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Prefeitura de São Paulo inclui cultura
japonesa em Centros Educacionais

www.jornalnippak.com.br

DIVULGAÇÃO
Os CEUS´s (Centros de Edu-
cação Unificados) preparam-
se para receber uma invasão
de cultura japonesa. Destina-
do à população em geral, os
complexos recebem, a partir
de quarta-feira (03), um novo
projeto cultural. Denominado
“Programa  100 Anos Japão-
Brasil”, consistirá em promo-

ver a integração dos freqüen-
tadores com a cultura japo-
nesa, através de oficinas, ex-
posições e apresentações de
filmes e documentários. A pro-
posta é que cada um dos 26
CEU´s receba o programa
por uma semana até 2008,
ano do Centenário da Imigra-
ção.

Conhecida pelos paulistanos por conta das apresentações de
Miss Saigon e, principalmente, da banda de samba-rock
Sambasonics, Francine Missaka agora ganha destaque em
âmbito nacional. Além do ensaio sensual da Revista Trip des-
te mês, a nikkei, juntamente com Sandrão & DJ Cia., con-
correu a melhor videoclipe do ano na MTV, na última quinta-
feira. Na tevê e na revista, no site e nos palcos, agora é a hora
de Francine Missaka !
–—–—–——–––––———–—––––—–––––—– | pág 12
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Bunkyo define hoje (29) futuro
do Centro Kokushikan Daigaku
O Centro Kokushikan Daiga-
ku, complexo pertecente ao
Bunkyo, pode mudar de
mãos. Considerado uma ver-
dadeira “dor de cabeça” para
a entidade – por ano há um
déficit de R$ 60 mil – o local
tem uma proposta para se
revitalizar: uma nova associa-
ção com moradores das ci-
dades de Piedade, São Ro-

que, Piedade e Caucaia do
Alto está se mobilizando para
cuidar do Centro. Para o
Bunkyo, seria a saída ideal. Já
para os moradores, ter um
espaço que abrigaria espor-
tes e cultura poderia propor-
cionar mais movimento à re-
gião. A decisão final sairá hoje
(29) na reunião do Conselho
Deliberativo do Bunkyo.

——–—–––—————–—–––——–––––——– | pág 3

Governo paulista
fecha lista de
projetos para 2008

———––––——– | pág 4

O Governo do Estado de
São Paulo fez na última ter-
ça-feira (25) uma das últi-
mas reuniões para definir os
projetos do Centenário. Na
ocasião, o coordenador do
grupo de trabalho do Go-
verno, José Roberto de
Andrade Filho, confirmou
que a lista matriz está prati-
camente fechada. “Mas até
o dia 1 de outubro será pos-
sível inscrever projetos indi-
viduais. Agora, é preparar a
segunda etapa, que é o da
viabilização. Em janeiro co-
meçaremos a colocar em
prática”, disse.

Mogi das Cruzes
recebe obra do
fotógrafo Jonny Ueda

———––––——– | pág 5

“Uma cerejeira chorona em
noite de esplendor e de Luz”
- é a breve descrição da
obra de Jonny Ueda e que
será doada à Prefeitura de
Mogi das Cruzes. A cerimô-
nia para entrega da obra ao
prefeito Junji Abe, ocorre-
rá durante a exposição que
será montada na cidade. A
data e local da mostra ain-
da serão definidos. Na mes-
ma ocasião, um quadro
será doado ao Bunkyo de
Mogi, para que possa ser
leiloado e com isto ajude a
angariar recursos para o
CIJB.

REVISTA TRIP

CBBS lança campanha para popularizar o softbol no Brasil
DIVULGAÇÃO
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No embalo da repercussão causada
pelo ensaio fotográfico sensual com
sete das 17 jogadoras que participa-
ram dos Jogos Pan-Americanos, a
Confederação Brasileira de Beisebol
e Softbol lançou no último dia 24, em
São Paulo, o Projeto Diamond. Tra-
ta-se de um planejamento de longo
prazo que visa divulgar e popularizar
o esporte no País. Segundo o presi-
dente da CBBS, Jorge Otsuka, o ob-
jetivo é conquistar uma vaga para os
Jogos Olímpicos de 2016, caso o
softbol retorne como modalidade
olímpica.

REVISTA TRIP

A cultura japonesa invadirá São Paulo nos dias 13 e 14 de outubro.Tudo por conta do “Japan Experience”, que neste ano
chega em sua terceira edição na Uninove, em São Paulo. Com entrada gratuita e programação variada para todos os públicos.
A organização do evento é liderada pelos jovens com o objetivo de divulgar o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
que será comemorado em 2008. No local, haverá workshops e palestras, como oficinas gratuitas de mangá, animê, shodô
(caligrafia japonesa), ikebana e danças típicas, entre outras atividades praticadas no Brasil.
—–—–—–––————–———–—–—–––————–—–––—–—–––—————–—–––——–––––——– | pág 8

Sensualidade nikkei em alta

Banco Real promove evento de
integração com comunidade

Considerado o parceiro da comunidade nipo-brasileira, o
Banco Real promoveu na última segunda-feira (24) um en-
contro com lideranças nikkeis no Espaço Rosa Rosarum, em
São Paulo. Na ocasião, diretores da instituição reiteraram o
apoio aos eventos relacionados ao Japão, além de deixarem
as portas abertas a todos os clientes nikkeis. “Essa parceria,
agora que o Sudameris foi incorporado ao Banco Real, con-
tinuará firme e forte”, disse o presidente do Real, Fabio Bar-
bosa.

JORNAL NIPPAK
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Campinas mostra resultados
do Programa ‘Viva Japão’

Lançado em fevereiro pela Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo com o intuito de desenvolver atividades pe-
dagógicas que permitem a vivência da cultura japonesa, o
Programa Viva Japão vê os resultados aparecerem junto as
escolas. Na semana passada, foi a vez de Campinas mostrar
o esforço e a dedicação da Escola Orosimbo Maia. Por lá,
alunos e professores reservaram toda a tarde do último dia 21
para a cultura japonesa, com direito a apresentações culturais
e eleição de Miss e Mister Japão.

JORNAL NIPPAK
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AGENDA
O HOSPITAL BANDEI-
RANTES realizará no dia 30/
10, a partir das 9h30, palestra
gratuita sobre OSTEOSPO-
ROSE. Na ocasião, o médico
ortopedista do Hospital Ban-
deirantes, Marcelo Monteiro
de Barros abordará os fatores
que levam a esta doença, ori-
entação para o tratamento e
os sintomas da doença. Local:
Auditório do Hospital Bandei-
rantes (Rua Galvão Bueno,
257, 3º andar, Liberdade). In-
formações e inscrições: Insti-
tuto de Ensino e Pesquisa do
Hospital Bandeirante (11/3345-
2219 ou 3345-2265 ou
iep@hospitalbandeirantes.com.br)

A ABD (Associação Brasilei-
ra de Dekassegui), em parce-
ria com o Sebrae, estará pro-
movendo na terça-feira (02/
10), na sede do Sebrae em
Curitiba (Rua Caeté, 150,
Parolim), a palestra “Dekasse-
gui Empreendedor”. Serão
abordados tópicos como evo-
lução da economia brasileira
nos últimos vinte anos; tendên-
cias atuais da economia brasi-
leira; análise sobre as potenci-
alidades empreendedoras em
cada estado brasileiro; e como
investir seu dinheiro. Informa-
ções e Inscrições: (41) 3233 –
8449 C/Glória ou Anna na
ABD ou,  pelo e-mail:
abd@abdnet.org.br

O COLÉGIO OSHIMAN
realiza no dia 06/10, a partir das
14h30, o seu segundo Concur-
so de Oratória. Participam alu-
nos de 2º ano à 8ª série, defen-
dendo textos de sua autoria,
expondo suas idéias, seu co-
nhecimento lingüístico e sua
pronúncia, além de exercitarem
a capacidade de falar em pú-
blico. Apesar de ser interno, o
evento conta com a participa-
ção de representantes da soci-
edade, especialistas nos quatro
idiomas julgados: português, in-
glês, espanhol e japonês.

A ANBA (Associação Nova
Bandeirante de Tiro ao Alvo
realiza no dia 07/10, das 8 às
16h, no Salão de Exposição do
BUnkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), a 24ª Pro-
va Anba 2007 – Campeonato
Miralvo de Inverno. A compe-
tição é aberta a crianças e
adultos, de ambos os sexos. O
Bunkyo fica na Rua São Joa-
quim, 381. Informações pelo
tel.: 11/5589-1451.

O 7º FESTIVAL DE KA-
RAOKÊ LASER acontece
amanhã (30), a partir das 13 h,
na sede social do RBBC (Re-
gistro Base Ball Club). No
evento, que conta com apoio
da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Registro (Bun-
kyo), os candidatos serão divi-
didos em 4 equipes (vermelha,
branca, verde e amarela) to-
dos os candidatos por sorteio.
Os interessados deverão se
inscrever até o dia  26 de se-
tembro. O RBBC fica na Av.
Prefeito Jonas Banks Leite,
827, Centro. Informações pelo
tel.: 13/3821-5095.

A AULA DE CULINÁRIA
da Associação Beneficente
Feminina Esperança acontece
hoje (29), a partir das 14h. A
professora Etsuko Uejima en-
sinará como preparar vários
tipos de nhoques, incluindo um
delicioso nhoque recheado e
uma saborosa sobremesa sim-
ples e fácil de fazer. Local:
Rua São Joaquim, 381, 5º an-
dar, sala 53 (prédio do Bun-
kyo). Informações pelo tel.: 11/
3208-3249.

GUARAREMA – O Grupo
de Empreendedores do Turis-
mo de Guararema (Getur) e a
Associação Cultural e Agrícola
de Cerejeira realizaram de 21
a 23 de setembro, no Guara-
rema Parque Hotel, a segun-
da edição de Orquídeas e Flo-
res. Este ano o evento reser-
vou surpresas aos visitantes.
Apresentações culturais típicas
japonesas e de artistas da re-
gião, venda de flores, exposi-
ções de produtos e equipamen-
tos agrícolas, fizeram parte da
programação.

Luis Yoshitomi e Eduardo Ikawa Akira Ikawa comandou a área de alimentação

Yoshio Imaizumi representou a Associação para Comemoração
do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil

A professora Mitsuyo Sakamoto, da Universidade de Sophia (Japão)

BILINGÜISMO – A Fundação Japão promoveu um seminário
sobre bilingüismo, nos últimos dias 07 e 08 , com a professora
adjunta da Universidade de Sophia (Japão), Mitsuyo Sakamoto.
Destinado a professores e estudiosos da língua japonesa, o curso
visa o aperfeiçoamento do ensino e base para as provas.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

Artista plástica Kimi Nii e a professora da PUC Vera Chaia
receberam os amigos na Galeria Deco

ANIVERSÁRIO – A artista plástica Kimi Nii e a professora
PUC-SP Vera Chaia fizeram uma festa de aniversário em con-
junto na Galeria Deco, na última sexta-feira, dia 14. Com a
presença de amigos, a galerista Hideko Suzuki Taguchi prepa-
rou um jantar especial com especialidades típicas da culinária
japonesa.

DIVULGAÇÃO / ERICO MARMIROLI

CANC – O Cidade Ademar
Nikkey Clube realizou evento
para marcar seu 38º aniversá-
rio de fundação. Organizado
pela diretoria do Canc, coman-
dados  por Jorge Goto, Paulo
Ikeda, pelo casal Olga e
Maruo Ito e pela comissão
fujinkai da associação – o
evento contou com represen-
tantes de entidades nikkeis da
Zona Sul de São Paulo, além
do subprefeito do Jabquara,
Heitor Sertão

O subprefeito do
Jabaquara, Heitor Sertão,

Maruo Ito e Paulo Ikeda

ANIVERSÁRIO 2 – Daniel Ueki (na foto com a  esposa Lu-
ciana Tincani) reuniu familiares e amigos no do dia 20 de se-
tembro, no Restaurante Shintori, em São Paulo, para celebrar
seu 41º aniversário.

NAGUISA – A Associação Naguisa realizou no dia 22 (sábado) de setembro, o
seu tradicional Bingo Beneficente que reuniu cerca de 200 pessoas na sua sede
situada no bairro de Cidade Vargas. “Tivemos a colaboração de muitas pessoas
que nos enviaram prendas muito boas para este Bingo e também, o compareci-
mento em massa dos nossos associados e convidados” declarou satisfeito, Mil-
ton Sugahara, presidente da entidade.

SANTA CRUZ – O Grupo de Voluntários do Hospital Santa Cruz promoveu no
último dia 21 de setembro o seu tradicional chá beneficente em prol da institui-
ção. O evento aconteceu no salão social da sede do Mie Kaikan, na Vila Mari-
ana, e contou com as presenças do superintendente geral Carlos Ozawa e do
superintendente administrativo-financeiro Edson Martins Vicente. Dança
flamenca e a participação dos cantores nikkeis Edson Saito e Karen Ito agita-
ram o público

O objetivo dos organizadores é que a festa se
torne cada vez mais agradável aos visitantes

Da esq. p/dir.: Maria
Kamida, Junko Sato
e Teruko Tsuji
representaram as
senhoras da
Associação
Recreativa
Fukushima de
Atiaba, preparando
deliciosos
yakissobas

Uma das atrações da festa foi a apresentação
do Grupo Kawasuji Seiryu Daiko

Nelson Yoshida é diretor da
Hortolândia e coordena também
o grupo de taikô

ATIBAIA – Realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia em três finais de semana, a 27ª
Festa de Flores e Morangos de Atibaia atraiu mais de 100 mil visitantes ao Parque Edmundo
Zanoni. Segundo o diretor da Associação Hortolândia, Nelson Yoshida, o evento deste ano teve
uma característica peculiar, já que a preocupação dos organizadores era “criar um clima” para
2008. Por isso, a decoração do Pavilhão de Exposições – principal atração do evento –, mereceu
uma atenção especial, seguindo uma tendência mais contemporânea.

SOFTBOL – A Confedera-
ção Brasileira de Beisebol e
Softbol lançou no último dia 24
o Projeto Diamond, cujo obje-
tivo é divulgar e massificar o
softbol visando a classificação
para os Jogos Olímpicos de
2016. Além de dirigentes e jo-
gadoras, o evento contou com
a presença de autoridades.

Jorge Otsuka, Ushitaro Kamia,
Agnelo Moura e Olívio

Sawasato
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EDUCAÇÃO

Prefeitura insere cultura japonesa
em centros educacionais de SP

Prestes a se comemorar
os 100 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil,

mais uma ação promete inse-
rir crianças e jovens no mun-
do da cultura japonesa. Trata-
se do “Programa 100 Anos
Japão-Brasil”, iniciativa pro-
movida pela Prefeitura de São
Paulo através da Smesp (Se-
cretaria Municipal da Educa-
ção) para incentivar alunos da
rede pública a conhecer me-
lhor o universo japonês.

A proposta é parecida com
o já existente “Viva Japão”, ação
que colocou dentro da grade
curricular das escolas estaduais
os contextos históricos do povo
japonês. Com atividades peda-
gógicas, ambos visam prestar
uma homenagem aos imigran-
tes japoneses, bem como incen-
tivar a participação nas come-
morações do Centenário.

Programado para ficar em
exposição durante uma sema-
na em cada um dos 26 CEU´s
(Centros de Educação Unifi-
cados) distribuídos pela cida-
de, o projeto prevê exposições
de arte e fotos, além de
workshops e oficinas relacio-
nados às tradições japonesas.
Na parte de audiovisual, filmes,
documentários e exibições de
animes também farão parte da
programação.

O primeiro local a receber o
Programa será o CEU Inácio
Monteiro, localizado na Cidade
Tiradentes, zona leste da Capi-
tal. Por lá, os preparativos estão
a todo o vapor, segundo a gestora
Rosana Blasio Martins. “É uma
grande satisfação saber que o
CEU Inácio Monteiro irá abrir
a proposta do Programa 100
Anos Japão-Brasil, pois será a
primeira vez que nosso centro

inaugurará um projeto da Pre-
feitura. Por isso mesmo estamos
preparando atrações de interes-
se tanto para a comunidade em
geral quanto aos descendentes
de japoneses”, explica ela.

Com envolvimento da po-
pulação – em especial dos alu-

nos que freqüentam o Centro
para a utilização de sua infra-
estrutura – os trabalhos desen-
volvidos refletem as vária fa-
ces da cultura japonesa. Tam-
bém será uma forma de expan-
dir as curiosidades do povo
nipônico para aqueles que nun-

ca tiveram contato com a cul-
tura oriental.

“Só pela iniciativa dos que
estão participando, dá para
sentir que estão muito envol-
vidos com a cultura japonesa.
A resposta tem sido muito boa
por parte dos alunos e daque-
les que estão relacionados com
o Programa. E com o apoio já
recebido de lideranças da co-
munidade nipo-brasileira, sin-
to que é uma grande respon-
sabilidade também”, brinca
Rosana.

Aos interessados, o “Pro-
grama 100 Anos Japão-Bra-
sil” começa na próxima quar-
ta-feira (03) no CEU Inácio
Monteiro e fica em cartaz
durante uma semana. O en-
dereço do local é: rua Barão
Barroso do Amazonas, s/nº -
COHAB Inácio Monteiro /
Cidade Tiradentes. Tel 11/
6518-9048.

        (Rodrigo Meikaru)

Desde 1º de agosto de
2003, a Prefeitura entregou
21 Centros de Educação Uni-
ficados (CEUs) na cidade de
São Paulo. Hoje, já são 26 o
numero total, sempre locali-
zados em regiões mais caren-
tes. Os complexos educacio-
nais incluem creche, Escola
de Educação Infantil, Escola
de Ensino Fundamental,
playground, centro comunitá-
rio, teatro, cinema, biblioteca,
quadras de esportes, vestiá-
rios, ateliês, estúdios para ofi-
cinas de vídeo, TV, rádio e
fotografia, telecentro, pista de
skate e área verde, além de
oferecerem educação, espor-

te, cultura, lazer e aulas de in-
formática em um mesmo local.

O projeto oferece formação
em recursos educativos e cul-
turais, integrados com a reali-
dade da comunidade e direcio-
nada a toda a família. Trata-se
de uma escola que visa formar
cidadãos multiplicadores dos
conceitos ali desenvolvidos.

Os CEUs aproveitam o
conceito das pracinhas das
periferias e pequenas cidades
do interior - ponto de encontro
da comunidade. A concepção
do projeto atende a três objeti-
vos específicos: desenvolvi-
mento integral das crianças e
dos jovens, pólo de desenvol-

vimento da comunidade e
pólo de inovação de experi-
ências educacionais.

Cada unidade conta com
um conselho gestor forma-
do por membros do CEU,
das escolas do entorno e da
comunidade e contam, inclu-
sive, com instalações espor-
tivas, tais como piscinas
(semi-olímpica, recreativa e
infantil), quadra poliesporti-
va coberta, salão de ginásti-
ca e dança. Nas unidades
com terreno de maior área,
há também campo de fute-
bol e quadra poliesportiva
descoberta.

                          *Fonte SMESP

CEU’s unem educação, esportes e serviços sociais

Alunos da rede municipal poderão conhecer universo japonês

DIVULGAÇÃO

Para solucionar a “dor de
cabeça” que o Centro Koku-
shikan Daigaku, complexo lo-
calizado em São Roque, no in-
terior paulista, tem proporcio-
nado ao Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social) ao
longo dos anos, a diretoria da
entidade encontrou uma ma-
neira de resolver o impasse.
Ou melhor, unir o útil ao agra-
dável: ceder o local para uma
nova associação que está se
formando e transferir a parte
administrativa e de programa-
ção para os novos dirigentes.

Tal proposta ainda não está
totalmente aceita, uma vez que
a idéia tem de ser aprovada
pelo Conselho Deliberativo em
reunião marcada para hoje
(29). Porém, na reunião da di-
retoria executiva ocorrida no
dia 19 de setembro, todos os
presentes mostraram-se ani-
mados com a possibilidade.

Em uma rápida análise so-
bre as condições hoje do
Kokushikan, é notório que o
complexo, construído na déca-
da de 70 e inaugurado em me-
ados de 19892, passa por difi-
culdades. Uma delas é o défi-
cit anual, cerca de R$ 60 mil.
Por si só, o complexo não con-
segue se manter, dependendo
da contribuição de terceiros.
Outras são os encargos traba-

COMUNIDADE

Bunkyo pode ‘ceder’ Kokushikan para moradores da região
cargo e custos para a realiza-
ção de eventos seriam arca-
dos pelos próprios moradores.

Para tanto, uma associação
já está em formação. Ainda
sem um nome definido, sabe-
se que contará com líderes de
cidades como Piedade, Cau-
caia do Alto, Cotia, São Roque
e Vargem Grande Paulista.

Segundo Sadao Kayano, a
proposta é fundar uma entida-
de, independente do Bunkyo,
para gerir o Kokushikan. “Na
verdade, não vamos ceder o
terreno. Trata-se de uma es-
pécie de locação, ou, como é
mais conhecido, de comodato.
A vantagem para o Bunkyo é
que o local seria últil para to-
dos. Poderíamos incluir inves-
timentos e formar novas ativi-
dades”, explica.

Reuniões preliminares já
foram feitas entre as lideran-
ças da região, inclusive com
grupos de estudos para avali-
ar como essa transição pode-
ria ser feita. Já para se man-
ter o local e diminuir o déficit
de R$ 60 mil por ano, o ideal,
segundo Kayano, é que os
membros dessa nova Associ-
ação pudessem doar R$ 50,00
por mês. “Se 200 pessoas do-
assem R$ 50,00 por mÊs, pelo
menos esse déficit já ficaria
zerado.”

        (Rodrigo Meikaru)

lhistas, pois há funcionários com
mais de 15 anos de atividade.

Segundo o coordenador do
Centro, Sadao Kayano, o local
só está servindo para o uso co-
munitário da população que se
encontra na própria região. “Do
jeito que está, só está servindo
para o bem da população em
torno do Kokushikan. E tam-
bém só para práticas esporti-
vas, que não é prioridade do
Bunkyo”, explicou Kayano
para membros da diretoria.

Outro motivo para o Bunkyo
“repassar” o local é a falta de
segurança. Os quatro caseiros
que hoje ocupam o complexo já
foram vítimas de assalto, sem
contar o furto de maquinário.

“Nessa parte de segurança, a
situação está precária. Não há
nem muros para coibir esse tipo
de ato”, diz Kayano.

Qual a vantagem? – Se de-
pender das manifestações de
boa parte da diretoria, a pro-
posta de formar uma parceria
com moradores da região – que
se comprometeriam em cuidar
e utilizar as instalações de for-
ma mais harmônica – já está
acordada. Porém, falta levar o
plano para os conselheiros, que
podem vetar ou não o projeto.

Pela proposta, os morado-
res prometem revitalizar o es-
paço através de atividades so-
ciais e esportivas. Todo o en-

DIVULGAÇÃO

Falta de segurança é um dos motivos para repassar terreno

PARTE 1

Testamento é ato
personalíssimo, unilateral,
gratuito, solene e revogável,
pelo qual, alguém, nos termos
da lei, dispõe no todo ou em
parte, de seu patrimônio para
depois de sua morte, ou de-
termina providências de ca-
ráter pessoal ou familiar.

É ato personalíssimo, no
sentido em que somente pode
ser efetuado pelo testador
isoladamente, dado que afasta
sua realização por represen-
tante legal ou convencional.
É unilateral, pois é ato único
do testador.

O testamento é negócio
gratuito, porquanto o testador
não visa, em troca, de sua li-
beralidade feita “causa
mortis”, a nenhuma vantagem
correspectiva.

É ato solene, pois depen-
de de forma prescrita em lei
para a sua validade.

O testamento é revogável,
e, essa característica é da
essência de seu conceito,
pois, pela concessão de ilimi-
tada prerrogativa de revogar
o ato de última vontade, as-
segura o legislador, a quem
testa, a mais ampla liberda-
de.

Cuida o Novo Código Ci-
vil, dentro do Direito das Su-
cessões, da sucessão testa-
mentária, nos termos:

“Art. 1857.  Toda pessoa
capaz pode dispor, por testa-
mento, da totalidade dos seus
bens, ou de parte deles, para
depois de sua morte.

§ 1º.  A legítima dos her-
deiros necessários não pode-
rá ser incluída no testamen-
to.

§ 2º.  São válidas as dis-
posições testamentárias de
caráter não patrimonial, ain-
da que o testador somente a
elas se tenha limitado.”

Como se deduz, o testa-
dor não pode incluir no testa-
mento a legítima dos herdei-
ros necessários, pois, só é dis-
ponível a metade de seu pa-
trimônio.

Suponhamos um casal
com filhos, sob o regime da
comunhão universal de bens,
que queiram fazer um testa-
mento.  Em primeiro lugar,
cada um deverá fazer o seu
testamento. Não podem os
dois num único ato dispor em
testamento os seus bens.
Cada um só pode dispor da
metade da sua meação. Do
total do patrimônio do casal,
100%, cada um tem a sua
meação, isto é, 50%, e, como
tem filhos, só podem dispor
em testamento da metade de
50%, quer seja, 25% do to-
tal.

O objeto do testamento
pode ser de caráter pessoal,
e, não somente de caráter
patrimonial. Por exemplo: re-

conhecimento de filho, nome-
ação de tutor para filho me-
nor, determinação sobre fu-
neral, etc.

Para que o testador tenha
capacidade para testar será
preciso inteligência, vontade,
ou seja, discernimento, com-
preensão do que representa
o ato e manifestação exata do
que pretende.  Os menores
de dezesseis anos não podem
testar e nem os desprovidos
de discernimento, por esta-
rem impossibilitados de emi-
tir vontade livre, abrangendo,
inclusive os que não estive-
rem em seu juízo perfeito.

Os testamentos podem
ser: ordinários, especiais e o
codicilo.

O testamento será ordiná-
rio se puder ser adotado por
qualquer pessoa capaz e em
qualquer condições.  Subdi-
vide-se em público, cerrado
e o particular.

Testamento público – é
por instrumento público, la-
vrado por tabelião em seu li-
vro de notas, lido em voz alta
ao testador e as duas teste-
munhas, sendo, em seguida,
assinado pelo testador, pelas
testemunhas e pelo tabelião.

Testamento cerrado – é o
escrito em caráter sigiloso,
feito e assinado pelo testador
ou por alguém a seu rogo,
completado por instrumento
de aprovação pelo tabelião
na presença de duas teste-
munhas idôneas.  O auto de
aprovação é lido na presen-
ça das testemunhas e do tes-
tador e assinado por estes e
pelo tabelião. Chama-se cer-
rado, por que o tabelião colo-
cará o auto de aprovação jun-
tamente com a cédula testa-
mentária num só invólucro,
que será por ele cerrado e
cosido com cinco pontos de
retrós, segundo praxe do car-
tório, lacrando-se o testamen-
to nos pontos de costura.
Depois de aprovado e cerra-
do será entregue ao testador,
anotando o tabelião em seu
livro de notas o lugar, dia, mês
e ano em que o testamento
foi aprovado e entregue. Fa-
lecido o testador, o testamento
será apresentado ao juiz.

Testamento particular – é
o escrito e assinado pelo pró-
prio testador e lido em voz alta
perante três testemunhas idô-
neas que também o assinam.
Exige-se para este testamento
redação e assinatura de pró-
prio punho do testador, não se
admitindo assinatura a rogo;
intervenção de três testemu-
nhas que deverão presenciar
o ato e após a leitura pelo tes-
tador perante as três testemu-
nhas, que logo em seguida o
assinarão. Morto o testador,
publicar-se-á em juízo o tes-
tamento, com citação dos her-
deiros legítimos.     (continua)

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

O TESTAMENTO
E A LEI 11.441/2007
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CENTENÁRIO

Governo de São Paulo fecha lista
de projetos para 2008

ARTIGO

Memórias do jurista que devolveu
o Santa Cruz à comunidade nikkei

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

O título é “Código da
Vida” e está entre os mais
vendidos. Leitura obrigatória
para estudantes de direito,
advogados e todos aqueles
que quiserem saber o que
acontece nos bastidores da
justiça e de política. Princi-
palmente sobre a renúncia de
Jânio e as mazelas da consti-
tuinte. E o cidadão pode fi-
car sabendo que aquele que
você considera pessoa tão
exemplar, não tem nada de
dignificante. O autor Saulo
Ramos foi ministro da Justi-
ça do presidente Sarney, as-
sessor chegado a Jânio Qua-
dros.

Ele elegeu um dos minis-
tros do Supremo. Chamou
também um deles de “minis-
tro de merda”. Chegou a
surrupiar um processo para
que um amigo não fosse pro-
cessado na época da ditadu-
ra. Convidado para ser minis-
tro do Supremo, recusou.
Também recusou um cargo
que lhe daria dez milhões de
dólares. O estilo é agradável
de se ler. Saulo, antes de ser
jurista, foi jornalista militante
de sucesso. O livro contém
seu retrato desenhado por seu
conterrâneo de Brodowski,
Portinari.

O hospital Santa Cruz, da
Capital, foi construído pela co-
munidade japonesa e seus
equipamentos foram doados
pelo governo japonês. A pró-
pria imperatriz compareceu
no hospital para formalizar o
ato.

Devido à guerra foi con-
fiscado pelo governo e por
decreto sua propriedade
transferida a sócios nacionais.

Restabelecida a democracia,
a comunidade pleiteou o di-
reito que lhe havia suprimido.
Mas já passará bom tempo e
estava o direito prescrito.

Mas Seigo Tsuzuki, minis-
tro da Saúde do Governo
Sarney, era pressionado pela
comunidade para encontrar
uma solução, já que estava no
governo. Por sua vez, Seigo
pressionava o colega minis-
tro da Justiça, Saulo Ramos,
todos os santos dias:

– Você já pensou no as-
sunto?

– Seigo, não há mais jei-
to. Passaram-se quase 50
anos.

Até o então deputado
Diogo Nomura reiterava o
pedido. Face a tanto e insis-
tente pedido, o ministro Saulo
lembrou de uma lição do seu
mestre, o professor Vicente
Ráo. Primeiro, ler a lei. E len-
do as cópias dos decretos que
requisitara nos arquivos do
Rio, achou a solução. Num
dos decretos suspendendo a
intervenção no hospital Vera
Cruz, o datilógrafo cometeu
um erro imperdoável. O hos-
pital chamava-se Santa Cruz.
O governo poderia baixar
novo decreto, corrigindo o
equívoco.  E o prazo da pres-
crição seria contado nova-
mente. Depois as partes en-
traram em acordo e o hospi-
tal voltou a quem de direito.

O hospital ostenta na en-
trada uma grande placa de
agradecimento ao presidente
José Sarney e ao seu minis-
tro da Justiça, Saulo Ramos.

Poucos devem saber des-
sa história.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

DIVULGAÇÃO

Fachada do Hospital Santa Cruz, em São Paulo

OGoverno do Estado de
São Paulo apresentou
– ainda que de forma

não oficial – a matriz dos pro-
jetos a serem realizados em
2008 e referentes ao Centená-
rio da Imigração. No total,
mais de 120 ações fazem par-
te do programa, de diferentes
áreas: desde esportes, passan-
do por cultura e chegando até
a educação dos dekasseguis.
A reunião com representantes
e lideranças da comunidade
aconteceu na última terça-fei-
ra (25) no Palácio dos Bandei-
rantes.

A idéia do Governo é fe-
char em definitivo a lista com
os chamados projetos individu-
ais até segunda-feira (01),
para dar continuidade aos pla-
nos referentes ao Centenário.
A segunda etapa do cronogra-
ma, que começa no próximo
mês, prevê a execução e a for-
ma a ser dada a cada uma das
ações. Planos que incluem ar-
ticulação com entidades ou
demais órgãos governamentais
poderão ainda ser inseridas
dentro do programa.

Coordenador do grupo de
trabalho e assessor de Assun-
tos Internacionais do Governo,
José Roberto de Andrade Fi-
lho disse que o encontro ser-
viu para saber como estão os
andamentos dos projetos apre-
sentados já há alguns meses.
E se surpreendeu com as no-
vidades. “Essa foi praticamen-
te a última reunião da fase ini-
cial. Pedimos para cada secre-

taria apresentar dois projetos
e, pelo que recebemos até ago-
ra, tivemos apoio total e abso-
luto. Agora é se preparar para
a próxima etapa, que é a de
viabilização. Todos têm de en-
trar em ação já a partir de ja-
neiro”, explicou, adiantando
que quem quiser inserir mais
alguma ação terá de correr.
“Depois da semana que vem,
não entra mais nada.”

Se depender das apresen-
tações feitas durante o encon-
tro, muitas atividades progra-
madas devem mesmo sair do
papel. Dentre elas, destaque
para a do Festival das Cere-
jeiras no Horto Florestal, que
no ano que vem promete ser
mais amplo. Segundo o pesqui-
sador Luis Alberto Bucci, a
idéia é realizar durante um

mês o evento, além de plantar
mais 100 cerejeiras no local,
em homenagem, claro, ao Cen-
tenário.

Já pela parte do Turismo –
que ganha cada vez mais pon-
tos com os japoneses após vi-
sita da ministra Marta Suplicy
ao Japão no mês passado –, a
Secretaria confirmou que um
guia está em estudos justamen-
te para atrair turistas japone-
ses interessados em conhecer
o estado no ano das comemo-
rações dos 100 anos. Ainda em
fase de elaboração, o guia de-
talharia onde há concentração
de japoneses, bem como os
locais que retratam a cultura e
as tradições do Japão.

No audiovisual, segundo o
assessor da Secretaria de Re-
lações Institucionais, Hiro

Maruyama, a proposta é levar
para diversas regiões um fes-
tival itinerante de cinema. Nas
telas, não faltarão filmes anti-
gos japoneses, que, segundo
Mauryama, poderão ser vistos
pelos antigos imigrantes.

Atento a todas as apresen-
tações durante as quase três
horas de reunião, Andrade Fi-
lho confirmou que boa parte
das idéias estão “devidamente
estruturadas”. “Pela parte do
Governo do Estado, acho que
todos os encontros e os resul-
tados mostrados até aqui fo-
ram mais que produtivas. E
saliento o quanto ainda temos
de trabalhar. Agora vem a se-
gunda parte, que é tão ou mais
importante que a primeira”, fi-
nalizou.

        (Rodrigo Meikaru)

Presentes à reunião do gru-
po de trabalho do Governo de
São Paulo, a embaixadora Re-
gina Maria Dunlop e o minis-
tro Francisco Mauro de Holan-
da, ambos do MRE (Ministé-
rio das Relações Exteriores)
saíram satisfeitos com as ex-
planações do grupo de traba-
lho. Coordenadores da Comis-
são Nacional do Centenário,
ambos confirmaram que o an-
damento dos trabalhos no Es-
tado “está adiantado”.

“A nossa vinda é mais para
ouvir as sugestões e saber
como podemos trabalhar jun-

Coordenadores da Comissão Nacional aprovam ações paulistas
tos. É claro que há ações que
podem muito bem casar com os
grupos de trabalho lá em Bra-
sília. Cada vez que surge uma
nova oportunidade nós estare-
mos aqui”, disse Regina Dunlop.
Ao final, a embaixadora con-
firmou que os projetos para
2008 “terão uma grande ampli-
tude”. “Pelo tanto de esforço
despendido tanto aqui quanto
em Brasília, o esboço que faço
é que o Centenário será mes-
mo um grande marco.”

Já o ministro também elo-
giou as explicações dadas na
reunião. E, segundo ele, os

contatos com os grupos de
Brasília ficarão ainda mais for-
talecidos para os próximos
meses. “Gostaria de mostrar
meu profundo reconhecimen-
to pelo tanto de projetos aqui
apresentados. Quando nós lan-
çamos a Comissão Nacional,
queríamos uma sinergia com
todos os estados. E estamos no
caminho certo”, afirmou ele.

Dentre as colocações feitas
por ambos, uma novidade que
promete agradar à comunida-
de: o Itamaraty preparará para
o começo do ano um guia de
programação contendo todos os

projetos do Centenário. O úni-
co empecilho é a não-confir-
mação da vinda da Família
Imperial. “Até ter a confirma-
ção, não poderemos fechar o
programa”, disse Dunlop, que
sugeriu ao cônsul para assun-
tos relativos aos 100 anos,
Akira Kusunoki, que os mem-
bros da Família que vierem ao
Brasil também visitem outras
regiões brasileiras, e não só
Brasília, São Paulo e Paraná.
“Seria interessante incluir nes-
se roteiro a cidade de Belém,
no Pará, pois lá há uma gran-
de força da comunidade.”

Lançado em fevereiro pela
Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo com o
intuito de desenvolver ativida-
des pedagógicas que permitem
a vivência da cultura japone-
sa, o Programa Viva Japão vê
os resultados aparecerem jun-
to as escolas. Tanto na Capi-
tal quanto no interior, as apre-
sentações dos trabalhos desen-
volvidos em sala têm surtido
exatamente o efeito desejado:
a de aproximar Brasil e Japão.

Na semana passada, foi a
vez de Campinas, no interior
paulista, mostrar o esforço e a
dedicação da Escola Orosimbo
Maia. Por lá, alunos e profes-
sores reservaram toda a tarde
do último dia 21 para a cultura
japonesa, com direito a apre-
sentações culturais, eleição de
Miss e Mister Japão e provar
que em termos de Brasil e Ja-
pão a garotada “está afiada”.

Além dos shows, com di-
reito a coral, taikô e dança ja-
ponesa, a direção da escola
preparou ainda uma mini-ex-
posição com trabalhos peda-
gógicos desenvolvidos em sala
de aula. Tudo sob coordena-
ção da professora de História
Renata Mazzini, que durante
mais de três meses ministrou
aulas sobre a história do Japão.

VIVA JAPÃO

Alunos mostram primeiros resultados do programa em Campinas

Para ela – que descobriu há
pouco tempo sua ascendência
japonesa – o início foi difícil,
principalmente por ter de expli-
car na prática e na teoria cos-
tumes que até então ela mes-
mo não conhecia a fundo.
“Após o início, todos se envol-
veram completamente. Os alu-
nos mergulharam na cultura ja-
ponesa e se esforçaram ao
máximo”, vibrou ela. No total,
mais de 200 crianças e adoles-

centes participaram do projeto.
A próxima etapa é montar

outro grande evento no ano do
Centenário, em 2008. Até lá,
continuará explicando tópicos
dos costumes japoneses em
sala de aula. Tarefa não tão
difícil depois da apresentação
dos alunos.

Presente no evento, o idea-
lizador do Viva Japão, Hiroyuki
Hino, comemorou o sucesso do
projeto. Segundo ele, ver o Ja-

pão e o Brasil unidos dentro das
escolas traz um sentimento de
gratidão. “Hoje são mais de 400
mil alunos envolvidos. É uma vi-
tória, tanto para a comunidade
nipo-braisleira quanto para a
população brasileira em geral.
É uma forma de agradecer ao
Brasil pela acolhida aos imi-
grantes. E tenho certeza que
todo esse trabalho renderá ain-
da muito mais frutos”, afirmou.

       (Rodrigo Meikaru)

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Criado no começo do
ano, o Viva Japão preten-
de sensibilizar alunos e
professores para a impor-
tância do relacionamento
entre Brasil e Japão - in-
cluindo o passado, o pre-
sente e o futuro - realizar
atividades que envolvam as
comunidades locais, e pro-
mover o resgate de conhe-
cimentos de familiares e
grupos nipônicos existen-
tes no entorno da escola.
E mais: ampliar o inter-
câmbio com a rede estadual
de São Paulo junto à comuni-
dade de japoneses que vive
no Brasil, viabilizar a partici-
pação dos alunos e comuni-
dade escolar da rede estadu-
al na comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil.

Em sala de aula, os temas
a serem trabalhados contem-
plam aspectos da cultura, tra-
dições, história e língua japo-
nesas. São enfocadas tam-
bém as contribuições do Ja-
pão nas áreas de educação,
tecnologia, agricultura e mer-
cado de trabalho, e os temas
relacionados com a história

da participação do Japão no
cenário brasileiro receberão
destaque especial.

Em 2008, haverá mostras
e festivais no Estado de São
Paulo para apresentação dos
trabalhos e seleção dos gru-
pos que participarão das Co-
memorações Oficiais do Cen-
tenário, em junho. Em Abril e
Maio, os grupos selecionados
preparam-se para participa-
ção nas Comemorações Ofi-
ciais do Centenário; e no dia
21 de Junho haverá a apre-
sentação dos participantes da
Secretaria de Estado da Edu-
cação nas comemorações
oficiais do centenário.

Mais sobre o Viva Japão

Miss e Mister Japão de Campinas

Alunas aprenderam a dançar odori com professora japonesa e se apresentaram ao público

JORNAL NIPPAK

Última reunião da primeira etapa praticamente fechou a lista principal dos projetos do Centenário
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CIDADES/EMBU

Festival de Flores e Plantas de
Embu das Artes começa hoje (29)

CIDADES/SÃO ROQUE

15ª edição da Expo São Roque
começa dia 5 de outubro

A principal festa da alca-
chofra e do vinho do Estado
de São Paulo acontece de 5 a
28 de outubro, na Estância
Turística de São Roque, a ape-
nas 60 km da Capital. Em sua
15ª edição, a Expo São Roque
tem lugar no Recanto da Cas-
cata, um parque com infra-es-
trutura para eventos ao ar li-
vre, cercado por exemplares
da Mata Atlântica, com fácil
acesso pelas rodovias Raposo
Tavares (km 60) e Castello
Branco (54B). Promovida pelo
Sindusvinho – Sindicato da In-
dústria do Vinho de São Ro-
que, a Expo São Roque ofere-
ce opções de lazer e diverti-
mento, além de satisfazer os
prazeres do paladar. Na edi-
ção passada, cerca de 70 mil
pessoas conferiram o evento
e, esse ano, a expectativa dos
organizadores é ultrapassar
esse número.

Entre os mais de 90
estandes de expositores espa-
lhados pela Expo São Roque
será possível achar os mais
variados produtos, desde doces
caseiros, licores, artesanato,
velas decoradas até camisetas,
bonés e artigos para casa.
Além disso, diversas atrações,
como grupos musicais, teatro
de bonecos, uma Unidade
Móvel do SESI - SP repleta de
filmes, livros e gibis, além da
tradicional Pisa da Uva prome-
tem animar os visitantes.

Os destaques da festa ficam
por conta dos Estandes das Vi-

nícolas e o Mercado de Alca-
chofra, onde será possível apre-
ciar os dois principais produtos
da cidade, nas suas mais varia-
das formas. No Mercado da
Alcachofra podem-se provar
receitas especiais à base da igua-
ria e ainda aprender a preparar
os pratos no Espaço Gourmet e
comprá-las in natura, em con-
serva ou pratos congelados. Já
nos Estandes do Vinho, os visi-
tantes poderão degustar os vi-
nhos produzidos nas principais
vinícolas da cidade.

A festa, uma das principais
do calendário de São Roque,
tem atraído cada vez mais tu-
ristas à estância. Segundo pes-
quisa realizada pela organiza-
ção da Expo São Roque, o
evento é um dos grandes atra-
tivos para a primeira visita ao
município. De acordo com o
levantamento, 70,12% das pes-
soas foram pela primeira vez
a São Roque motivadas pela
festa.

15ª EXPO SÃO ROQUE
ONDE: RECANTO DA CASCATA (SÃO

ROQUE): RODOVIA RAPOSO TAVARES,
KM 60
QUANDO: DE 5 A 28 DE OUTUBRO, SEMPRE

DE SEXTA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 22H

INGRESSO: R$ 3,00 (SEXTA-FEIRA,
PROMOCIONAL); R$ 10,00 (SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS. (ESTUDANTES E
PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS PAGAM

MEIA-ENTRADA. CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS

ACOMPANHADAS NÃO PAGAM)
INFORMAÇÕES: TEL (11) 4712.3231
OU WWW.EXPOSAOROQUE.COM.BR

Apresentação de música é uma das atrações de festival

DIVULGAÇÃO

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Hiroyuki Minami presta
homenagem a policiais em SBC

A Câmara Municipal de São
Bernardo do Campo realizou no
último dia 20, Sessão Solene em
homenagem às Polícias Civil,
Militar e Científica. Vinte e dois
policiais receberam moção de
congratulação na solenidade,
que é realizada desde 1999 atra-
vés de lei de autoria do verea-
dor Hiroyuki Minami (licencia-
do Secretário Municipal).

Todos os homenageados fo-
ram indicados por suas respec-
tivas corporações, dentre eles,
o agente da polícia civil, Samir
Gushiken. Filho de Mitsuo
Gushikem e Sachiko Hizatsuki,
é auxiliar de Papiloscopia Poli-
cial há 13 anos. Bacharel em
direito pela Universidade Braz
Cubas, atuou no 7º e 2º Depar-
tamentos de Polícia e, desde o
ano 2001, atua no Departamen-
to de Investigações sobre En-
torpecentes (Dise).

Segundo Minami, a soleni-
dade foi instituída com o obje-
tivo de reconhecer a dedica-
ção destes profissionais no
desempenho do seu trabalho.

“Seus nomes foram indicados
como referenciais em suas
corporações e merecem o justo
reconhecimento da nossa so-
ciedade”, elogia o secretário,
que na ocasião representou o
prefeito Willian Dib.

Também estiveram presen-
tes o delegado da Polícia
Seccional de SBC, Marco An-
tonio de Paula Santos; o dire-
tor da Polícia Técnica Cientí-
fica,  Pedro Luiz Vieira; a  juíza
da vara criminal, Sandra Re-
gina Nostre Marques, o coro-
nel Paulo Nishikawa (presiden-
te da comissão de segurança
pública da OAB/SBC), entre
outros importantes oficiais da
polícia e representantes do
poder público.

A solenidade recebeu cer-
ca de 250 pessoas e contou
com a apresentação do Grupo
de Choro ‘Caco de Vidro’, for-
mado por cinco jovens da Vila
São Pedro que realizam traba-
lho de inclusão social através
da música com crianças e jo-
vens daquela região.

DIVULGAÇÃO

Hiroyuki Minami e o homenageado da polícia civil, agente Samir
Gushiken

O prefeito de Ma-
ringá (PR), Sílvio Ma-
galhães Barros esteve
visitando no dia 20 de
setembro a Câmara de
Comércio e Indústria
Japonesa do Brasil.
Barros foi recebido
em audiência pelo se-
cretário-geral da
CCIJB, Fujiyoshi Hi-
rata. O objetivo da vi-
sita foi trocar impres-
sões e os detalhes so-
bre o andamento das
obras do Parque do
Japão (parquedojapao
maringa.org.br), que
está sendo implemen-
tada na cidade para-
naense, em comemo-
ração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

O prefeito de Maringá es-
teve na CCIJB no dia 21 de
junho do ano passado, quando
apresentou aos empresários
japoneses, durante confrater-
nização dos associados, reali-
zado em São Paulo, o projeto
“Parque do Japão – Memorial

Imin 100”. Na ocasião, Bar-
ros convidou as empresas
membros da Câmara para se-
rem parceiras da obra. O se-
cretário-geral Hirata convidou
o prefeito a participar da pró-
xima confraternização que
acontece no dia 19 de outubro
para divulgar novamente o
empreendimento.

CIDADES/MARINGÁ

Prefeito de Maringá visita a
Câmara Japonesa em SP

Hirata recebeu prefeito Sílvio Magalhães

RUBENS ITO

OFestival de Flores e
Plantas de Embu das
Artes chega a 5ª edi-

ção com a abertura do evento
neste sábado (29). Organiza-
do pela Prefeitura da Estância
Turística de Embu, com apoio
da Associação Comercial, In-
dustrial e Serviços de Embu, o
festival reúne a beleza e a di-
versidade de flores e plantas
em uma área de 217 mil m²,
no Parque do Lago Francisco
Rizzo.

Agricultura urbana e forta-
lecimento do solo, cultivo por
hidroponia, cogumelo shitake,
flores comestíveis, cultivo de
orquídeas e a arte milenar da
ikebana são algumas das ofici-
nas que o público poderá ter
acesso nos quatro dias do even-
to, que prossegue amanhã (30)
e nos dias 6 e 7 de outubro.

O visitante terá diversas
atrações, como  espaços de
paisagismo, exposição e ven-
da de flores e plantas, oficinas,
espetáculos musicais, apresen-
tações culturais, praça de ali-
mentação e circo.

Na entrada, um projeto
paisagístico desenvolvido pelas
agrônomas Celina Nagata e
Tiana Moreira destaca os as-
pectos da cultura oriental, com
pedras, bambus e cascatas e

destaca as plantas produzidas
em Embu e região: petúnias,
begônias, maria-sem-vergo-
nha, kalanchoe, samambaias,
temperos, moréias e azaléias.

O festival tem entrada fran-
ca e será realizado das 9h às
18h.

PROGRAMAÇÃO
Hoje (29)

9h - Apresentação da Banda
Municipal de Embu e largada
do passeio Ciclístico
9h30 - Solenidade de abertura
10h - Corte da fita e visitação
das autoridades à feira
11h30 - Oficina de Agricultu-
ra Urbana
13h - Circo

14h - Oficina de Ikebana
14h30 - Grupo Delírio
15h - Yosakoi Soran (Dragão
d‘Água)
15h30 - Oficina sobre Orquí-
deas
16h - Coral Municipal Infanto-
Juvenil

Amanhã (30)
11h - Orquestra de Berimbau
12h30 - Oficina de Agricultu-
ra Urbana
13h - Circo
13h30 - Oficina de Ikebana
14h - Dança Cigana
14h30 - Taiko
15h - Grupo Himawari (Taiko;
Odori Nihon Buyo; Karaye e
Kendo)

15h30 - Oficina sobre Orquí-
deas

Dia 6/10 (sábado)
10h - Premiação Concurso
“Se as Flores Falassem”
10h - Liang Kong
11h - Ginástica (Departamento
de Esportes)
11h30 - Capoeira (Departa-
mento de Esportes)
13h - Circo
13h30 - Oficina de Ikebana
14h - Oficina de Agricultura
Urbana
14h30 - Oficina sobre Orquí-
deas
15h - Yosakoi Soran (Dragão
d‘Água)
15h30 - Teatro Popular Solano
Trindade

Dia 7/10 (domingo)
9h - Largada da TrilhaPé
10h - Banda Municipal
11h - Dança do Ventre
11h30 - Oficina de Ikebana
12h - Circo
14h - Grupo Himawari (Taiko;
Odori Nihon Buyo; Karaye e
Kendo)
14h30 - Oficina sobre Orquí-
deas
15h - Oficina de Agricultura
Urbana
15h30 - Dança Livre
16h - Coral Cantares a Meu
Povo

Visitantes encontrarão diversas atrações em evento

DIVULGAÇÃO

CIDADES/SÃO PAULO

Proprietário que reformar
fachada terá desconto no IPTU

Os proprietários de imóveis
comerciais afetados pela lei
conhecida como Cidade Lim-
pa poderá ter descontos de até
60% do valor do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano
(IPTU) por terem de restau-
rar, reformar ou modificar a
fachada de seis imóveis. O
benefício está previsto no Pro-
jeto de Lei 388/2007, de auto-
ria do vereador Aurélio Nomu-
ra (PV), que dispõe sobre o
Programa de Recuperação de
Fachadas, e que foi aprovado
nesta quinta-feira (27), por
unanimidade, em primeira vo-
tação pelo plenário da Câma-
ra Municipal. Tais incentivos
perdurarão até o término das
obras e só serão concedidos
mediante apresentação do res-

pectivo projeto, avaliando-se o
custo da obra.

Nomura, em suas justifica-
tivas, destacou que a lei Cida-
de Limpa\  visou, acima de
tudo, o conforto ambiental e o
interesse público ed pretendeu
assegurar o bem-estar estéti-
co, cultural e ambiental da po-
pulação, além da segurança
das edificações. “Entendo que
as conseqüências desta lei
acarretaram grandes modifica-
ções na paisagem urbana da
cidade, e muitos proprietários
e locadores de imóveis, princi-
palmente comerciais, ficaram
diante de dificuldades financei-
ras para se adequarem às no-
vas regras e, por isso, propus
esse desconto no IPTU”, ex-
plicou o vereador.

Rafael da Silva Ribeiro, que
integrou a equipe de reveza-
mento 4 x 100m nos Jogos
Pan-Americanos Rio 2007, foi
recepcionado pelo prefeito de
Ourinhos (SP), Toshio Misato.
Além de Rafael, a equipe bra-
sileira contou ainda com os
atletas Vicente Lenílson, Ba-
sílio de Moraes e Sandro
Viana. Este mesmo quarteto
conquistou o 4º lugar no Mun-
dial de Osaka, cujo ouro ficou
com os Estados Unidos, a Pra-
ta com a Jamaica e o Bronze

com a Grã-Bretanha.
Rafael, de 21 anos, é natu-

ral de Ourinhos onde viveu até
os 15 anos, quando foi desco-
berto pelo professor Homero
Fernandes de Andrade e mu-
dou-se para Presidente Pru-
dente (SP), onde começou a
despontar. Embora resida em
Prudente, onde realiza os trei-
nos, o atleta compete pela ci-
dade de São Bernardo do
Campo;

“O que determina o bom
desempenho do atleta não é
sua altura e sim o biótipo e pre-
paro de cada um, sem esque-
cer o empenho e dedicação do
atleta na busca por seus obje-
tivos. Para o Pan do Rio, eu
vinha me concentrando desde
2006. Me preparei muito e
sempre acreditei que tinha
chances. Tudo isso valeu a
pena, pois consegui o ouro”,
contou o atleta, que exibiu tam-
bém uma moeda de “Cinco
Reais”, que ganhou do Presi-
dente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva.

CIDADES/OURINHOS

Misato recebe Rafael Ribeiro,
medalha de Ouro no Pan 2007

Natural de Ourinhos, Rafael recebeu os cumprimentos de Misato

DIVULGAÇÃO
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Yasuo Fukuda toma posse como
primeiro-ministro do Japão

Com a repentina saída do
então premiê japonês
Shinzo Abe no último

dia 12, abriu-se uma corrida
eleitoral até então inédita den-
tro do Parlamento japonês. No
páreo, dois candidatos: o con-
servador Yasuo Fukuda e
Ichiro Ozawa. A definição veio
no último domingo (23), mas a
proclamação veio somente na
quarta-feira (26), quando o pri-
meiro – como previa-se – saiu
com a maioria os votos.

A tarefa de conquistar a
maioria dos votos tanto na Câ-
mara dos Deputados quanto no
Senado não foi fácil como se
imaginava. Fukuda recebeu 338
votos dos 477 deputados. Outros
117 votaram em Ichiro Ozawa,
de 65 anos, líder do Partido De-
mocrático (PD), de oposição; e
21 se dividiram entre candida-
tos do Partido Comunista, Parti-
do Social Democrata e Novo
Partido dos Cidadãos. No Se-
nado, no entanto, Ozawa ven-
ceu, apoiado pela maioria de
oposição. Mesmo assim foram
necessárias duas votações. Ne-
nhum candidato recebeu mais
de metade dos 239 votos na pri-
meira rodada. Na segunda, Oza-
wa teve 133, contra 106 de
Fukuda. Porém, a Constituição
japonesa estipula que, em caso
de divergência, prevalece o re-
sultado da Câmara Baixa.

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez um che-
fe de governo de Japão será
filho de um ex-primeiro-minis-
tro, Takeo Fukuda (1976-78),
que chegou ao cargo também
aos 71 anos.

Fukuda, que foi ministro por-
ta-voz do governo japonês du-
rante três anos e meio, tem pela
frente a difícil tarefa de unifi-
car o seu partido e o país. O
governo de Abe foi marcado

pelos escândalos de corrupção
de seus ministros e pela falta
de popularidade. Com fama de
honesto e de negociador de
consensos, o novo primeiro-mi-
nistro exibe posições mais mo-
deradas que as do nacionalista
e conservador Abe. O japonês
defende uma política externa
flexível e a cooperação com os
vizinhos asiáticos.

Fukuda é a favor da aproxi-

mação com a China e do diálo-
go com a Coréia do Norte.
Além disso, evita gestos que
lembrem o imperialismo japo-
nês, ao contrário de seu
antecessor. Fukuda foi o minis-
tro porta-voz do governo japo-
nês que durou mais tempo no
cargo, de outubro de 2000 a
maio de 2004, nos gabinetes de
Yoshiro Mori e Junichiro
Koizumi.

Considerado conservador e “pé no chão”, Fukuda, de 71 anos, que abrir mais diálogo com países

MEMORABILIA

Memorabilia japonesa é
atração na Galeria Deco

Para quem gos-
ta de cultura e
design japonês, esta
é uma oportunidade
para adquirir obje-
tos únicos e interes-
santes. A galerista
Hideko Suzuki
Taguchi - Galeria
Deco - trouxe do
Japão camisetas
criadas pela artista
plástica japonesa
Yayoi Kusama e
bonecos/cofres do
também artista Yo-
shitomo Nara.

Concebida para
o lançamento da
campanha “Japão
Moderno” da loja
japonesa Uniqlo nos
EUA, o diretor de
arte Kashiwa Sato
criou a série de camisetas de ti-
ragem limitada usando artistas
japoneses consagrados, como
Yayoi Kusama, Nobuyoshi
Araki, Takashi Honma, Osamu
Tezuka, Godzilla, entre outros.

Para as de Kusama, foram
usadas ícones da sua produção
artística como a  “Ábobora
Dançante” (famosa série de
gravuras) e “Sapatos Verme-
lhos” como estampa. Cada
camiseta custa R$ 200,00.

O artista japonês Yoshito-
mo Nara ficou famoso por re-
velar a crueldade na infância,
através de suas pinturas e de-
senhos de crianças más. E para
fidelizar esta imagem, Hideko
trouxe bonecos/cofres de
poliuretano nomeados
Abandoned Puppy in the

Foutain, da série ‘I don’t mind,
if you forget me’. Cada item
custa R$ 150,00.

Exposição – Prossegue so-
mente até amanhã (30) uma
mostra de acervo, contando
com obras de Tomie Ohtake,
Yasushi Taniguchi, Yasuo
Ogawa, Roberto Okinaka e
Kimi Nii, até 30 de setembro.
Em outubro, acontece a expo-
sição ‘Drive with Dog’, pri-
meira individual do artista jo-
vem japonês Kansuke Akaike.

A Galeria Deco, que funci-
ona de segunda a domingo, das
10 às 19h, fica à Rua dos Fran-
ceses, 153, na Bela Vista, em
São Paulo. O telefone é 11
3289.7067 e o website é http:/
/www.galeriadeco.com.br.

DIVULGAÇÃO

Bonecos foram concebidos por artista japonês

Aclamado pela crítica como
“o Picasso brasileiro”, Manabu
Mabe mostrava em seus qua-
dros o belo da arte abstrata,
onde expressava a sua vida.
Autor de mais de três mil obras,
faleceu em 22 de setembro de
1997. Nesse contexto, o Insti-
tuto que leva seu nome dedica
a semana de 22 à 29/09, quan-
do completa 10 anos de sua
ausência, como uma homena-
gem ao artista que se dizia “o
mais brasileiro dos japoneses”.

A data promove aos jovens
do “Movimento Bela Vista
Bela” palestras sobre a vida e
a arte do artista plás-
tico japonês natura-
lizado brasileiro, uti-
lização das tintas,
conservação das
obras, seleção peças
para reparo, entre
outras atividades.
“Apesar de ter orga-
nizado em cima da
hora, espero que te-
nha sido bom não só
para nós, mas para
eles e que os ajude
no futuro”, afirma
um dos organizado-
res Yugo Mabe, filho
mais novo de Manabu Mabe.

Esses jovens foram esco-
lhidos por fazerem parte do
projeto da Zeladoria do Patri-
mônio Urbano, em que apren-
dem sobre manutenção e re-
formas de edificações. E já
que o antigo Colégio Campos
Sales, localizado na Liberdade,
passa por restauração a fim de
convertê-lo em Museu de Arte
Moderna Nipo-Brasileira
Manabu Mabe, Yugo afirma
que se houver interesse, os

restaurado, a fim de apresen-
tar o andamento do trabalho.
A data ainda é incerta, mas,
segundo Yugo, a ocasião acon-
tece no próximo mês.

E embora o envolvimento
seja grande, o filho do artista
plástico homenageado afirma
que pretende interferir o me-
nos possível quando a entida-
de cultural estiver pronta.

“Minha missão é apenas ti-
rar o projeto do papel. Não
quero cargo para dirigir o mu-
seu, apenas estarei presente
para ajudar no que for preci-
so”, pontua. Assim, ele escla-
rece que esse centro de expo-
sições é um presente do Insti-
tuto Manabu Mabe a comuni-
dade nipo-brasileira e seus 100
anos de imigração. “O museu
não pertence à família Mabe,
mas sim de todos. É um bene-
fício à sociedade”, finaliza.

Concepção – O prédio será
constituído por um auditório,
espaços para oficinas de arte ,
salas de exposição temporári-
as. “Nossa intenção não é
mostrar somente nikkeis, mas
também outros artistas, mos-
trar novos talentos. Faremos o
trabalho de resgatar nomes que
ficaram esquecidos”, explica.

E para não relembrar reno-
mados artesãos, o museu pro-
mete mudar o seu acervo a
cada temporada, de modo a
incentivar o público a visitar
com mais freqüência o espa-
ço artístico. Especula-se até
em promover uma exposição
de mangá.“A idéia é fazer um
museu dinâmico. Desmistificar
que museu é algo parado ou
velho”, explica.

MANABU MABE

Ações lembram 10 anos da morte de artista

participantes poderão contri-
buir com as obras.

“Tentaremos absorver es-
sas pessoas que querem parti-
cipar e aprender, seja em áre-
as de serviço, seja em monito-
ramento. Seria gratificante se
pudermos contar com a con-
tribuição deles”, diz.

Museu – A reforma do edifí-
cio ficará mais visível às pes-
soas que passam pela rua, onde
se localiza o antigo Colégio

Campos Sales, visto que o tra-
balho estava apenas na parte
interna.

Agora, a partir do próximo
mês, serão colocados tapumes,
que foram coloridos pelos jo-
vens durante as atividades cul-
turais, a construção da cober-
tura do imóvel, e a fachada
aos pouco ganhará uma cara
nova. Será dado início a recu-
peração da antiga beleza da
arquitetura desenvolvida por
Giovanni Battista Bianchi, sob
a influência do estilo Liberty,
projetado em 1911.

A obra ainda se mostra bas-
tante prematura, pois a equipe
envolvida no projeto aguarda
o período de balanço anual das
empresas para então, captar
recursos para a construção. E
mesmo na espera por patroci-
nadores, Yugo expõe seu oti-
mismo declarando acreditar
que até junho de 2008, previ-
são de inauguração, a entida-
de cultural esteja pronta.

Por enquanto, o planeja-
mento é realizar um evento no
próprio prédio, que está sendo

Artista era considerado gênio por muitos

Ken Mabe e cônsul Nishibayashi na abertura da exposição

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Mogi das Cruzes
recebe obra de Jonny Ueda

Prefeito Junji entre o fotógrafo Jonny Ueda e a jornalista Tina
Andrade

“Uma cerejeira chorona
em noite de esplendor e de
Luz” (Maruyama Tree – in the
splendor of the (n)light) – é a
breve descrição da obra de
Jonny Ueda e que será doada
à Prefeitura de Mogi das Cru-
zes (SP). Ueda representou o
Município de Mogi das Cruzes
em Beijing, China; Vorarlberg,
na Áustria; e em Bangkok,
Tailândia, durante um circuito
internacional de Arte.

A foto feita em Kyoto faz
parte do acervo da exposição
itinerante Kari Me ou “olho em-
prestado”. Criada e produzida
por sua mulher, a jornalista e
produtora cultural Tina Andrade,
Kari Me é, de fato, um traba-
lho de documentarismo artísti-
co no qual o casal refez o ca-
minho percorrido por um fotó-
grafo da Era Meiji, na mesma
época que começou a imigra-
ção japonesa para o Brasil.

Utilizando-se do recurso das
imagens, Tina conta uma série
fatos e curiosidades inéditos so-
bre o Japão e sua cultura mile-

nar: - “a expressão que mais
ouço da parte dos visitantes ja-
poneses é natsukashii, ou “uma
saudade gostosa de sentir”, nos-
talgia”, diz a documentarista.

A cerimônia para entrega
da obra ao Prefeito Junji Abe,
ocorrerá durante a exposição
que será montada na cidade.
A data e local da mostra ainda
serão definidos. Na mesma
ocasião, um quadro será doa-
do ao Bunkyo de Mogi, para
que possa ser leiloado e com
isto ajude a angariar recursos
para o CIJB.

Dekassegui – O mogiano
Jonny, que viveu por sete anos
no Japão, diz que é bom viver
em outro país e voltar para
casa com um plano de vida: -
“hoje trabalho com minha mu-
lher pelo resgate da auto-esti-
ma e da boa imagem dos de-
kassegui através da arte”. Al-
gumas das milhares de foto-
grafias de seu banco de ima-
gens podem ser vistas no site
www.jonnyueda.com

DIVULGAÇÃO
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 01 A 07 DE OUTUBRO

Programação da NHK
01 – Segunda-Feira

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

Eps. 39 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Internet Agora
05:00 NHK News
05:15 Undecided
06:00 Undecided
06:25 Mini Program
06:30 Good Morning, Japan
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 1
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
09:58 World Weather (E)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 1
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

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

02 – Terça-Feira
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Mini Program
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Undecided
06:25 Mini Program
06:30 Good Morning, Japan
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 2
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
09:55 World Weather (E)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 2
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

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

17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports

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

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

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 Good Morning, Japan
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 3
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 Good Morning, Japan (R)
09:55 World Weather (E)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 3
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

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

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

Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 4
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
09:55 World Weather (E)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information

10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 4
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

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

“Crossing of Heat Haze” Eps. 10
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports

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

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 5
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
09:55 World Weather (E)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 5
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

5 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Begin Japanology (B)
17:45 Pet Counseling
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 The Quiz Monster
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 Do as the Romans Do
23:30 News & Sports

06 – Sábado
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels

02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama “Crossing

of Heat Haze” Eps. 10 (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Mini Program
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Chiritotechin” Eps. 6
08:30 NHK Weekly News
09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Begin Japanology (B)(R)
10:40 Children Around the World
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Japan Again
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Miyako no

Kaze” Eps. 6
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Chiritotechin” Eps.

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

Eps. 39 (R)
13:50 Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 News
15:05 J-MELO (E)
15:34 World Weather (E)
15:35 Insight & Foresight (E)
15:55 J. League: Kashiwa Reysol vs

Gamba Osaka at Hitachi Kashiwa
Stadium

18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pet Counseling
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “The Judge” Eps. 1
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe

07 – Domingo
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Mini Program
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Neighbors Unite!
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 Do as the Romans Do (R)
16:30 Japan Open Tennis Championship

2007 (Final Day) at Ariake
Colosseum

18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 Overseas Safety Information
18:45 Pet Counseling
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 40
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:49 World Weather
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 NY Streets
***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

A décima edi-
ção do Congresso
Internacional de
Técnicos em
Prótese Dentária,
que será realizada
de 11 a 13 de outu-
bro, contará com a
participação espe-
cial do técnico ja-
ponês Shigeo
Kataoka, que pela
primeira vez visita o
Brasil.

Professor e pa-
lestrante de reno-
me internacional,
Kataoka é conside-
rado um dos ícones
da área odontológi-
ca mundial e tem
dois livros publica-
dos. Em Osaka, fundou dois
laboratórios, além de criar, em
1964, a Osaka Ceramic
Training Center, escola refe-
rência no treinamento de
prótese dentária.

O evento deve reunir cer-
ca de 8 mil pessoas, entre téc-
nicos em prótese dentária, ci-
rurgiões dentistas, estudantes
e acadêmicos, bem como o
comércio e indústria do setor
no ITM Expo, em São Paulo.
Entre os destaques, estão a
realização do 1º Encontro La-
tino Americano de Associa-
ções de Prótese Dental, cur-
sos, conferências, workshops
e a feira comercial Expolabo,
com 80 empresas reunidas que
oferecerão produtos e equipa-
mentos com as novas tendên-
cias do mercado na área da
odontologia estética, prótese
sobre implante e outras novi-
dades.

O seminário de Kataoka
acontece na abertura do even-
to, na quinta-feira, das 15h às
19h.

10º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE
TÉCNICOS EM PRÓTESE
DENTÁRIA
QUANDO: DE 11 A 13 DE OUTUBRO,
QUINTA E SEXTA, DAS 10H ÀS 20H;
SÁBADO, DAS 10H ÀS 18H

ONDE: ITM EXPO (AV. ENGENHEIRO

ROBERTO ZUCCOLO, 555 – VILA

LEOPOLDINA)
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
WWW.APDESP.ORG.BR OU PELO TELEFONE

11/3287-1933

ODONTOLOGIA

Técnico japonês em prótese
dentária irá palestrar no Brasil

DIVULGAÇÃO

Kataoka: referência internacional

CRESCER  PROFISSIONALMENTE

Ultimamente tenho perce-
bido que muitos profissionais
estão descontentes com seus
empregos.

Isso em qualquer setor e
em qualquer posição hierár-
quica, todo mundo reclama.

Seja da falta de dinheiro,
salário, falta de benefícios, do
chefe chato, do café sempre
frio, etc. Ou seja, estão sem-
pre reclamando e não tomam
nenhuma atitude, nem que
seja para esquentar o café.

Fica por isso mesmo, acho
que muitas vezes é falta de
assunto. Então, para não fi-
carem quietos, ficam recla-
mando de tudo e de todos.

É mais fácil criticar o pró-
ximo do que fazer uma peque-
na introspecção e tentar achar
onde está errando também e,
assim, poder se corrigir.

Cuidar da vida dos outros
é mais fácil do que cuidar da
própria!

Realmente não concordo
com isso, creio que se cada
um cuidar da sua vida vai
com certeza facilitar a vida
do próximo.

Vejo que falta confiança
nas pessoas, espero que as
pessoas entendam o que que-
ro expressar aqui.

Que se realmente acredi-
tam no seu potencial que cor-
ram atrás de melhores opor-
tunidades, que não se escon-
dam nas sombras dos outros.
Quero ver todos batalhando
pelo seu espaço, com muita
vontade, realmente vestindo
a camisa do time na empresa
que trabalha, ou que se es-
force mais ainda se a empre-
sa for sua.

Quero que as pessoas
cresçam profissionalmente e,
o mais importante, mental-
mente.

Que tenham a força e co-
ragem de fazer o seu melhor,
não para satisfazer os outros,
mas para seu próprio bem-es-
tar e consciência.

Acredite em seu potenci-
al, em seu profissionalismo,
tenha confiança em você para
que os outros também possam
confiar e lute sempre pelos
seus ideais.

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

Jovens preparam-se para mais
uma edição do ‘Japan Experience’

FUNDAÇÃO JAPÃO

Curso questiona estereótipos e
forma de ‘enxergar’ o Japão

DIVULGAÇÃO

Mostrar o Ja-
pão com um olhar
estrangeiro e ques-
tionar os estereóti-
pos do arquipélago.
Essas são algumas
das propostas do
curso Cinco Histó-
rias e Um Segre-
do: Um Olhar
I m p e r m a n e n t e
Acerca de Um
Certo Japão, que
será ministrado por
Christine Greiner,
no Espaço Cultural
Fundação Japão.

Formada em
jornalismo, doutora
em Semiótica pela
PUC e pós-douto-
ra pela Universida-
de de Tokyo, Chris-
tine é autora de di-
versos livros, entre
os quais se destaca
Butô, Pensamen-
tos em Evolução.
Uma das mais ca-
pacitadas especialistas em es-
tudos japoneses no Brasil, a
pesquisadora que foi convida-
da pelo International Research
Center for Japanese Studies
em Kyoto, retorna à Fundação
para compartilhar sua baga-
gem cultural sobre o Japão
contemporâneo.

O curso gira em torno das
imagens do Japão fora do Ja-
pão, um olhar estrangeiro. Al-
gumas foram criadas, parado-
xalmente, pelos próprios japo-
neses. Outras surgiram a par-
tir destas mesmas imagens e
resultaram num Japão imagi-
nário, em alguns casos muito
distante, em outros próximo
demais. Para exemplificar, se-
rão exibidos diversos filmes,
como Metropolis (2002), de
Osamu Tezuka; Tokyo Ga
(1983), de Wim Wenders; Les
Bas-Fond, de Jean Renoir
(1936) e Ralé, de Akira Kuro-
sawa (1957).

A partir da exibição de Give
Peace a Song (1969), com
John Lennon e Yoko Ono, será
realizada uma análise da im-
portância de Yoko, tanto nas
vanguardas japonesas, como
na América. Além da consulta
à obra, o material editado no
catálogo “Yes Yoko Ono” ser-
virá de base para a discussão,
já que é uma das mais com-
pletas retrospectivas dos qua-
renta anos de sua obra.

A cultura japonesa tem sido
tema de discussões no Ociden-
te, sobretudo a partir da cha-
mada Restauração Meiji

(1868-1912), quando ocorreu a
abertura do Japão para o mer-
cado internacional. Desde en-
tão, é possível reconhecer fa-
ses distintas na sua recepção
no Ocidente, nas quais estão a
fascinação pelo exotismo dos
samurais e gueixas, o fetiche
pelas gravuras eróticas, o as-
pecto minimalista da arquite-
tura, e a reverência aos obje-
tos de consumo. 

Nos últimos cinqüenta anos,
muitas das representações que
encantaram o imaginário
universa, foram desconstruí-
das. O objetivo do curso é
apresentar alguns destes pro-
cessos que resultaram em ima-
gens muito diferentes entre si,
questionando de modo impre-
visível estereótipos do Japão.

O curso é gratuito e os in-
teressados devem efetuar as
inscrições a partir de segunda-
feira (1º), pelo e-mail
info@fjsp.org.br. O evento
acontece nos dias 6, 7, 13 e 14
de novembro, das 15h às
17h30.

CINCO HISTÓRIAS E UM
SEGREDO: UM OLHAR
IMPERMANENTE ACERCA DE
UM CERTO JAPÃO
QUANDO: DIAS 6, 7, 13 E 14 DE

NOVEMBRO, DAS 15H ÀS 17H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AVENIDA PAULISTA, 37 -
PARAÍSO)
INSCRIÇÕES: A PARTIR DE 1º DE

OUTUBRO, PELO E-MAIL

INFO@FJSP.ORG.BR

GRATUITO

Curso gira em torno de imagens japonesas

DESIGN

Air France estréia novo
conceito de sala Vip em Tóquio

DIVULGAÇÃO

A companhia
aérea Air France
inaugurou em Tó-
quio, no Japão, um
novo projeto de sala
VIP. Criado pelo
escritório Noé Du-
chaufour Lawrence
/ Desgrippes-Gobé,
o novo espaço foi
criado em 400 m² e
tem capacidade pa-
ra mais de 140 pas-
sageiros sentados.
Até o final do ano,
a empresa espera
inaugurar sua se-
gunda sala VIP den-
tro deste conceito,
em Johanesburgo.

Assim como em
todos as outras sa-
las da Air France, a
da capital japonesa
é equipada com
tecnologia wi-fi, estações de
trabalho e uma área particular
para clientes que buscam paz
e silêncio absolutos. São dis-
ponibilizados petiscos junta-
mente com uma seleção de
vinhos, champanhes e bebidas
leves, uma grande variedade
de jornais e revistas internaci-
onais, e chuveiros.

Vermelho e branco combi-
nados com os tons claros e
mornos do carvalho caracteri-
zam o espaço. Os assentos
têm uma estrutura aberta e são
equipados com um soquete de

computador embutido no aba-
jur de leitura; assim, os passa-
geiros podem trabalhar, ter
uma conversa privada ou se
alimentarem. “Levamos em
conta muito mais do que o sim-
ples aspecto do conforto quan-
do projetamos os assentos.
Conseguir o formato certo e
assegurar que corresponda
ergonomicamente aos inúme-
ros usos aos quais ele servirá,
eram elementos essenciais em
nossa estratégia de projeto”,
explica Noé Duchaufour
Lawrence.

Ambiente traz tecnologia de ponta e conforto

Por mais um ano, o
“Japan Experience” se
prepara para resgatar a

tradição da cultura japonesa e
trazer o grande público mais
próximo das comemorações
do Centenário, a ser realizado
no ano que vem. Em sua ter-
ceira edição, o evento está pro-
gramado para os dias 13 e 14
de outubro, com entrada gra-
tuita e programação variada
para todos os públicos. A or-
ganização do evento é lidera-
da pelos jovens com o objetivo
de divulgar o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
que será comemorado em
2008.

Desde o início, o Japan Ex-
perience é um evento coorde-
nado, planejado e idealizado
por jovens com o intuito de pro-
porcionar a experimentação
prática dos elementos da cul-
tura japonesa a pessoas de to-
das as idades, raças e cultu-
ras.

Essa experiência é transmi-
tida por workshops e palestras,
como oficinas gratuitas de
mangá (revista em quadrinhos
japoneses), animê (desenho
animado japonês), shodô (ca-
ligrafia japonesa), ikebana (ar-
ranjo floral japonês) e danças
típicas, entre outras atividades
praticadas no Brasil: umas que
mantêm as tradições japone-
sas, e outras que aliam elemen-
tos da cultura brasileira na prá-
tica moderna. O evento é or-
ganizado pela Comissão de
Jovens da Associação para
Comemoração do Centenário

street dance, dança que se
originou nos Estados Unidos
e foi adaptada ao estilo nipo-
brasileiro”, explica Cláudio
Kurita, um dos coordenadores
gerais do evento. “Queremos
incentivar as pessoas a parti-
ciparem com a nossa equipe,
prestigiando as comemora-
ções do Centenário no ano
que vem”, completa.

A grande novidade deste
ano será o Espaço para De-
gustação, no qual as pessoas
poderão, além de degustar di-
versos pratos japoneses, co-
nhecer sua história e concei-
to. Haverá também a de-
monstração de esportes com
interação do público, como
beisebol, kendô e softbol;
além de atrações de palco,
com destaque para as apre-
sentações de grupos de taikô
(tambores japoneses), dan-
ças típicas japonesas, canto-
res e atrações inéditas cria-
das especialmente para o
evento.

JAPAN EXPERIENCE 2007
DATA: 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2007
(SÁBADO E DOMINGO)
LOCAL: UNINOVE – CENTRO

UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO -
UNIDADE VERGUEIRO

RUA VERGUEIRO, 235/249 -
LIBERDADE (PRÓXIMO AO METRÔ SÃO

JOAQUIM)
HORÁRIOS: SÁBADO DAS 10 ÀS 19
HORAS, DOMINGO DAS 11 ÀS 19 HORAS

WWW.JAPANEXPERIENCE.COM.BR

INFORMAÇÕES: (11) 3209-3975/ 3277-
3279
ENTRADA GRATUITA

Em 2005, a empresária
Chieko Aoki reuniu diversas
entidades e lideranças jovens
da comunidade nikkei, lan-
çando o desafio de idealizar,
planejar e realizar um grande
evento com esses objetivos –
esse evento foi o Japan Ex-
perience 2005, que contou
com patrocínio do Banco Su-
dameris.

A primeira edição do pro-
jeto aconteceu no Sesc Vila
Mariana, definido estrategi-
camente devido à grande va-
riedade de espaços para
apresentações de atividades,
além da fácil localização e
público variado (crianças,

jovens, adultos e idosos).
Após o evento, o Sesc divul-
gou que o evento alcançou o
recorde de público da unida-
de Vila Mariana no ano de
2005, com 12 mil pessoas
circulantes nos dois dias do
evento.

Em 2006, o Japan Experi-
ence foi realizado nos dias 18
e 19 de novembro, na unidade
Vergueiro da Uninove (Cen-
tro Universitário Nove de Ju-
lho). O projeto fez parte dos
eventos realizados em come-
moração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil, reunindo público de 15 mil
pessoas.

Evento nasceu em 2005
para integrar lideranças jovens

da Imigração Japonesa no
Brasil.

“A comissão está prepa-
rando surpresas para este

ano. Pretendemos trazer atra-
ções pouco divulgadas e tam-
bém que mostrem a miscige-
nação das culturas, como o

Apresentações de dança típica fazem parte da programação

DIVULGAÇÃO

DANÇA ESPORTIVA

Professora espanhola
ministra clínicas no País

Milton, Steffanny, Kishikawa, Nakanishi, Rosana e Silvio

Com o objetivo de divulgar
a dança esportiva, modalidade
competitiva bastante popular
nos Estados Unidos, Europa e
Ásia e que está conquistando
cada vez mais adeptos no Bra-
sil, a Confederação Brasileira
de Dança Esportiva
(CBDance) convidou a profes-
sora Eva Angues (seis vezes
campeã européia da IDSF –
International Dancesport
Federation) para participar do
1º Congresso Brasileiro de
Dança Esportiva e arbitrar no
1º Campeonato Brasileiro de
Dança Esportiva, realizado no
início de setembro, no Ginásio
Municipal Baby Barioni, em
São Paulo. “Foi um fato inédi-
to e que serviu para elevar o
nível técnico da dança espor-
tiva no País”, destacou o pro-
fessor Yoshiaki Kishikawa, ou

Bill Kishikawa como também
é conhecido, que colaborou
com o evento da CBDance mi-
nistrando aulas de valsa e
tango.Quanto ao Campeonato
Brasileiro, a Kishikawa Dan-
ce Academy conquistou as
dupas primeiras colocações
com Milton Hamaguchi e
Steffanny (1º) e Silvio Sciaca
e Rosana Nóbrega (2º).

“Com a realização, primeiro,
do Campeonato Pauista, e ago-
ra do Campeonato Brasileiro e
do Congresso, a semente da
dança esportiva já foi semeada
no Brasil. Acredito que, no fu-
turo, esta semente crescerá bas-
tante e chegará um dia em que
os competidores brasileiros pos-
sam desfrutar de excelentes re-
sultados em competições inter-
nacionais”, avaliou Kishikawa.

(Aldo Shiguti)

DIVULGAÇÃO

Até o dia 10 de outubro,
desenhos e esculturas de Luiza
Kotaira estarão expostos na
Biblioteca Demonstrativa de
Brasília.

Formada em Comunicação
Social, Filosofia e Desenho e
Plástica, Luiza Já realizou di-
versas exposições individuais,
além de ter participado de
mostras coletivas. Depois de
ensinar artes e reciclagem a
menores de cidades satélites
vizinhas como Paranoá e São
Sebastião, a artista resolveu
abrir seu ateliê para o público
de todas as idades, ensinando
desenho, pastel e acrílica so-
bre tela.   

A exposição estará aberta
ao público no horário de funci-
onamento da Biblioteca.

BRASÍLIA

Obras de Luiza Kotaira são
expostas em biblioteca

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS E
ESCULTURAS – LUIZA
KOTAIRA
QUANDO: ATÉ 10 DE OUTUBRO

ONDE: BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA DE

BRASÍLIA (AV. W3 SUL EQS 506/507)
HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H30
ÀS 23H; SÁBADOS, DAS 8H ÀS 14H

INFORMAÇÕES: 61/ 3244-3015
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GASTRONOMIA

Mercado amplia e torna possível
uma dispensa só com orgânicos

Para quem bus-
ca uma dieta base-
ada em alimentos
orgânicos, uma boa
inspiração é o livro
O Universo na
Panela, lançado
pela editora Setem-
bro. Escrito por Tini
S c h o e n m a k e r
Stoltenborg, funda-
dora do sítio A Boa
Terra (Itobi - SP),
a obra traz mais de
300 receitas culiná-
rias, além de orientações de
como nutrir e garantir a saúde
da família.

Tini, que nasceu na Holan-
da e imigrou aos 11 anos de
idade para o Brasil, insere crô-
nicas e versos, fala de suas
memórias, traz dicas para a
cozinha, sugestões de leitura e
faz um convite para os leito-
res refletirem sobre o modo
como se alimentam. A cada
capítulo, um alimento é apre-
sentado, sendo explorado des-
de o conhecido alface ao
raddichio, uma hortaliça rica
em vitamina K.

O livro conta ainda com in-
formações sobre formas de
cultivo, valores nutritivos, ca-
lorias e efeitos medicinais. As

LIVRO

‘O Universo na Panela’ traz
340 receitas com orgânicos

DIVULGAÇÃO

receitas também são diversas,
como sopa de abóbora e o
bami, macarronada da Indoné-
sia.

Aos que pensam que gulo-
seimas e alimentação orgâni-
ca não combinam, o livro re-
serva uma surpresa: uma par-
te destinada a doces, tortas e
pães — tudo na medida certa
para buscar o equilíbrio entre
a vida saudável e o sabor de
uma comida bem feita.

O Universo na Panela
pode ser adquirido nas li-
vrarias Saraiva ou direta-
mente na editora pelo tele-
fone 19/3802-2306 ou pelo
e-mail comercial@editora-
setembro.com.br. O valor
do livro é R$ 69,50.

Já estão abertas as inscri-
ções para o curso Crianças na
Cozinha. Na aula, crianças de
7 a 11 anos poderão aprender
a preparar pãezinhos rechea-
dos, bife à milanesa, baked

potatoes, empadinhas, briga-
deiro, tomates recheados, ham-
búrguer, mini pizza, tortinha de
morango e bolachinhas
amanteigadas.

O curso é promovido pelo
Studio do Sabor (www.
studiodosabor.com.br), e acon-
tece no próximo dia 5, a partir
das 14 horas.  Cada aula terá
duração de três horas e será mi-
nistrada pela chef Monica Sky.
O valor é de R$ 70,00 por aula.

CRIANÇAS NA COZINHA -
STUDIO DO SABOR
QUANDO: DIA 5, DAS 14H ÀS 17H

ONDE: STUDIO DO SABOR (RUA GUSTAVO

TEIXEIRA, 362, PACAEMBU)
VALOR: R$ 70,00 POR AULA

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
11/3673-1973

CURSO

Studio do Sabor promove aula
de culinária para crianças

Na mesma quadra da
Casa Santa Luzia,
num espaço mais mo-

desto, encontra-se um outro
empório, onde é possível com-
prar uma grande variedade de
alimentos cujos atrativos não
são apenas o sabor e a emba-
lagem. Geléia de atemóia, mel,
pão de linhaça, chá verde, ham-
búrguer de soja, patê de tofu,
café, leite, frutas e verduras,
seja qual for o produto que es-
colher, saiba que este estará
livre de agrotóxico, hormônio
e produtos químicos, como
conservantes.

No Taya Emporório Orgâ-
nico só entram produtos com
certificação de que foram cul-
tivados e produzidos sem a
adição de substâncias químicas
e sem agredir a natureza. E o
bom exemplo já começa com
o uniforme dos próprios funci-
onários, que foram confeccio-
nados com algodão orgânico.

A casa oferece mais de
1.500 produtos, que podem
atender aos mais diversos in-
teresses. De lá se pode sair
com um café da manhã com-
pleto e opções para o almoço
e jantar – inclusive para quem

NAOKI TSUBONI

prefere poupar tempo e optar
pelos pratos congelados -, além
de sucos e até sobremesas,
como os sorvetes de chocola-
te com hortelã e gengibre.

Mas não pense que a lista
de compras ficará restrita a
produtos básicos. Aos que va-
lorizam alimentos saudáveis e
marcas ecologicamente corre-
tas, não será preciso recorrer
aos supermercados convenci-
onais nem para comprar pro-
dutos de limpeza e beleza. A
casa oferece shampoo, sabo-
nete, cremes, sabão em pó que
dispensa uso de amaciante e
lava louça biodegradável.

No setor de bebidas, cer-
veja artesanal, cachaça, e até
prosecco italiano. Há ainda

carne bovina, frango, queijos,
antepastos, azeites, molhos de
tomate, massas, grão e tantas
outras necessidades que nun-
ca esperou encontrar com cer-
tificação orgânica e num úni-
co lugar. “No momento, o que
não vendemos é camarão”,
brinca um dos sócios da casa,
Antônio Augusto Pinho de Sá.

Delivery – A casa também
possui um espaço para refei-
ções rápidas, que são prepa-
radas na hora, como saladas e
o sanduíche X-burguer Taya,
com hambúrguer de soja (ou
bovino), tomate, salada e patê
de tofu (R$ 11,80). Os clien-
tes também podem apreciar no
local cafés, sucos, chás e sor-
vetes.

Em breve, estará disponí-
vel ainda uma feira de
hortifruti, com venda de ver-
duras e legumes a granel. Os
clientes que preferirem fazer
as compras sem sair casa, o
empório oferece o serviço de
delivery, inclusive com entre-
ga de cestas para datas come-
morativas.

Mas se prepare para de-
sembolsar mais pelas compras,
os preços são maiores em re-
lação aos produtos convenci-
onais. “As pessoas não podem
comparar, são produtos dife-
rentes, sem aditivos. O açúcar,
por exemplo, não passa pelo
processo de refinamento com
enxofre. Os sucos são natu-
rais, não tem aromatizante nem
corante, você morde a fruta
que foi cultivada sem agrotó-
xico”, justifica Pinho de Sá.

(Luciana Kulba)

TAYA EMPÓRIO ORGÂNICO
RUA PADRE JOÃO MANUEL, 968 –
JARDIM PAULISTA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A SÁBADO, DAS 8H ÀS 20H30
INFORMAÇÕES: 11/3062-3700
A CASA OFERECE SERVIÇO DE DELIVERYO gerente Rodrigo e o sócio Antônio Augusto Pinha de Sá

X-burguer Taya é preparado com hambúrguer de soja e patê de tofu

RISOTO DE QUINUA
COM TOMATE E
QUEIJO BRANCO

Ingredientes:
350gr de quinua
1 cebola
4 tomates
200ml vinho branco
600ml caldo de vegetais
biosun
250gr de espinafre
150gr de queijo branco, de ca-
bra ralado ou parmesão

Modo de Preparo: Cortar a
cebola em fatias finas e
refogá-las em água até ficarem
transparentes. Juntar a quinua
e esquentar até que os grãos
absorvam todo o líquido. Jun-
tar os tomates descascados e
picados, o vinho e cozinhar em
temperatura media até que a

quinua absorva todo o liquido.
Juntar o caldo de vegetais aos
poucos e cozinhar em fogo bai-
xo. Lavar o espinafre e juntar
com alho, cozinhar suavemente
até que o líquido evapore. Jun-
tar o espinafre com o risoto de
quinua. Temperar com sal, pi-
menta e noz moscada e salpicar
o queijo.

TABULE DOS INCAS

Ingredientes:
200gr de quinua
2 cenouras
200gr de pepino
1 cebola
1 pimenta vermelha
Cebolinha
Azeite de oliva virgem extra

Modo de preparo: Limpar,
escorrer e colocar para cozinhar

a quinua em duas medidas de
água fria, com sal, fogo baixo e
panela tampada entre 10 e 15
minutos. Cozinhar as cenouras
e a pimenta vermelha picada du-
rante 3 minutos. Misturar a ce-
bola ralada com azeite, a quinua
e misturar bem. Acrescentar as
verduras e decorar com as
cebolinhas cortadas.

QUINUA COM TOFU E
ASPARGUS

Ingredientes:
1 colher de chá de azeite de
oliva
2 colheres de chá de alho pi-
cado
1 xícara de cebola picadinha
1 xícara de quinua
1 xícara de tomate seco
3 colheres de sopa de suco de
limão

1 tablete caldo de vegetal na-
tural
Pimenta do reino à gosto
1 colher de chá de pimenta
do reino
1 xícara de castanha de caju
torrada
200g de tofu picado
4 talos de aspargos cozidos

Modo de preparo: Coloque
o tomate seco com um pouco
de água, o alho e a cebola no
fogo, deixe cozinhar por alguns
minutos. Acrescente a quinua,
suco de limão, caldo de vege-
tal com dois copos de água,
pimenta e tofu. Tampe e dei-
xe no fogo brando por 15 mi-
nutos. Pique os aspargos, co-
loque por cima e cozinhe por
mais 5 minutos. Salpique as
castanhas de caju e sirva.
Fonte: Quinua Real

Receitas

A Boxer do Brasil, que im-
porta as conhecidas cervejas
mundiais, investe agora na
marca britânica Fuller’s. Os
brasileiros poderão ter acesso
a cinco produtos da cerveja-
ria: a London Pride, tipo Ale
Premium Clássica; ESB,  tam-

CERVEJA

Britânica Fuller’s chega ao
Brasil com cinco produtos

bém tipo Ale; London Porter,
classificada como Ale Pre-
mium; 1845 (Ale) e Golden
Pride,  uma Strong Ale .

As cervejas Fuller’s pode-
rão ser encontradas em bares,
restaurantes e empórios de todo
o Brasil a partir de outubro.
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BANCOS

Banco Real e comunidade nikkei
reiteram parceria para o futuro

PARCERIA

Honda Automóveis apóia projeto de educação ambiental
Num momento em que o

tema educação ambiental ganha
cada vez mais atenção das au-
toridades mundiais, a Honda
Automóveis do Brasil apóia um
extenso trabalho de conscienti-
zação ecológica em parceria
com a prefeitura de Sumaré
(SP). Trata-se do projeto “É De-
ver, É Legal”, criado pela
OSCIP-ELUS Gestão Sócio-
Ambiental e voltado aos alunos
das 33 escolas da rede pública
de ensino do município paulista.

O programa pretende atin-
gir aproximadamente 40 mil
estudantes do Ensino Funda-
mental. A meta principal é fa-
zer com que esses jovens ab-
sorvam o conhecimento a partir
de uma série de ações e se
transformem em agentes eco-
lógicos, desenvolvam uma
nova cultura ambiental e sejam
multiplicadores do tema em
suas casas e na comunidade.

Entre as ações estão a pu-

blicação do livro “Recicladinho
e sua Turma”, a produção de
12 vídeos educacionais, além
da realização de passeios eco-
lógicos, cinema nas escolas e
palestras ambientais direciona-
das aos diretores e coordena-
dores pedagógicos.

Também está previsto o de-
senvolvimento de um progra-
ma de arborização urbana, que
será realizado em conjunto

com a equipe de funcionários
do departamento de Meio Am-
biente da prefeitura da cidade.
Outro destaque é a campanha
“O Luxo do Lixo”, trabalho
que almeja beneficiar direta-
mente as cooperativas de ma-
teriais recicláveis.

O projeto de educação am-
biental “É Dever, É Legal”
conta com o suporte de todas
as secretarias municipais de

Sumaré. A pasta de Educação,
por exemplo, tem a responsa-
bilidade de distribuir os 30 mil
exemplares do livro às esco-
las. Já a secretaria de Obras
selecionará pessoas para o re-
colhimento do lixo que será
reciclado, enquanto os profis-
sionais de Meio Ambiente te-
rão a função de planejar o
plantio das mudas de árvores
nos inúmeros locais da cidade.

Principal intuito do programa é fazer com que jovens absorvam conhecimento sobre ecologia

DIVULGAÇÃO

A Sony apresenta o segun-
do CD Player da linha Xplod
com Bluetooth, o MEX-
BT2507X. O modelo tem
como ponto forte o conceito
handsfree, que possibilita ao
consumidor executar uma cha-
mada telefônica sem usa r as
mãos e sem distrair sua aten-
ção do trânsito.

Para complementar, a Sony
Ericsson lança o modelo de
celular W580 Sony Ericsson
Walkman®, com a função
Shake Control, que possibilita
ao consumidor mudar de mú-
sica com um simples agito do
aparelho.

O primeiro telefone no for-
mato slider lançado no Brasil
pela Sony Ericsson é capaz de
armazenar até 470 faixas com-
pletas no cartão de 512MB que
acompanha o telefone, possui
uma câmera de 2.0 megapixels
integrada discretamente na
própria tampa deslizante, rádio
FM, Bluetooth™2.0  e função
Track ID que identifica o can-
tor, o álbum e o nome da músi-
ca que está tocando. Além de
inúmeros recursos de games,
esportes e entretenimento. O
W580 Sony Ericsson
Walkman® está disponível no
Brasil pelo preço sugerido de
R$ 899,00.

“O W580 é um aparelho
convergente, com um excelen-
te tocador de MP3 com fun-
ções diferenciadas como o
Shake Control, que estabele-
ce uma nova forma de ouvir
música no celular”, diz Everton
Caliman, gerente de produtos
da Sony Ericsson no Brasil.

Além disso, o aparelho ainda
conta com a função pedôme-
tro, que conta passos, calorias
queimadas e monitora a velo-
cidade, distância e tempo de
corrida.

Multas – Ao entrar no auto-
móvel, o motorista ativa o
Bluetooth de seu celular e
quando receber alguma cha-
mada pode atender através do
CD Player. O toque do celular
será reproduzido nos alto-fa-
lantes, basta apertar apenas
um botão para ouvir em viva-
voz a pessoa que está do ou-
tro lado da linha. Ao termina r
a ligação, a música volta a ser
executada automaticamente.
“A função handsfree é a ma-
neira fácil e prática de evitar
as multas no trânsito”, afirma
Edgar Kato , gerente da linha
de som automotivo da Sony
Brasil.

O novo CD Player também
possui o recurso Audio
Streaming. O celular ou áudio
portátil que suporte streaming
de áudio Bluetooth pode se r
conectado, e o novo Xplod to-
cará todos os arquivos musi-
cais armazenados. “O
Bluetooth é uma das tecnolo-
gias em maior expansão, por-
tanto a tendência dos consu-
midores é trocar cada vez mais
informações por meio desse
recurso”, afirma Edgar .

O preço sugerido do MEX-
BT2507X é R$ 699,00. O pro-
duto pode ser adquirido no
www.sonystyle.com.br ou nas
lojas autorizadas pela Sony
Brasil.

CD PLAYER

Linha Xplod e Sony Ericsson
oferece tecnologia bluetooth

Aparelho conta com novo sistema Bluetooth

DIVULGAÇÃO

Se alguém ainda tinha dú-
vidas sobre o relaciona-
mento do Banco Real

com a comunidade nipo-brasi-
leira, tal questionamento pode
ser esquecido. Em evento re-
alizado no Espaço Rosa
Rosarum na noite da última
segunda-feira (24), dirigentes
da instituição e lideranças
nikkeis estiveram presentes
para manter, firme e forte, a
parceria.

No total, mais de 200 con-
vidados compareceram ao en-
contro, com direito a mesclas
da culinária oriental e ociden-
tal e intercalado com apresen-
tações artísticas da cultura ja-
ponesa. Todos, ao final, mos-
traram-se animados, principal-
mente pelas questões do Cen-
tenário da Imigração, a ser
comemorado no ano que vem
e que, desde já, conta com o
apoio do Banco Real.

Para o presidente do Real,
Fábio Barbosa, a tradição de
ser um “banco da comunida-
de” continuará por muito tem-
po. Em seu discurso, ele lem-
brou da importância da comu-
nidade e da tradição de bons
negócios com os nikkeis des-
de a época do América do Sul,
passando pelo Sudameris, e
agora chegando com o Real.

“Temos muito orgulho de
ser um parceiro firme e forte
da comunidade nipo-brasileira.
Posso falar isso baseado na
tradição que nos acompanha

há muito tempo. Há um res-
peito mútuo e isso é o grande
diferencial”, disse ele.

No total, o Banco Real, so-
mente no ano passado, parti-
cipou de mais de 400 eventos
relacionados à cultura japone-
sa. E a tendência, de acordo
com os próprios diretores, é
fortalecer ainda mais esse
apoio. “Há uma cultura de va-
lores arraigada, conquistada
pelos serviços prestados e pela
confiança depositada em nós.
É um trabalho que continuare-
mos, com certeza”, afirmou
Barbosa. Ao final, como man-
da a tradição japonesa, despe-
diu-se com um “yoroshiku
onegaishimassu”.

Para os presentes a noite
serviu também para reencon-
trar velhos amigos. Por lá, era
possível encontrar desde diri-
gentes de entidades paulistas,
caso do Bunkyo e da Associa-
ção do Centenário, bem como
políticos nikkeis, além de co-
mitivas de diversas regiões do
Brasil, como o Paraná.

Na parte de atrações, a
noite reservou apresentações
de taikô (Ryukyu Koku Matsu-
ri Daiko e Ishin Daiko), além
da pianista Ai Yazaki. No hall
de entrada, os encarregados
de fazerem “as honras da
casa” foram Orídio Shimizu e
Milton Nakamura, diretores do
Banco Real e que sempre
mantiveram o contato próximo
com a comunidade.

O município de
Campo Limpo Pau-
lista, que conta com
100% das escolas da
rede municipal equi-
padas com laborató-
rios de informática e
três unidades do
Centro Municipal de
Informática que hoje
capacitam – com
aval da Microsoft –
4.500 pessoas es-
treou, nesta semana,
o Programa Flores-
cer, um projeto piloto, em par-
ceria com a Intel.

A empresa está disponibili-
zando, gratuitamente, 30
laptops que serão utilizadas
pelos alunos de 6ª e 7ª séries
da Emef Luiz de Carvalho
apenas no período em que per-
manecem em sala de aula.
Como são duas classes, de 30
alunos cada, metade vai utili-
zar no período da manhã e a
outra no período da tarde.

Um outro parceiro da pre-
feitura nessa nova empreitada
é o Grupo Klick, empresa que
atua na área de educação for-
mal, desenvolvendo conteúdo
educacional para a mídia ele-
trônica. A Klick é quem está
desenvolvendo o conteúdo pe-
dagógico para os laptops, ar-

INCLUSÃO DIGITAL

Campo Limpo Paulista estréia
projeto piloto de laptops

mazenado via Internet, ou seja,
como um site. “O conteúdo
está sendo desenvolvido pela
Klick com atuação ativa dos
professores, já que o progra-
ma de aula dessas turmas, de
todas as disciplinas, estão sen-
do convertidos para conteúdo
digital”, explica Francisco
Goulart, assessor de TI da Pre-
feitura.

O objetivo do projeto pilo-
to é comparar o método tra-
dicional de ensino com o mé-
todo que utiliza ferramentas da
Tecnologia da Informação.
Outra empresa que atua na
área de Tecnologia, a P3D,
também vai atuar no desen-
volvimento do conteúdo para
os laptops, onde o sistema
base é o Windows.

Laptops serão utilizados por alunos

DIVULGAÇÃO

O presidente do Banco Real, Fabio Barbosa, durante discurso

Comitiva de Registro com diretores do Banco Real Políticos nikkeis comparecem em peso ao evento no Rosa Rosarum

FOTOS: JORNAL NIPPAK
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SOFTBOL

CBBS lança Projeto Diamond de
olho nos Jogos Olímpicos de 2016

GOLFE

Ronaldo Francisco conquista
título do 31º Aberto do Arujá

Ronaldo Francisco con-
quistou o título dos profissio-
nais da 31ª edição do Torneio
Aberto do Arujá Golf Clube,
em Arujá (SP), de virada.
Após permanecer na lideran-
ça nas três rodadas iniciais, o
carioca Philippe Gasnier viu o
título da competição dos pro-
fissionais ficar com Ronaldo
Francisco no último dia da pro-
va (23). Ronaldo fechou os 72
buracos com 277 tacadas, 11
abaixo do par, empatado com
Gasnier, e foi necessária a dis-
puta do playoff. Houve empa-
te na somatória dos três pri-
meiros buracos (14, 15 e 16)
e o torneio só foi definido por
meio de morte súbita no 9.
Ronaldo fez birdie, contra par
do adversário, e embolsou o
cheque de R$ 9.720,00 reser-
vado ao campeão de uma bol-
sa total de R$ 60 mil.

Rafael Barcellos terminou
em 3º lugar entre os profissio-
nais, com 283 tacadas, segui-
do por Claudio Oliveira, com
286. Fabiano de Oliveira ter-
minou na 5ª colocação, com
290 tacadas, seguido por Tiago
Silva, com 291.

Amadores – Entre os ama-
dores, que contou com a parti-

cipação de 107 jogadores,
Everton Silva, o Lagarto, re-
presentante do Guarapiranga e
número 3 no ranking nacional
amador, sagrou-se campeão
scratch ao somar 150 tacadas,
contra 156 de Renato Araújo,
do Terras de São José, e 157
de João Carlos Ziliotto, do
Arujá. Filipe Costa Pinto, da
Associação Esportiva São
José, ficou em 4º lugar, com
158 tacadas, seguido por Lyn
Ahn, do Clube de Golfe de
Campinas, com 160.

Na categoria handicap
índex até 8,5, venceu o anfi-
trião João Carlos Ziliotto, com
141 net, seguido por dois ad-
versários do Santos São
Vicente, Ivan Tsukazan, com
145, em 2º lugar, e Toshio
Tsukazan, com 148, em 3º.
Ademilton Queiroz, do Arujá,
ganhou na 8,6 a 14, com 134
net, contra 140 do companhei-
ro de clube Tadami Ariki e de
Tsuguhiro Ueta, do SSVGC.

Já na handicap índex 14,1
a 19,1, as três primeiras colo-
cações ficaram com golfistas
do próprio Arujá Golf Clube.
O campeão foi Hayashi
Takano, com 135 net, seguido
por Mario Hirano, com 139, e
Elias Marcondes, com 140.

Rafael Barcellos (esq), Ronaldo Francisco e Philippe Gasnier
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AConfederação Brasi-
leira de Beisebol e
Softbol  (CBBS) lan-

çou no último dia 24, em São
Paulo, data em que se come-
mora o Dia Municipal do Softbol
– uma iniciativa do vereador
Ushitaro Kamia (DEM) –, o
Projeto Diamond, um plano es-
tratégico de longo prazo, cujo
objetivo é divulgar e massificar
a modalidade no País. Estive-
ram presentes na cerimônia di-
rigentes e atletas, além de em-
presários e jornalistas.

Segundo o presidente da
CBBS, Jorge Otsuka, o proje-
to surgiu após a repercussão
do kit de divulgação da Sele-
ção Brasileira que disputaria os
Jogos Pan-Americanos Rio
2007. O pacote incluía um ca-
tálogo com ensaio fotográfico
com sete das 17 jogadoras da
equipe em poses sensuais.

Se a intenção da entidade
era chamar a atenção, conse-
guiu. Tanto que a empresa
JMR Brasil decidiu firmar par-
ceria com a Confederação e
ficará encarregada do marke-
ting esportivo e captação de
patrocinadores. “Ela fará o
meio de campo com patroci-
nadores em potencial”, conta
Otsuka, revelando que Adidas,
Santander e Schincariol são
alguns dos interessados.

As ações incluem o estímu-
lo de iniciativas já existentes
como o soft beach e a imple-
mentação de outras como
ações institucionais, promoção
de eventos em locais adapta-
dos, uso e promoção das mo-
dalidades como instrumentos
de dinâmica de grupo, promo-
ção de cursos para graduandos
e profissionais de educação fí-

sica e criação, apoio e asses-
soria de pólos para ações só-
cio-esportivas e culturais.

Para o dirigente, o objetivo
é garantir uma vaga para as
Olimpíadas de 2016, ainda sem
sede definida, caso o softbol
retorne como modalidade olím-
pica – na edição de 2012, em
Londres, tanto o beisebol como
o softbol ficaram fora e, pelo
regulamento, o Brasil não tem
condições de disputar os Jogos
Olímpicos de 2008 (Pequim).

Garantido – “Temos um ci-
clo de 10 anos para alcançar
nosso objetivo”, conta Otsuka,
acrescentando que o softbol
terá outros desafios pela fren-
te como os Jogos Pan-ameri-
canos, em Guadalajara, cam-
peonatos continentais e inter-
continentais.

Para o diretor do Departa-
mento de Softbol da CBBS,
Olívio Sawasato, “sem patrocí-
nio é praticamente inviável
massificar o softbol no Brasil”.
“A modalidade em si já é de di-
fícil assimilação entre os brasi-
leiros tanto pelas regras como
pelo material utilizado, que é caro
para os padrões do País e sem
patrocínio acaba se tornando
oneroso”, admite Sawasato,
afirmando que o fato de o softbol
ter sido introduzido por japone-
ses “não é nenhum empecilho
para divulgar o esporte”. “Ao
contrário, é um fator positivo
porque tudo que é vinculado ao
Japão, como aparelhos eletrôni-
cos e culinária, vira moda no
Brasil. Na verdade, aprendemos
que tudo que é japonês é garan-
tido. E com o softbol não é dife-
rente”, observa.

(Aldo Shiguti)Jorge Otsuka com as jogadoras da Seleção Brasileira

Softbol é o “atalho” mais fácil para os Jogos Olímpicos

DIVULGAÇÃO

Nos dias 12, 13 e 14 de ou-
tubro o tênis de mesa estará
em festa no CEE Edson
Arantes do Nascimento, mais
conhecido como Pelezão, no
Alto da Lapa, com entrada
franca.

Graças ao apoio da Secre-
taria de Esportes da Prefeitu-
ra de São Paulo e com a ajuda
do deputado federal Willian
Woo, este sonho de realizar um
dos eventos para entrar na his-
tória do mesa-tenismo nacio-
nal, pode ser concretizado.

Sempre com o intuito de
inovar, a ADR Itaim Keiko,
clube especializado em tênis de
mesa que completa 24 anos de
existência, sendo considerado
referência na América Latina
por ter sido o melhor do País
inúmeras vezes e por 16 anos
o melhor do estado e que tam-
bém representou o continente
no Campeonato Mundial de
Clubes em Macao (China),
organizará um campeonato di-
ferente, fugindo dos tradicio-
nais que vem sendo disputados,
formatados que muitas vezes
desestimulam os atletas que
sempre se encontram, devido
a mesma faixa etária.

A proposta é de, inicialmen-
te, realizar um torneio de re-
sistência e controle dos golpes,
ou seja, qual dupla consegue
bater bola mais vezes sem er-
rar, num intervalo de 10 minu-
tos, numa segunda etapa será

um campeonato aberto popu-
lar para os colégios públicos e
em paralelo outro, com os me-
lhores do País, para que eles
assistam e aprendam as técni-
cas da modalidade.

No torneio dos federados
existirão apenas duas catego-
rias, masculino e feminino ab-
soluto, onde confrontarão atle-
tas mirins e veteranos na fase
classificatória, para depois se
encontrarem nas quartas-de-
final, os famosos atletas olím-
picos e pan-americanos, dan-
do assim a chance de diversi-
ficarem seus adversários e ate
ter a oportunidade de jogar
contra os renomados atletas
deste esporte.

No ato da premiação os tro-
féus e presentes serão ofere-
cidos aos atletas dentro de sua
faixa etária, ou seja, o infantil
(14 e 15 anos) que chegar mais
próximo das finais, será o cam-
peão em sua categoria.

Resumindo tudo diferente
para proporcionar novos siste-
mas de disputa aos mesa-te-
nistas do pais.

Alem destas outras novida-
des no Torneio, distribuição de
bicicletas, televisores, telefo-
nes celulares, relógios, raque-
tes e borrachas, malas, etc.

 Mais informacoes no site
www.itaimkeiko.com.br

Marcos Yamada - Diretor téecnico
da ADR Itaim Keiko desde 1986

TÊNIS DE MESA

20º Torneio da Amizade Itaim
Keiko e a Super Liga

SHOGUI

42º Campeonato Paranaense
reúne 60 pessoas em Londrina

No último dia 23, a sede so-
cial da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão do Paraná, em Lon-
drina, foi sede do 42º Campe-
onato Paranaense de Shogui,
promovido pela Associação
Londrinense de Shogui. Com-
pareceram 60 pessoas, entre
adolescentes e adultos, das ci-
dades de Curitiba, Maringá,
Paranavaí, Assai, Bandeiran-
tes, Mauá da Serra e Londri-
na, que concorreram a vários
prêmios.

Na abertura, o presidente
Koichi Taniguchi deu as boas
vindas aos participantes e agra-
deceu ao professor Masahiro
Sakai pelo incentivo dado aos
adolescentes estudantes da
Escola Megumi, da qual é di-
retor. Falou em seguida o vere-
ador Roberto Kanashiro, repre-
sentando a Câmara Municipal,
e Takushi Maeda, representan-
do a Aliança/Liga e também o
professor Masahiro Sakai.

O presidente entregou aos
adolescentes um troféu de par-
ticipação como incentivo aos
novos praticantes do esporte
shogui, enaltecendo o bom re-
sultado que é o desenvolvimen-
to mental, visto que a modali-
dade esportiva é semelhante

ao xadrez, por isso mesmo co-
nhecido como xadrez japonês.

Resultados – Na categoria
“Oshiyosen” 4º e 5º grau, em
1º lugar: Gondo, de Maringá; em
2º Nomiyama, de Curitiba; 3º
Inamura, de Paranavaí e 4º
Sakai, de Curitiba. Categoria
“Sandansen”, em 1º Francisco,
de Assai; 2º Kitani, de Mauá da
Serra;em 3º Miyazaki, de Ban-
deirantes e em 4º Okuda, de
Londrina. Categoria “Nidan-
sen” em 1º Hiraka, em 2º
Taskahashi, ambos de Curitiba.
Categoria “Shodansen”, em 1º
Sakakibara, de Curitiba e em 2º
Takeda, de Londrina. Catego-
ria “Dangaisen”, em lº Michel,
de Paranavaí; em 2º Tsujisaki,
de Assai; em 3º Hama, de Lon-
drina e em 4º Rodolfo, de Pa-
ranavaí. Categoria”Ryousen”,
em 1º Morishita, de Bandeiran-
tes, em 2º Kitani, de Vuritiba e
em 3º Misawa, de Maringá.
Categoria Kinshyosen, em 1º
Yukio Sato, de Londrina; em 2º
Shiraichi, de Maringá e em 3º
Tanioguchi, de Londrina. Cate-
goria “Guinshyosen”, em 1º
Inoue, de curitiba, em 2º
Kamiguchi, de Mauá da Serra
e em 3º Okuyama, de Curitiba.

Competição foi realizada no último dia 23, na Aliança Cultural
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BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Marília é tricampeã do 10º
Festival Primavera Interclubes

A categoria pré-infantil do
Nikkey Clube de Marília con-
quistou o tricampeonato do 10º
Festival Primavera de Beise-
bol Interclubes da categoria (9
e 10 anos) ao derrotar, na fi-
nal, a equipe de Ibiúna por 10
a 3. Promovida pela Confe-
deração Brasileira de Beise-
bol e Softbol, a competição foi
realizada nos dias 22 e 23, na
sede campestre do clube
mariliense.

O festival reuniu um total
de 16 equipes – Atibaia, Bas-
tos, Coopercotia, Gecebs, Gua-
rulhos, Ibiúna, Jales, Londrina,
Marília (Nikkey Clube), Marin-
gá, Mirandópolis, Naviraí
(MS), Nikkei Curitiba, Nippon
Blue Jays, Pereira Barreto e
Presidente Prudente –, e 212
atletas.

Dirigido por Fumio Miya-
moto, o Nikkey Clube venceu
os quatro jogos que disputou.

Na 1ª fase, a equipe
mariliense venceu Atibaia por
12 a 3 e Maringá por 12 a 0,
garantindo vaga para a Chave
Ouro. Na disputa da semifinal,
os anfitriões venceram o
Nippon Blue Jays por 2 a 1,
garantindo vaga na final.

O atleta Ian Nonoyama foi
um dos destaques de Marília.
Ele foi eleito o Melhor Joga-
dor do Campeonato, Melhor
Arremessador e Melhor Con-
quistador de Carreiras e Me-
lhor Jogador do campeonato.
André Matos, 3º Melhor
Rebatedor; e Renan Moreno,
Melhor Defensor Externo,
também de Marília, foram ou-
tros destaques individuais. Já
André Higashi, do Gecebs, foi

eleito o Jogador Mais Esfor-
çado da competição.

 RESULTADOS:
Fase Final (23/09)

Chave Ouro
Gecebs 6 x 7 Ibiúna (Semifinal)
Nippon Blue Jays 1 x 2 Marília

(Semifinal)
Ibiúna 3 x 10 Marília (FINAL)

Chave Prata
Maringá 1 x 4 Presidente

Prudente (Semifinal)
Jales 1 x 2 Mirandópolis

(Semifinal)
Presidente Prudente 1 x 0

Mirandópolis (Final)
Chave Bronze

Atibaia 1 x 8 Pereira Barreto
(Semifinal)

Naviraí 2 x 10 Coopercotia
(Semifinal)

Pereira Barreto 3 x 16 Coopercotia
(Final)

Chave Incentivo
Guarulhos 17 x 2 Londrina

(Semifinal)
Nikkei Curitiba 2 x 3 Bastos

(Semifinal)
Guarulhos 6 x 9 Bastos (Final)

Ian Nonoyama com Otsuka

Equipe conquistou vitória ao derrotar o Ibiúna, por 10 a 3

DIVULGAÇÃO
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PERFIL

Nikkei é destaque em ensaio
sensual e em competição da MTV

XV KARAOKE TAIKAI ACNB DE RIBEIRAO PIRES

09/09/07 – ACNB DE RIBEIRAO PIRES

Jurados: Profa. Irene Sacayemura (Pres),
Profa. Yasue Kitsuwa, Prof. Kiyoshi Harada

Categoria Participantes Musica

Shinjin Neusa Tanaka Uramati Sakaba
B-6-5 Miyoko Komessu Shima No Burus
B-4 Hitoshi Kobayashi Oyaji No Senaka
A-6 Kano Shizuko Hakata Shigure
A-5 Hisato Hayashi Hoshikague No Waltz
A-4 G/1 Kohatsu Sueko Haigan No Nagare
A-4 G/2 Shizuka Utida Hakata Bune
Esp-6 Miyoko Segawa Tategami
Esp-5 G/1 Tomoyuki Murakami Tabigasa Doutyu
Esp-5 G/2 Itsuko Yano Ame Anna
Esp-4 G/1 Kiyoshi Hokama Bibono Miyako
Esp-4 G/2 Kazue Shimao Onna No Sake
Extra-5 Issamu Sasaki Tsumakoi Doutyu
Extra-4 Kantaro Kuwabara Shima Wa Furusato
S.Extra-4-3 Teruo Shimoki Akashiya Banka
Doyo Leticia Miwa Takahara Mikan No Hana Saku Oka
Tibiko Fernanda Nakai Abare Daiko Muhooiri
B-3-2-1 Joji Iz\Umi Aka Tombo
A-3 Toshiyuki Kumamoto Hanamo Arashimo
A-2-1 Livia Minami For You
Esp-3 G/1 Toshio Minato Aito Tawamure No Tonarin
Esp-3 G/2 Sonia Sakuramoto Mayonaka No Shawa
Esp-2 Heloisa Akiyama Meguri Ai
Esp-1 Mitsuo Akiyama Kenshin
Extra-3 G/1 Sueo Maekawa Oirase
Extra-3 G/2 Misaya Mifune Annya Kooro
Extra-2 Kendi Ikeda Godinjyo Daiko
Extra-1 Midori Tanabe Yuki Ga Furu
Internac Tiyomi Takase Carinhoso
S.Extra-2-1 Paulo Hasegawa Tiguiri

XIX CONCURSO DE KARAOKE BENEFICENTE DAION

23/09/07 – ASSOCIACAO OSAKA-NANIWA KAI

Jurados: Prof. Shoiti Shimada (Pres), Profa. Erika Kawahashi,
Prof. Nobuo Matsuoka, Profa. Yoshiko Yamada

Categoria Participantes Musica

A-7 Mitsuko Ogassawara Shinobi Gawa
A-6 Mitiko Kawashita Kussamakura
Esp-7 Haruko Oda Kurokami
Esp-6 Miyoko Sato Uramati Sakaba
B-4 Lucia Mitaki Sakaba
A-5 Maria Hata Akagui No Komori Uta
Esp-5 G/1 Masamori Tanaka Wakareno Ippon Sugui
Esp-5 G/2 Mitsue Matsuda Ai No Meiro
Extra-5 Misako Otani Uramati Sakaba
Doyo Pamela Yoshizato Yuyake Koyake
Tibiko Juliane Okabe Nada So So
Shinjin Katsuyoshi Nagano Awazu Ni Aishite
S.Extra-4 Ocirema Miyagui Yuunagui
A-4 G/1 Kiyohei Yamamoto Otiba Shigure
A-4 G/2 Sumiko Nishimura Uramati Sakaba
Esp-4 G/1 Jorge Kakuda Yuki Ga Furu
Esp-4 G/2 Mitiko Hayakawa Dokyo Bune
Extra-4 G/1 Ioshisaburo Hirakawa Yuno Mati Ereji
Extra-4 G/2 Setsuko Suguita Etizen Misaki
B-3 Nelson Tanikawa Kita No Tabibito
A-3 Kiyoshi Kuniy Kokoro No Iro
Esp-3 Nelson Okamura Watashi No Uta
Extra-3 G/1 Maria Jinno Good Night
Extra-3 G/2 Kazue Kudo Shinano Ji
S.Extra-3 Teruo Shimoki Kano Yono Hatemade
B-2 Rosana Lopes Correia Utawa Watashi No Jinsei
A-2 Eliane Y. Ushiwata Nakaren Wa
A-1 Adriano Toshio Miwa Ueo Muite Arukoo
Esp-2 Elisa Uchida Kamome Wa Kamome
Esp-1 Pedro Vasconcelos Kokoro Zuma
Extra-2 Koji Ichikawa Sora Yo
Extra-1 Kleber Hamada Yume Zake
S.Extra-2 Sergio Tanikawa Bohkyoh Shigure

XX KAYO KARAOKE INTER-SHIBU DA AOKB

16/09/07 – AOKB - ASSOC. OKINAWA KENJIN DO BRASIL

Jurados: Profa. Seiko Takano (Pres), Profa. Kikuti Etsuko,
Profa. Solange Miyagui, Profa. Tieko Kina

Categoria Participantes Musica

B-6 Yasuko Miyagui Yawara
B-5 Tieko Yamashiro Namiki No Ame
A-6 Yae Yamashiro Futari Gawa
A-5 Tiyo Moromizato Sukini Natta Hito
Esp-6-5 Yaeko Chibana Aishu Defune
Shinjin-4-3 Yassuko Naka Shusse Kaido
Extra-6-5 Ryoko Kuniyoshi Utsukushiki Tennen
B-4 Tsuruko Goia Osaka Tsubame
Doyo Wiliam Izumi Kodomo No Sekai
Tibiko Ryuji Kuniyoshi Bashofu
A-4 G/2 Nobuhiro Shiroma Meiguetsu Akagui Yama
A-4 G/1 Massako Taira Tabi Makura
Esp-4 G/2 Rosa Nakamura Hakata Shigure
Esp-4 G/1 Sachiko Oshiro Noren Itidai
B-3 Satiko Takara Meoto Zaka
A-3 Kinuyo Shimoda Ibiyoru
Extra-4 Isao Nagahama Yuki Zakura
Esp-3 G/2 Yukio Uehara Kiriko No Tango
Esp-3 G/1 Hatsue Akamine Kawati Otoko Bushi
S.extra-4 Ocirema Miyagui Tanimano Tomoshibi
Extra-3 Shosen  Mitolina Oirasse
Shinjin-2 Leiko Kikuchi Miiji Nora
B-2 Tomye Kameya Ii Hi Tabidati
Shinjin-1 Debora Iha Hana
B-1 Jaqueline Oshiro Nagori Yuki
A-2-1 John Woodward Mata Au Hi Made
Esp-2-1 Cassia N. Tamashiro Tyotin No Hana
Extra-2 Noriko F. Mitolina “ J “
S.Extra-321 Tieko Sakuma Hana No Tyurassayo
Star Mario Chibana Sem No Kazeni Natte

Mais uma beldade nik-
kei ganha destaque
na mídia do País. E

desta vez não é uma mestiça.
“Mais do que um corpinho (e
rostinho) bonito”, ela é canto-
ra da banda Sambasonics, atriz
do espetáculo Miss Saigon, bai-
larina (“e não dançarina”, faz
questão de frisar), além de
tricampeã brasileira de ginás-
tica rítmica desportiva. Mas
como de boba ela não tem
nada, já participou de concur-
sos de beleza, tendo também
no currículo os títulos de Miss
Nikkey Londrina e Miss Nik-
key Paraná, em 1998. E agora
divulga esse “outro lado artís-
tico” por meio de um ensaio
sensual para a Revista Trip
deste mês, aproveitando para
destacar suas outras ativida-
des, inclusive a participação ao
vivo no concurso da MTV.

“Fiz o trabalho mais pela
auto-estima que pelo lado fi-
nanceiro. A publicação tem
um conceito interessante, é
voltada para os jovens, e as
fotos não ficaram vulgares”,
explica. Na época em que era
uma das atrizes da peça Dê
uma chance à paz, já haviam
surgido outros convites de re-
vistas masculinas por conta da
cena que fazia alusão à capa
de um disco de John Lennon.
Nela, o ex-beatle e Yoko Ono,
personagem de Francine, apa-
reciam nus. “Tinha acabado de
chegar em São Paulo, era mui-
to nova e teria que estar nua
nas fotos. Já o [ensaio] de ago-
ra foi mais voltado para a arte.
Se fosse como a proposta an-
tiga, acho que não faria. Apro-
veitei o momento porque as
coisas ainda estão em cima.”

O físico, porém, não é o

porcionando mais “resistên-
cia”. Sem contar outro fator
que reforça ainda mais este e
outros cuidados: o contrato da
peça estipula que os atores não
podem mudar de peso, de pen-
teado, da tonalidade da pele,
entre outros detalhes.

Além do espetáculo, Fran-
cine se apresenta em casas
noturnas com sua banda de
samba-rock nos fins de sema-
na. Aos sábados, ela assume
o microfone às 3 da manhã,
após a apresentação do musi-
cal, que acaba à meia-noite, e
do jantar habitual com os ato-
res. “Tem dias que estou es-
gotada, mas acabo encontran-
do energias quando começo a
cantar”. Com experiência e
facilidade para atuar nos pal-
cos, Francine aponta algumas
diferenças entre as duas ex-
pressões artísticas. “Eu me en-
trego nos shows, uso muito im-
proviso e tenho que fazer as
pessoas pularem. Já no teatro,
as apresentações são mais téc-
nicas, tudo é milimetricamente
marcado, sem deixar de lado
a emoção também”.

Enquanto aguardava a par-
ticipação ao vivo com Sandrão
e DJ & Cia e o resultado da
eleição para melhor clipe do
ano na MTV, na última quinta-
feira (27), ela já tinha planos
para o lançamento de um CD
no ano que vem. “Sou sansei
e totalmente brasileira. No
meio da música falta um artis-
ta oriental, até para acabar
com o rótulo que a mídia criou
dos japoneses, que sempre fa-
zem os mesmos papéis nas
novelas. Quero mostrar esse
meu lado musical para o gran-
de público também.”

(Gílson Yoshioka)

DOCUMENTÁRIO

Curta ‘Satori Uso’ concorre a prêmio no Festival do Rio
O curta-me-

tragem Satori
Uso, produzido
pelo Instituto de
Cinema e Vídeo
de Londrina
(Kinoarte), com
direção de
Rodrigo Grota,
participou nesta
semana do Fes-
tival do Rio
2007, conside-
rado a maior vi-
trine do cinema
brasileiro. Nes-
te ano, o festival
carioca, que
teve início no último dia 20 e
segue até o dia 4 de outubro,
marca a estréia de mais de 60
produções nacionais, envolven-
do a participação de cerca de
400 filmes.

Satori Uso concorre aos

prêmios do júri e do público,
além de concorrer também ao
filme mais votado no Porta Cur-
tas, site patrocinado pelo Petro-
brás. A obra pode ser assistida,
comentada e votada no ende-
reço www.portacurtas.com.br/

Filme.asp?Cod=5104, até o pró-
ximo dia 4. O curta londrinense
foi exibido na programação do
festival em quatro sessões. Ins-
pirado na obra do poeta
londrinense Rodrigo Garcia
Lopes, Satori Uso é um docu-
mentário que narra a passagem
do poeta japonês pela Londri-
na dos anos 1950, sob o ponto
de vista do cineasta americano
Jim Kleist. O detalhe é que nem
o poeta e nem o cineasta exis-
tiram; são figuras ficcionais.
Estrelado por Rogério Ivano
(Satori) e Caren Utino (Satine),
o curta traz trechos de um fil-
me inacabado de Kleist, “Iso-
lation”, rodado em Londrina em
1967, quando o cineasta ame-
ricano “esteve” no Brasil.

Repercussão – A obra fez
sua estréia em competições no
mês de agosto, durante o 35º

Festival de Cinema de Grama-
do, onde angariou os kikitos de
Prêmio da Crítica e Melhor
Fotografia, assinada por
Carlos Ebert, além do prêmio
especial concedido pelo Ca-
nal Brasil, que irá veicular o
filme na grade da programa-
ção da emissora. Em segui-
da, a obra foi exibida no 18º
Festival Internacional de Cur-
tas de São Paulo, e passou por
mostras em Niterói (RJ), Pato
Branco (PR), Cascavel (PR)
e na Lapa (PR).

O curta será o apresenta-
do na 7ª Goiânia Mostra Cur-
tas, que ocorre de 9 a 14 de
outubro. Entre os dias 15 e 20
de outubro, o filme também
participa da 4ª Mostra Curta
Pará Cine Brasil, que reúne,
em Belém, os curta-metragens
mais premiados entre 2006 e
2007.

Obra já recebeu prêmios em Gramado
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VLADIMIR FERNANDES

único detalhe para um resulta-
do satisfatório, segundo a nik-
kei. Outros aspectos também
são considerados por ela fun-
damentais no ofício de mode-
lo. “É preciso estar bem de
espírito, mais madura para fa-
zer essas fotos”, afirma a jo-

vem de 27 anos. Para manter
a forma, ela diz que não faz
muitos sacrifícios, como dietas
ou exercícios. Até porque as
apresentações e os ensaios
quase diários do musical Miss
Saigon – onde precisa cantar,
dançar e atuar - acabaram pro-

Francine: “Fiz mais pela auto-estima que pelo financeiro”


