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AGENDA

O BUNKYO DE MOGI
DAS CRUZES promove ama-
nhã (01), às 9h, a tradicional
Missa de Ireissai no Mauso-
léu do Centro Esportivo da As-
sociação Cultural de Mogi das
Cruzes (Bunkyo), localizado
na avenida Japão, 5919, Por-
teira Preta. A cerimônia tem
como objetivo agradecer aos
antepassados pela determina-
ção que resultou na consolida-
ção da comunidade nipo-bra-
sileira no município e também
pedir proteção e paz para a 22ª
Festa de Akimatsuri (leia mais
na página 5). A missa será
aberta ao público. Mais infor-
mações: 11/4791-2022

O BAZAR BENEFICEN-
TE da Associação Beneficen-
te dos Provincianos de Osaka
Naniwa-Kai será no próximo
dia 8, próximo à sede da enti-
dade (Rua Domingos de
Moraes, 1581, Vila Mariana),
a partir das 9h. Haverá venda
de artesanatos (toalhas de cro-
chê, bordados...), artigos para
presente e roupas. No restau-
rante, pratos típicos da culiná-
ria japonesa como udon, sushi
e doces. Entrada franca.

O 8º FESTIVAL DE YATAI
(barraquinhas) da Associação
Aichi do Brasil acontece ama-
nhã (01), em sua sede (Rua
Santa Luzia, 74, Liberdade)
com a participação das Provín-
cias de Aichi (udon, tempurá,
croquete, zenzai, pacotes de
moti branco), Wakayama
(okonomiyaki estilo Kansai) e
Oita (risoto de frango e dango
shiru). Além das comidas ser-
vidas em barraquinhas típicas
japonesas, haverá também
venda de bebidas e sobreme-
sas. Informações pelo tel.: 11/
5041-7567.

A COMUNIDADE NIK-
KEI DE CURITIBA realiza
neste fim de semana, na Pra-
ça do Japão, o “3º Hana Ma-
tsuri” para comemorar o ani-
versário de Buda A festa co-
meça hoje (31), às 12h, e pros-
segue amanhã (01), a partir das
11h. Além da cerimônia religio-
sa, o público poderá degustar
pratos da culinária e apreciar
exposição de artesanatos. No
palco serão feitas demonstra-
ções de artes marciais, pales-
tra sobre Budismo, oficinas de
barro, origami, danças folclóri-
cas e apresentação de canto-
res da música japonesa.

O BAILE ALLEGRO acon-
tece hoje (31), a partir das 19h,
no Restaurante Nandemoyá
(Rua Américo de Campos, 9,
Liberdade). A animação fica
por conta da Banda Bom
Balancê composta de 5 músi-
cos. Os ingressos custam R$
17,00 (na portaria). Informa-
ções com Beth pelos tels.: 11/
3209-2609 / 9904-2237 ou no
site: www.bethpromoter.pro.br

O SEBRAE/MS promoverá
entre os dias 2 e 4 de abril um
workshop para descendentes
de japoneses que tenham inte-
resse em trabalhar no Japão.
A ação tem como objetivo
ampliar o conhecimento dos
dekasseguis sobre empreen-
dendorismo, ressaltando a im-
portância de um planejamento
diante da oportunidade e de
investimentos futuros. O en-
contro conta com parceria da
incubadora de empresas da
Uems, e será realizado na
sede do Sebrae, em Campo
Grande (Av Mato Grosso,
1661, das 8h às 18h)

DIVULGAÇÃO

Visita de Itsuki Hiroshi ao Brasil gera
polêmica entre lideranças do karaokê

Grupo americano de
taikô Fushu Daiko
chega ao Brasil
Conceituado nos Estados
Unidos, o grupo americano
de taikô Fushu Daiko desem-
barcou nesta semana no Bra-
sil para duas apresentações ao
público brasileiro. Hoje (31)
haverá um workshop direci-
onado a crianças carentes. Já
amanhã (1) os americanos
apresentam-se no Sesc
Ipiranga para o público em
geral. Composto por integran-
tes das mais diferentes etnias,
o Fushu Daiko promete uma
apresentação especial aos
paulistanos.

—————–—— | pág 8

Eleição para
Conselho do Bunkyo
acontece hoje
Os preparativos já foram fei-
tos há algumas semanas. Ago-
ra, é chegada a hora de deci-
são. Tudo por conta da elei-
ção do Conselho Deliberati-
vo que acontece hoje (31) nas
dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social). No total, 100
conselheiros serão escolhidos
através dos votos dos asso-
ciados. Paralelamente, pro-
váveis candidatos já lançam
sua “campanha eleitoral” para
diretoria

—————–—— | pág 3

Bunkyo de Mogi acerta detalhes e prepara
programação especial para Akimatsuri 2007

—————————–—————————————————————— | pág 5

DIVULGAÇÃO

A Associação Cultural de
Mogi das Cruzes (Bunkyo)
promoverá nos dias 13,14 e
15 de abril a 22ª Festa de
Outono – Akimatsuri. O even-
to, um dos mais importantes e
tradicionais da comunidade
nipo-brasileira da região do
Alto Tietê, é esperado pela
população devido a grandio-
sidade e diversidade de mani-
festações culturais típicas ja-
ponesas. Na edição do ano
passado, cerca de 60 mil pes-
soas prestigiaram a festa.

Nikkey de Curitiba conquista
Taça Tiemi Yajima

—————————–—————————— | pág 11

DIVULGAÇÃO

A categoria mirim do Nikkey Curitiba conquistou o título do
Torneio Início de Softbol Feminino “Taça Tiemi Yajima”, com-
petição realizada nos dias 24 e 25, no Centro de Treinamento
da Yakult, em Ibiúna (SP). Organizado por Nelson Yajima
com apoio da CBBS, o evento reuniu 11 equipes.

Amantes de música tradicio-
nal japonesa, animai-vos. O
maestro e compositor Akihisa
Kitagawa, uma das maiores
autoridades dentro do
karaokê no Brasil, confirmou
a presença do cantor japonês
Itsuki Hiroshi no Brasil, du-
rante as comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, em 2008.
A princípio, o “Roberto
Carlos japonês” fará duas
apresentações, uma na cida-
de de São Paulo no dia 21 de
junho, e outra na cidade pa-
ranaense de Rolândia, no dia
22 de junho. Os detalhes dos
shows serão acertados no
mês de maio, quando Kitaga-
wa embarca ao Japão para se
encontrar com o cantor e fe-
char contrato. Caso tudo dê
certo, esta será a terceira vez
que Hiroshi virá ao Brasil, in-
clusive para cantar, possivel-
mente, o hino japonês

—–––—–––——––—————————–————————————— | pág 12

Site do Jornal Nippak estará disponível aos
internautas a partir da próxima segunda-feira
O Jornal Nippak investe na internet e colocará no ar, na próxima segunda-feira (2), o novo
projeto desenvolvido para a versão online do jornal. O site do Jornal Nippak trará notícias
de interesse da comunidade nipo-brasileira nas mais diversas editorias, além de oferecer aos
leitores ferramentas que porporcionam a interatividade, como a participação em enquetes e o
canal pelo qual os internautas poderão enviar matérias e fotos.

————–—–—–————–—–———————–—–—————–—–— | pág 12

Honra entra em discussão após
suicídio de ex-dekassegui

—————————–—————————— | pág 4

REPRODUÇÃO

Mais um ex-dekassegui contribui para a banalização dos cri-
mes envolvendo nikkeis. Willians Yuzo Nishikata, de 29 anos,
cometeu suicídio após ser descoberto como um dos respon-
sáveis por assaltos de carros na região da Aclimação. Em
grande parte da imprensa, a atitude de Nishikata foi compa-
rada indevidamente ao ritual dos samurais, o harakiri. São
episódios como esse que contribuem para a diluição da cultu-
ra japonesa.
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• O Museu Brasileiro da Escultura está pro-
gramando uma grande exposição, entre os
meses de outubro e novembro, com a retros-
pectiva de um artista plástico nikkei.

• A partir do dia 27 de abrill, o cantor Joe Hi-
rata participará de um tour de shows com o
grupo The Oriental Magic Show, em várias ci-
dades do Japão. Programação:
27/4 - Aichi-ken - Toyohashi
28/4 - Gifu-ken - Minokamo
29/4 - Aichi-ken - Chiryu
30/4 - Nagano-ken - Shiojiri
01/5 - Shizuoka-ken - Hamamatsu
03/5 - Gumma-ken - Oizumi
05/5 - Mie-ken - Suzuka
12/5 - Aichi-ken - Nagoya

• No Restaurante Sushi Kiyo, o chef Carlos
Watanabe, prepara um menu especial para a
Semana Santa. Um dos destaque é a salada de
folhas ao molho de gergelim e mel, guarnecida
de empanada japonesa de carne de sirí com
molho tonkatsu, de entrada. Os clientes tam-
bém poderão degustar o salmão grelhado em
crosta de ervas finas ao molho veloutê de
wassabi, guarnecida com camarões flambados
na cachaça mineira envelhecida 8 anos. So-
mente com reserva nos jantares de quinta (5),
sexta (6) e sábado (7). Mais informações pelo
telefone 11/3887-9148.

• A Aliança Cultural Brasil-Japão promove o
Curso de Escultura Budista Japonesa, de 3 de
abril a 8 de maio, ministrado pelo professor Fer-
nando Carlos Chamas. As aulas abordarão o
surgimento das imagens budistas e sua intro-
dução no Japão. Valor: R$ 250. Informações:
3209-6630.

• Jany Hatanaka, do Rotary Clube de Aclima-
ção irá receber cinco profissionais japoneses  de
Shizuoka para o projeto de intercâmbio da enti-
dade. A apresentação está prevista para o dia
22 de maio, no Tênis Clube, Paraíso.

• Em outubro, será realizada a Grande Expo-
sição de Arte- Bunkyo 2007, junção dos Sa-
lões: Contemporâneo, Biten e arte em Craft,
organizada pela Comissão de Artes Plásticas.
A inscrição tem inicio no  dia 30 de julho e pros-
segue até 3 de agosto de 2007, das 9h às 17h30
. Mais informação: 3208-1755.

Ooops!

Nos dias 24 e 25, aconte-
ceu a 6ª edição da Festa do
Caqui e das Flores da As-
sociação Cultural Agrícola
Itapeti, coordenada pelo
presidente Julio Ishikawa.
Apesar da forte chuva no
dia da abertura, na sexta-
feira, o fim de semana foi de
tempo bom e serviu de in-
centivo aos visitantes. A
programação contou com
exposição e venda dos fru-
tos, flores e cerâmicas da ci-
dade de Cunha; oficinas de
origami, shodo e ikebana,  e
também a apresentação de
taikô. E na culinária, o tra-
dicional yakisoba foi o des-
taque, custando R$ 10,00,
e o tempura de camarão R$
3,00.

No centro de treinamento da Yakult, na cidade de Ibiúna, nos dias 24 e 25, aconteceu o 5º Torneio
Início do Softbol Feminino Interclubes  Mirim Taça Tiemi Yajima. A competição contou com a participa-
ção de 11 equipes: Atibaia, Coopercotia, Nikkey Santo Amaro, Nikkey de Curitiba, Nikkey de Marília,
Guarulhos, Maringá, Nippon Blue Jays, Universo, Tozan e Central Gloria de Curitiba. O objetivo do
evento é incentivar, educar, contribuir com o espírito de equipe e, principalmente promover a confrater-
nização entre as crianças

A capitã de Marília recebe a Taça de
vice-campeã

Olívio Sawasato, presidente da Fede-
ração Paulista, entrega a taça de cam-
peã definitiva para o Nikkey Curitiba

Dia 25 de março, no Coopercotia, aconteceu
a 1ª Etapa da Liga Nipo-Brasileira de Tênis
de Mesa 2007. O evento contou com a par-
ticipação de 450 atletas e 34 entidades, que
totalizaram 750 partidas do esporte
Fotos: divulgação

Troféu Eficiência: Jorge Ide; Sussumu Oyafuso;
Cássia Edamatsu; Norio Muratomo; Gilberto
Murakami

Categoria Pré-Ladies

Categoria Veteranos
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Com as atenções volta-
das à definição dos 100
conselheiros do Bun-

kyo (Sociedade Brasileira de
cultura Japonesa e de Assis-
tência Social) hoje (31) em São
Paulo, alguns interessados em
chegar à presidência começam
suas “campanhas eleitorais”
em busca dos votos do Con-
selho Deliberativo. O primeiro
é um velho conhecido da co-
munidade e atual vice-presi-
dente da própria entidade, Akio
Ogawa. Já o segundo que des-
ponta nessa lista – ainda sem
uma confirmação certa – tra-
ta-se de um trio formado por
Akio Koyama, Koichi Naka-
zawa e Hiromi Tani. Além de-
les, o atual líder Kokei Uehara
é dado como certo para a ree-
leição mesmo não admitindo
ser um candidato.

Pela parte da oposição,
ambos confirmam que todo um
trabalho fora desenvolvido “há
tempos” com entidades e lide-
ranças dentro da comunidade
nipo-brasileira. Entre as ações
estavam visitas, reuniões e
encontros nos mais diferentes
dias e horários. Tudo para an-
gariar o maior número possí-
vel de simpatizantes e promo-
ver a renovação dentro do
Bunkyo.

Para Akio Ogawa, o cená-
rio é favorável para a disputa
da presidência. Em especial
agora, prestes a se completar
os 100 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil, na qual os
atuais dirigentes – tanto do
Bunkyo quanto da Associação
para Comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil – mostram-se

BUNKYO

Candidatos à presidência iniciam campanha
eleitoral; escolha de Conselho acontece hoje (31)

cada vez mais confusos. A
saída, na concepção dele, é
remodelar alguns projetos e
tentar obter o tão aguardado
consenso entre os nikkeis.
“Hoje o Bunkyo não tem o
reconhecimento necessário e
nem desempenha o papel que
deveria fazer. Somos uma
entidade congregadora e não
executora. Temos de agregar
as pessoas e dar apoio aos
eventos que acontecem no

Brasil. E não fazer ações pró-
prias para competir com as
demais. Isso também se apli-
ca no caso do Centenário”,
explica.

Economista e atuando na
comunidade há pelo menos cin-
co anos quando fora convida-
do a participar de algumas ati-
vidades do Bunkyo, Akio
Ogawa tem um sonho: ver
uma comunidade nikkei mais
unida. Para tanto, idéias, além
das explicadas acima, não fal-
tam. “Por exemplo, uma das
prioridades é abrir a entidade
para um maior número de pes-
soas, tirar essa imagem nega-
tiva de que o Bunkyo é somen-
te direcionado para um deter-
minado grupo. Para isso, temos
de contatar um maior número
possível de pessoas e explicar
as propostas”, diz.

Sobre a “guerra eleitoral”,

o nikkei afirma que comentá-
rios pertinentes a sua idade –
alguns acham que ele é muito
novo para ocupar tal cargo –
servem somente para tumultu-
ar o ambiente eleitoral. “Al-
guns afirmam que sou novo,
não tenho experiência. Como
podem falar isso se tenho 64
anos e já participei de muitas
comissões e promovi ações
como a transmissão da Copa
do Mundo e o cinema no Bun-
kyo?”, indaga ele.

Entretanto, conversas
com o outro grupo de oposi-
ção (Shin-Sei-Ki-No-Kai)
não estão descartadas. Seja
para combinar alguma ação
para “interromper” o grupo
de situação, seja para articu-
lar nomes para composição.
Já com o GAS (Grupo de
Apoio da Situação) o pano-
rama é totalmente diferente.

Atento às movimentações
de Akio Ogawa e da atual di-
retoria, a Shin-Sei-Ki-No-Kai
também se prepara para con-
quistar os votos dos conselhei-
ros no dia 28 de abril. Segundo
um dos membros do grupo,
Koichi Nakazawa, as falhas ao
longo da gestão de Kokei
Uehara se sobressaem sobre
as atividades consideradas po-
sitivas. Embora ele mesmo não
confirme quem, caso o grupo
consiga um bom número de
conselheiros, sairá para a dis-
puta presidencial, o ex-coman-
dante do Kenren confirma que,
caso venha a assumir a cadei-
ra “um dia’, teria muito traba-
lho pela frente.

“Ainda não decidimos
quem sairá para encabeçar a
chapa da situação. Nem sa-
bemos se haverá ou não um
candidato. Agora, pessoal-
mente tenho uma grande von-
tade de poder contribuir com
a comunidade nipo-brasileira.
E tenho visto uma série de
decisões e ações que só pre-
judicam a imagem do Bunkyo.
Uma delas é que os atuais di-
rigentes não conseguem esta-
belecer um canal de contato
com o Japão. Todas as tenta-
tivas são um fracasso. Outra
é a grande necessidade de se
ter pessoas que queiram, e
saibam realmente, como fun-
cionam alguns aspectos da
comunidade. Não há consen-
so, somente algumas pessoas
que tentam empregar suas

idéias. Isso não é aceitável
para uma entidade como o
Bunkyo”, explica Nakazawa.

Assim como Nakazawa,
as demais lideranças do gru-
po como Yuho Morokawa,
Keizo Tokuriki e Akio Koya-
ma prometem levar adiante
projetos até então expostos e
rejeitados pela atual diretoria.
Um deles é promover a re-
forma do prédio, considera-
do como “muito velho e pre-
cário nas instalações”. Outra,
desta vez mais polêmica, é a
reestruturação de todas as
atividades do Centenário da
Imigração, inclusive promo-
vendo mudanças radicais
como novos locais para a co-
memoração.

 “Não queremos ‘abrir
guerra’ contra a atual direto-
ria. Nada disso. Nosso prin-
cipal intuito é poder levar adi-
ante algumas idéias que não
são aproveitadas. No caso,
poderíamos até mesmo sen-
tar e conversar. Para nós não
importa quem será o presi-
dente, mas sim os membros
do Conselho Deliberativo,
que terá poder de decisão”,
diz Akio Koyama, dando uma
opinião até certo ponto ácida
em relação a Akio Ogawa.
“Como disse, podemos sen-
tar e conversar. Mas atual-
mente acho que Akio Ogawa
não é um bom nome para pre-
sidir o Bunkyo. Não nos pas-
sa confiança.”

                           (RM)

Ki-No-Kai aposta em renovação para
dar início a propostas de melhorias

Koichi Nakazawa e Yuho Morokawa em encontro do grupo
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“Estou aberto a conversas
com o outro grupo de oposi-
ção, claro. Agora, em relação
a tratativas com os atuais di-
retores, fica complicado”,
explica, acrescentando ainda
a necessidade de renovação

dentro da entidade mantene-
dora das ações da comunida-
de: “O que precisamos é
movimentar, reinventar o
Bunkyo. Do jeito que está
não pode ficar.”

        (Rodrigo Meikaru)

De olho em uma festivida-
de mais homogênea e dinâmi-
ca nas mais variadas regiões
do Braisl, a Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, através da comissão de
Eventos, definiu alguns parâ-
metros para os festejo de
2008. Um deles é padronizar
as comemorações nas mais
variadas cidades do Brasil,
bem como sugerir algumas
ações para a personalização
das festas.

Segundo o coordenador da
comissão de Eventos e Jovens
da Associação, Victor Koba-
yashi, tal padronização consis-
te em sugerir ao prefeito ou
vereador de determinados
municípios que faça um Pro-
jeto de Lei para incluir a data
do dia 18 de Junho no calen-
dário oficial do município,
como Dia da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Com essa in-
clusão, os órgãos públicos e a
comunidade local podem se
movimentar para realizar um
grande evento na semana do
Centenário, inclusive com re-
cursos municipais.

“Não se trata de padroni-
zar através de imposições
como devem ser feitos os fes-
tejos, mas sim de poder incluir
o dia 18 de junho como o dia
da imigração japonesa. Se
muitas cidades conseguirem
instalar essa comemoração, há
a possibilidade de se contar
com os recursos municipais
inclusive para subsidiar parte
das festas nessas cidades”,
explica Kobayashi, adiantan-
do que muitas entidades

CENTENÁRIO 1

Comissão de Eventos quer padronizar festividade em 2008

nikkeis espalhadas pelo Bra-
sil “estão perdidas”. “Caso
necessário, podemos dar um
auxílio para se conseguir essa
aprovação junto à prefeitura.
Temos modelos e minutas aos
interessados.”

Além da inclusão da data
no calendário municipal, as
entidades receberão ainda
uma pauta com sugestões para
a realização e execução das
atividades referentes ao Cen-
tenário. Uma delas, por exem-

plo, é realizar uma missa em
homenagem aos imigrantes no
mesmo horário em que será
realizada em Brasília. “É uma
forma de organizar melhor os
festejos”, diz o coordenador.
Além disso, complementa ele,
“existe a possibilidade de su-
gerirmos que um marco seja
construído, bem como a pa-
dronização do Diploma de Ho-
menagem que a os responsá-
veis pelas festividades locais
oferecerão aos imigrantes ho-
menageados e eleitos entre a
própria comunidade local”.

Indaiatuba – Uma das pri-
meiras cidades a adotar a
padronização é Indaiatuba,
no interior paulista. “Para
iniciarmos as ações, envia-
mos um Projeto de Lei para
a Câmara Municipal de In-
daiatuba. Na semana passa-
da, o pedido foi aprovado
pela Câmara Municipal e
sancionado pelo Prefeito
Municipal”, diz Kobayashi.
O autor do projeto foi o ve-
reador Evandro Magnusson
Filho (PSDB).
             (Rodrigo Meikaru)

ARQUIVO/JP

Akio Ogawa: hora de renovar

Entidade escolherá hoje os 100 conselheiros que indicarão a nova diretoria no dia 28 de abril

Distante dos demais pos-
síveis candidatos à presidên-
cia do Bunkyo, o atual presi-
dente Kokei Uehara demons-
tra tranqüilidade. Assim como
ocorreu em 2005, o engenhei-
ro e professor da USP (Uni-
versidade de São Paulo) pre-
fere não comentar sobre a
possibilidade de reeleição.
Mesmo que todos os indícios
apontem tal constatação.

“Prefiro não comentar so-
bre se vou sair ou não. Isso
vai depender de muitos fato-
res, de um consenso da atual
diretoria. Agora, estou con-
centrado somente na eleição

dos conselheiros”, disse ele,
sem dar mais detalhes sobre
quem ou quais destes fatores

Atual presidente, Kokei Uehara prefere esperar por eleição de Conselho
pesarão para a decisão.

A estratégia de não revelar
detalhes ou nomes antes “do
momento certo” é visto como
precaução contra possíveis
ataques dos adversários. Até
mesmo o recém-criado GAS
(Grupo de Apoio da Situação),
que engloba todos os parcei-
ros da atual diretoria, é reticen-
te ao avaliar a possibilidade de
se lançar Uehara para a ree-
leição. Segundo um dos coor-
denadores, Elzo Sigueta, a úni-
ca certeza é de uma candida-
tura consensual no dia 28 de
abril. “Montamos este grupo
para mostrar que a atual ad-

ministração está unida e
agregando pessoas das mais
diferentes áreas. Desde jo-
vens, passando pelas mulhe-
res, até aos mais antigos. Isso
é fruto de todo um trabalho
desenvolvido ao longo de qua-
tro anos. Não sabemos ainda
quem sairá para encabeçar a
chapa da situação. Decidire-
mos essa questão logo após
a eleição dos conselheiros.
Contudo, um candidato será
o representante do GAS.
Pode ser o professor Kokei
Uehara, como também um
outro nome”, explica Sigueta.

                            (RM)

Uehara: preocupação com CD

De volta ao Brasil após 20
dias de viagem ao Japão, o pre-
sidente do Comitê Executivo
da Associação do Centenário,
Osamu Matsuo, traz algumas
novidades em relação ao Japão.
Com intuito de divulgar e pro-
mover os projetos que estão em
andamento no Brasil, o dirigen-
te visitou autoridades e repre-
sentantes de nove províncias,
além de conceder entrevistas
para os principais jornais nipô-
nicos.

Em Tóquio, Osaka e Aichi,
Matsuo foi recepcionado por
representantes governamen-
tais, adiantando o que os
nipo-brasileiros preparam
para 2008. A resposta, se-
gundo o próprio presidente,
“foi satisfatória”. “Nessa vi-
agem pude perceber que os
japoneses estão muito recep-
tivos em relação ao Cente-
nário, mesmo conversando
com representantes. Alguns
inclusive já confirmaram pre-
sença no ano que vem”, adi-
antou ele.

Dentre as províncias que
já acenaram com a possibili-
dade de não aportar no Brasil
está Hokkaido. Não pelo de-
sinteresse, acrescenta Ma-
tsuo. Mas sim por uma outra
comemoração: a dos 90 anos
de imigração de japoneses
oriundos da região para o País.
A data será celebrada em
2009. “Por isso mesmo eles
adiantaram provavelmente
não virão no Centenário. Con-
tudo, no ano seguinte eles vi-
rão com representantes das
mais variadas áreas artísti-
cas”, acrescenta o dirigente.

No Brasil, a meta a partir
de agora é trabalhar para
captar recursos e ganhar
apoio total da comunidade
nipo-brasileira. Para tanto,
uma das ações a serem
adotadas é fechar cotas de
patrocínio com empresas e,
paralelamente, planejar ações
junto à comunidade, como
eventos e doações. “Vamos
trabalhar duro. Este ano tem
de sair tudo perfeito”, prevê.

CENTENÁRIO 2

Presidente do Comitê
Executivo retorna do Japão

Sugestões para melhorias de eventos serão encaminhados

DIVULGAÇÃO



4 JORNAL NIPPAK São Paulo, 31 de março de 2007

Como colocado anterior-
mente, hoje já se pode pro-
mover inventários e partilhas
sem necessidade de submetê-
los ao Judiciário (Lei 11.441/
2007), perante o tabelião.

Todos os interessados de-
vem ser capazes e deve ha-
ver acordo entre eles quanto
à divisão dos bens do faleci-
do.

Todo e qualquer ato des-
sa partilha amigável só pode
ser feito com a presença do
advogado. É claro que, ante-
riormente à escritura, o
causídico já deve ter consi-
derado todas as circunstân-
cias que envolvem o caso,
mormente, o regime de bens
entre os cônjuges, a ordem de
vocação hereditária, o pro-
blema da união estável etc.

O que é importante frisar:
a partilha de bens perante o
tabelião só é possível quando
houver acordo entre os envol-
vidos, capazes e com a pre-
sença do advogado.

Outro detalhe a levar em
consideração e o advogado
saberá avaliar, é quanto aos
emolumentos ou custas que
se gastará. No Judiciário há
uma tabela de custas pro-
gressivas e no tabelionato o
valor dos emolumentos é so-
bre cada ato atrelado aos va-
lores dos bens. Deve-se fa-
zer uma avaliação para se
concluir qual a forma menos
onerosa.

Por outro lado, temos re-
cebido consultas sobre os
processos de arrolamento e
inventário em andamento pe-
rante o Judiciário, em que to-
dos são capazes e concordam
com a partilha preconizada.
Para resolverem logo a pen-
dência podem, nesses casos,
os interessados buscar o
tabelionato. A própria lei já
prevê essa possibilidade (art.
2015 do Código Civil e art.
1031 do Código de Processo
Civil com a nova redação
dada pela Lei 11441/2007),
devendo o Juiz ao depois ho-
mologar a escritura lavrada,
onde constará a partilha ami-
gável entre os interessados.
Porém, um detalhe há a se
considerar: foram pagas as
custas para se ingressar com
arrolamento ou inventário
perante o judiciário e com a
escritura a ser lavrada novas
custas deverão ser pagas no
tabelionato. É viável novas
despesas?

Mas, em um primeiro mo-
mento, apenas para relembrar,
tendo em vista profundas mo-
dificações trazidas pelo Có-
digo Civil vigente, penso ser
interessante trazer novamen-
te estudos sobre a ordem de
vocação hereditária.

O antigo Código Civil, em

seu Art. 1603, trazia a ordem
de vocação hereditária, isto é,
a ordem em que a sucessão
legítima se processava, nos
termos seguintes:

“A sucessão legítima de-
fere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes
II - aos ascendentes
III - ao cônjuge sobrevi-

vente
IV - aos colaterais”

O Novo Código Civil, em
seu Art. 1829, dispõe:

“A sucessão legítima de-
fere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes,
em concorrência com o côn-
juge, salvo se casado este
com o falecido em regime de
comunhão total, ou no da se-
paração obrigatória de bens
(art. 1640, parágrafo único);
ou se, no regime de comu-
nhão parcial, o autor da he-
rança não houver deixado
bens particulares;

II - aos ascendentes, em
concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevi-
vente

IV - aos colaterais.”

Conclui-se da leitura de
tais dispositivos que houve
substancial alteração em re-
lação ao cônjuge que passa a
concorrer com os descenden-
tes (em algumas situações)
ou com os ascendentes do
cônjuge falecido.

Quando concorre com os
descendentes (inciso I) exis-
tem duas situações:

a) o quinhão cabente ao
cônjuge é igual ao dos que su-
cederem por cabeça. Por
exemplo: se existem três fi-
lhos do seu casamento, a he-
rança é dividida em quatro,
pois, ao cônjuge cabe a mes-
ma parte que cabe aos filhos;

b) se for ascendente dos
herdeiros, cabe-lhe uma quar-
ta parte, por exemplo, se for
avó e concorrer com netos,
sempre lhe caberá uma quar-
ta parte.

Quando concorre com as-
cendente (incisoII), afiguram-
se três situações:

a) o cônjuge sobreviven-
te concorre com ascendentes
de primeiro grau (pais do côn-
juge falecido), cabendo-lhe,
neste caso, uma terça parte
da herança;

b) o cônjuge sobreviven-
te concorre com um só as-
cendente de primeiro grau
(pai ou mãe do cônjuge fale-
cido), cabendo-lhe, neste
caso, a metade da herança;

c) o cônjuge sobreviven-
te concorre com ascendente
de segundo grau ou mais grau
(avós, bisavós), neste caso,
sempre lhe cabe a metade da
herança.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Inventários e partilhas
sem intervenção judicial

(PARTE I)
Nikkeis e japoneses são

geralmente retratados
de forma estereotipa-

da na mídia brasileira, mas o
envolvimento de ex-dekasse-
guis em crimes recentes vão
parcialmente de encontro aos
rótulos utilizados. E o pior é que
auxiliam a desfazer a reputa-
ção de sérios, trabalhadores e
honestos – uma das poucas fa-
vorável à comunidade.

Agravando a confusão na
semana passada, alguns veícu-
los resolveram utilizar errone-
amente o Bushido (bushi =
guerreiro, do = caminho), có-
digo de conduta dos samurais,
para descrever o episódio do
suicídio de Willians Yuzo Nishi-
kata. Segundo jornais de São
Paulo, “num ritual quase pare-
cido com o harakiri”, o nikkei
de 29 anos deu um tiro no pró-
prio peito por “sentir que de-
sonrou a família” ao ser com-
provada sua participação no
roubo de um Astra e de outros
veículos no Parque da Aclima-
ção.

O erro é primário porque
parte do princípio que o pró-
prio ato ou qualquer outro – lí-
cito ou não – pode ser objeto
da vergonha que causará o
seppuku (termo formal para o
ritual suicida dos samurais).
Apesar dos seis bilhetes apre-
endidos com desculpas à mãe,
pai, tia e a mulher na carteira
de Nishikata, a comparação é
indevida porque o Bushido é
baseado sempre em virtudes
(vide box).

Consolidado durante os pe-
ríodos Heian a Tokugawa, o
Bushido herdou, do budismo, o
desapego pela vida e a cora-
gem ao encarar a morte, do
confucionismo, a relação com
a sociedade e a importância do
nome da família e do xintoís-
mo, a lealdade. Para o guer-
reiro, era preferível a morte à
desonra. Esta, nenhum deles
conseguia suportar porque
manchava toda a família.

Cláudio Ayabe, autor do li-
vro Gambaru, que retrata a fi-
losofia dos samurais, afirma
que o harakiri é, acima de tudo,
um ato de coragem. “O
Willians já tinha um passado
criminal. O assalto é uma ati-
tude covarde porque o infra-
tor está numa situação desigual
perante a vítima. Ele se matou
devido à vergonha, e não pela
honra”, explica.

A verdade é que o Bushi-
do, assim como outras filoso-
fias, é alvo de distorções e
apropriações incorretas não
somente de parcela da impren-
sa, mas também de interessa-
dos, praticantes e seguidores.
Daí, a dificuldade em desco-
brir autoridades no assunto ou
em quaisquer outros abertos a
diversas interpretações. Por

isso, mesmo ao lidar com es-
pecialistas, o cuidado deve ser
mantido.

“O samurai sempre tinha
‘fome’ de fazer mais, e esse
espírito pode ser incorporado
pelas pessoas nos dias de
hoje”, afirma o escritor, cujo
livro, coincidentemente, retra-
ta um jovem ladrão de auto-
móveis, que passa a praticar a
filosofia dos guerreiros japone-
ses ao conhecer um sábio ori-
ental. O livro defende a tese
de que qualquer um pode mo-
dificar a trajetória se tiver al-
guém em quem se espelhar. Se
a postura dos responsáveis
pela divulgação equivocada do
caso de Nishikata não mudar,
porém, as chances estão bem
mais distantes na vida real.

História - Os samurais domi-
naram o Japão entre os sécu-
los 8 e 19, na época feudal.
Eles ocupavam o topo da pirâ-
mide social durante a ditadura
militar denominada Shogunato.
Seguindo o código de honra
Bushido, serviam o senhor com
empenho, lealdade, bravura e,
se preciso, morriam em nome
dele. Destes princípios básicos
partiam a busca da perfeição
nas artes militares, a preocu-
pação com a reputação pes-
soal e, principalmente, a acei-

tação da morte a
qualquer momento,
desde que por uma
causa justa e honro-
sa.

Por meio do
aperfeiçoamento
das artes marciais,
o samurai fortalecia
e refinava o espíri-
to para estar prepa-
rado para todo tipo
de situação. Devi-
do a essas influên-
cias, elas sobrevi-
veram mesmo com
a extinção da clas-
se durante a Res-
tauração Meiji, em
1868.

Dentre eles, Mi-
yamoto Musashi, o
“santo da espada”,
é o mais conhecido
e cultuado na histó-
ria do Japão. Inven-
cível em mais de 60
duelos, foi também
filósofo, pintor e es-
cultor. Quando se
alcança o domínio

no Caminho da Espada, se-
gundo ele, é possível ver o ca-
minho em tudo.

O crime – A polícia chegou a
Nishikata ao apurar o roubo do

Astra no Parque da Aclimação.
A dona do veículo resistiu ao
assalto de Ézio dos Santos, de
20 anos, parceiro do nikkei. Ele
derrubou o celular, que contin-
ha a própria fotografia e nome
na tela, durante o conflito.
Dessa forma, o assaltante foi
localizado e teve prisão pre-
ventiva decretada pela Justiça.
Além de confessar a partici-
pação no crime, ele afirmou
que agia em companhia de
Nishikata.

O nikkei também teve a
prisão preventiva decretada
após a dona do carro ter reco-
nhecido sua foto fornecida pe-
las autoridades. Após ficar ci-
ente da busca da polícia, Ni-
shikata se matou com um tiro
no peito no bairro de Perdizes,
zona oeste de São Paulo.

Nishikata e Santos rouba-
ram pelo menos quatro veícu-
los na região da Aclimação.
Trabalhou por três anos no Ja-
pão e com o dinheiro ganho
montou um estacionamento
em sociedade com uma tia. O
Jornal Nippak entrou em
contato com um funcionário
do estabelecimento, mas não
obteve resposta da proprietá-
ria e tampouco dos pais do ex-
dekassegui.

(Gílson Yoshioka)

Mídia distorce ritual de samurais ao
retratar suicídio de ex-dekassegui

CÓDIGO DE HONRA

Gi – espírito de justiça: ser
disciplinado e agir imparcial-
mente, seguindo o que é cer-
to à luz dos costumes ou de
acordo com a justiça.

Yu – espírito de coragem: ser
valente e determinado. Fazer
o que precisa ser feito, sem
hesitação. Jamais deixar as
coisas pela metade.

Jin – espírito de compaixão:
ser generoso e amar de modo
incondicional a natureza e a
humanidade. Manter em to-
dos os momentos e, em qual-
quer lugar, a benevolência na
relação com os demais.

Rei – espírito de cortesia: ser
cortês e polido em todos os
momentos e em qualquer lugar.
Praticar a cordialidade, de modo
a estabelecer vínculos fortes e
autênticos. Nunca invejar. Nun-
ca se vangloriar. Nunca se com-
portar de modo volúvel.

Makoto – espírito de retidão:
ser espontâneo e franco com
todos. Agir de modo transpa-
rente e sincero. Ser autênti-
co. Dispensar rótulos e más-
caras. Para um samurai, não
existe nada pior do que recor-
rer à inverdade.

Meiyo – espírito de honra:
ser digno de consideração pú-
blica. Nunca abrir mão da re-
putação, pois representa o re-
conhecimento dos talentos e
virtudes. Conservar o bom
nome da família, empenhan-
do-se para entregá-lo limpo à
geração seguinte.

Chugo – espírito de lealda-
de: ser fiel à própria consci-
ência. Saber reconhecer e
valorizar. Defender com de-
voção àqueles que fizeram e
continuam fazendo parte de
sua vida.

(GY)

Sete princípios dos samurais segundo
o livro Gambaru, de Cláudio Ayabe

Rituais japoneses eram tidos como “secretos”; para o guerreiro, era preferível a morte à desonra

REPRODUÇÃO

Seppuku era uma mostra de força e coragem
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O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo apresentou
na última segunda-feira (26) os
três escolhidos do estado para
representar o Brasil no Jet
Programme (Programa Japo-
nês de Intercâmbio e Ensino),
que embarcam no dia 9 de abril
rumo ao Japão. Por lá, ficarão
um ano trabalhando em repar-
tições públicas e prestando aju-
da aos brasileiros residentes no
arquipélago.

Neste ano, seis pessoas fo-
ram escolhidas para o progra-
ma. São eles: Everson Este-
ques Lemos, Meiry Komesu,
Sonia Kaoru Nishizono, Mari
Tozawa, Juliana Paula Valver-
de e Marcos Castilho Barreto
Yokoyama. Dessa lista, os três
primeiros são paulistas, en-
quanto o resto provém de Porto
Alegre e Rio de Janeiro. En-
tre as províncias que recebe-
rão os brasileiros estão
Toyama, Ishikawa, Saitama,
Shiga e Shizuoka.

 Partindo pela quarta vez ao
Japão, Sonia Nishizono afirma
ser um grande desafio repre-
sentar o Brasil do outro lado
do mundo. Por lá, a professo-
ra formada em Administração
pela Universidade de Soroca-
ba voltará suas atenções para
a educação das crianças bra-
sileiras. “É uma grande opor-
tunidade de aprender os cos-
tumes locais e repassar um
pouco da cultura brasileira aos
alunos. O trabalho não é fácil,
mas é uma oportunidade de
crescer não só na área profis-
sional, como também na pes-
soal. A experiência de vida
enriquece muito o currículo”,
diz ela, acrescentando que,
caso seja possível, pretende
prorrogar o contrato por mais
um ou dois anos. “Gostaria de
ficar o máximo de tempo pos-
sível.”

Animado com as escolhas
deste ano, o cônsul geral ad-
junto Jiro Maruhashi desejou
boa sorte na nova empreitada,
solicitando “esforço máximo”
dos participantes. “Eles são

uma espécie de embaixadores
do Braisl no Japão. Há uma
responsabilidade grande de
desenvolver os trabalhos.
Quando voltarem, do mesmo
jeito serão representantes do
Japão no Brasil. É um elo de
ligação entre os dois países”,
afirmou ele durante o encon-
tro.

Presentes no almoço, al-
guns ex-participantes deram
suas dicas aos “novatos”. En-
tre uma observação e outra,
algumas recomendações
como o que levar na bagagem
e os cuidados no cotidiano fo-
ram ressaltados. “O que tenho
a dizer é basicamente o mes-
mo que ouvi de alguns partici-
pantes no passado: toda a con-
vivência, independente de
onde e com quem você lidará,
trará benefícios imensos. Ori-
entar e ser útil aos brasileiros
me ajudou a ver de perto uma
realidade que muitas vezes
desconhecemos. Também me
chamou a atenção a metodo-
logia de trabalho, sempre or-
ganizado. E, um dos fatores
principais, consegui aprimorar
meus conhecimentos na língua
japonesa. Claro que há dificul-
dades, mas o retorno é mais
que recompensador”, explicou
Cinthia Yumi Maeda, que
retornou do Japão na semana
passada.

Maruhashi completa expli-
cando que atualmente o Jet
Programme não é muito co-
nhecido no Brasil. Para mudar
tal panorama, ele crê que mais
ações de divulgação são neces-
sárias, despertando a curiosi-
dade e a vontade de potenci-
ais participantes. “Com a aju-
da da imprensa e de outros
órgãos, gostaríamos que mais
pessoas participassem dos pro-
cesso de seleção. Trata-se de
um programa muito interes-
sante tanto na área cultural
como profissional, uma forma
de aprimorar seus conheci-
mentos”, disse. Para mais in-
formações, o site é www.
jetprogramme.org.br.

DIPLOMACIA

Consulado apresenta
escolhidos do Jet Programme

AAssociação Cultural
de Mogi das Cruzes
(Bunkyo) promoverá

nos dias 13,14 e 15 de abril a
22ª Festa de Outono –
Akimatsuri. O evento, um dos
mais importantes e tradicionais
da comunidade nipo-brasileira
da região do Alto Tietê, é es-
perado pela população devido
a grandiosidade e diversidade
de manifestações culturais tí-
picas japonesas. Na edição do
ano passado, cerca de 60 mil
pessoas prestigiaram a festa.

Neste ano, a expectativa da
Comissão Organizadora é de
aumentar o número de visitan-
tes. “Estamos sempre nos
empenhando para tornar a fes-
ta do Akimatsuri mais conhe-
cida dentro do Estado de São
Paulo porque é um evento fa-
miliar, onde as pessoas podem
passear, se divertir, conhecer
e resgatar a cultura japonesa”,
explica o coordenador do
evento, Kijiro Fujii.

A festa, organizada numa
área total de 24 mil metros
quadrados, amplo estaciona-
mento, reserva novidades e
curiosidades. O público pode-
rá conferir a apresentação de
grupos de taikos (tambor japo-
nês), danças típicas e milena-
res, obras clássicas represen-
tativas da cultura do Japão ao
som de Koto, e Shamisen, ins-
trumentos tradicionais do País
interpretados por Soukyoku
Miyagui-kai. Os visitantes
também poderão dançar e can-
tar com o cantor Joe Hirata e
com as bandas Tontonmi e
Kotequi-Tenrikyo.

Haverá também a apresen-
tação de cantores mirins, re-
velando talentos, e o Concur-
so de Miss e Mister Nikkey
Akimatsuri Júnior, onde crian-
ças descendentes japonesas
entre 6 a 9 anos dão um ver-
dadeiro show de criatividade e
originalidade. Os três primei-
ros colocados de cada sexo
serão premiados. Demonstra-
ções de artes marciais, ninjas
e sumo também entram na lis-
ta de atrações da Festa.

Praça de alimentação – Ou-
tro ponto forte do evento é a
praça de alimentação, com mais
de 20 barracas e diferentes pra-
tos típicos da culinária japone-
sa. Entre os pratos: yakissoba,
udon, tempurá e tempurá de
sorvete, gyoza, harumaki,

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

22ª Festa do Akimatsuri deve
receber mais de 60 mil visitantes

takoyake, oniguiri, yakitori, pas-
tel, churrasco e espetinhos de
carne, frango, lingüiça.

No Pavilhão Agrícola e
Cultural, produtos agrícolas
cultivados na Região do Alto
Tietê estarão em exposição.
Destaques para as hortaliças,
frutas, flores, cogumelos, ovos
e orquídeas. O setor, coorde-
nado por Yusi Edagi, surpreen-
de a cada ano pela criativida-
de e riqueza nos detalhes.

Em 2006, frutas, ovos e flo-
res serviram de inspiração para
a criação de painéis e desenhos
que encantaram as pessoas que
passaram pelo local. Os deta-
lhes da decoração deste ano
ainda é um mistério e serão re-
velados apenas no dia da festa.
“Garantimos que será um es-
petáculo à parte. A idéia é fa-
zer uma retrospectiva mostran-
do desde a chegada dos primei-

ros imigrantes, até os dias de
hoje, destacando a colaboração
japonesa para o desenvolvimen-
to do município“, afirma Edagi.
“Estamos nos aprimorando
para a grande festa do Cente-
nário da Imigração Japonesa,
que ocorre em junho de 2008”,
completa.

Quem visitar o pavilhão
cultural poderá participar da
Cerimônia do Chá, fazer pedi-
dos no Tanabata, conferir pe-
ças típicas da cultura japone-
sa cedidas pelo consulado ja-
ponês e participar dos
workshops de origami, soroban
e shodô, entre outras opções.

Exposições - O evento con-
ta ainda com 15 estandes de
veículos e tratores, 24 exposi-
tores e um Mini Shopping com
42 estandes de produtos que
variam desde eletrônicos, im-

portados, vestuário, miniaturas
e bijuterias.

Uma novidade para este
ano é que muitos dos produtos
agrícolas em exposição serão
comercializados durante a fes-
ta a preços acessíveis.

A segurança também me-
receu atenção especial da Co-
missão Organizadora, que con-
tratou uma empresa especi-
alizada para garantir a tranqüi-
lidade dos visitantes. Durante
os três dias de atividade o mo-
nitoramento será realizado por
cerca de 80 homens. A Secre-
taria Municipal de Saúde
disponibilizou uma ambulância
para atendimento de urgência
e foram instalados hidrantes e
extintores em pontos estraté-
gicos da festa, de acordo com
as normas do Corpo de Bom-
beiros.

Serviço - O convite para a 22ª
Festa do Akimatsuri será ven-
dido no dia a R$ 6,00 e R$ 3,00
(meia) para estudantes e de-
mais beneficiados pela Lei.
Crianças abaixo de 7 anos e
adultos acima de 60 não pa-
gam. O estacionamento de R$
10,00 será cobrado à parte. O
evento será realizado no Cen-
tro Esportivo do Bunkyo, loca-
lizado na avenida Japão, nº
5919, Porteira Preta. Na sex-
ta-feira, dia 13, das 17h às 22
horas e nos demais dias (14 e
15) das 10 às 22 horas. Mais
informações pelo telefone
4791-2022 ou pelo site
www.akimatsuri.com.br.

DIVULGAÇÃO

Apresentações de instrumentos típicos japoneses fazem parte da programação do Akimatsuri

Área total terá 24 mil m2 e comportará cerca de 60 mil pessoas

BAZAR BENEFICENTE
A Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná realizará, de 3
a 5 de abril, a partir das 9h, um
Bazar Beneficente na rua Pa-
ranaguá, 1782, com produtos
doados pela Receita Federal.
São várias mercadorias, des-
de produtos eletrônicos a brin-
quedos diversos a preços abai-
xo do mercado.
 
SUMÔ MASCULINO
E FEMININO
O 1º Campeonato Paranaen-
se de Sumô, Categorias Mas-
culinas e Femininas, Adultos,
Juvenis e Infantis numa pro-
moção da Liga/Aliança acon-
tece no dia 31 de março (Cam-
peonato Feminino), com início
às 13h, e dia 1º de abril (Cam-
peonato Masculino), às 9h, em
Londrina, numa realização da
Associação Kaiko-Centro de
Estudos de Artes Marciais e
da União Londrinense de
Sumô, presidido por Cássio
Joaquim Gomes e Cassiano
Gomes. Inscrições e informa-
ções pelo tel. 43/3323-9097,
Londrina. O local do campeo-
nato é na rua Natal, 53, em
Londrina.

SEMINÁRIO
O Departamento de Canto da
Liga/Aliança promove seu se-
minário de jurados na sede so-
cial da rua Paranaguá, 1782,
em londrina, no próximo dia 14
de abril.
 
SOFTBOL
O 12º Torneio “Keizo Hayashi”
de Softbol Feminino será em
Curitiba nos dias 14 e 15 de
abril. O 17º Campeonato Pa-
ranaense de Softbol Masculi-
no será no dia 15 de abril, em
Ibiporã.
 
AMATEUR KAYO
TAI KAI
O 17º Paraná Amateur Kayo
Taikai da Liga/Aliança será na
sede Associação Cultural e
Esportiva de Marialva, em
Marialva, com início às 8 ho-
ras.
 
PROFESSOR(A)
DE JAPONÊS
A Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná está selecio-
nando pessoas interessadas
em dar aulas de japonês e que
tenham algum conhecimento
também de “origami”,

“shuuji”,  “ekaki-utá”, compu-
tação em japonês ou instru-
mento musical. As pessoas
interessadas devem se apre-
sentar com currículo na rua
Paranaguá, 1782 em Londri-
na e tratar com Márian, tel.
(43) 3324-6418.
 
CURSO DE TAIKÔ
O Departamento de Taikô da
Aliança/Liga informa que as
aulas de taikô a cargo do pro-
fessor japonês Shinsuke
Ikewaki já começaram com
o seguinte roteiro: Dia 30 sex-
ta-feira em Castro, 31 sába-
do em Ponta Grossa ,1º de
abril, domingo em Curitiba,
03 terça-feira em Assai, 04
quarta-feira em Astorga; 5
quinta-feira em Rolândia; 09
segunda-feira com Ishinladi-
es em Londrina; 10 quarta-
feira na Escola Megumi, 13
sexta-feira em Maringá; 14
sábado em Umuarama; 15
domingo em Loanda; 16 se-
gunda-feira em Paranavaí; 17
terça-feira em Nova Espe-
rança ; 20 sexta-feira em
Apucarana, 21 sábado em
Mauá da Serra e 22 domingo
em Ivaiporã. Outras infor-

mações com Walter Waka-
bayashi (43) 9994-5013.
 
ATENÇÃO FILIADAS
Solicitamos aos diretores das
Associações filiadas fornece-
rem o seu e-mail e da entida-
de,  para facilidade de comu-
nicações e envio de correspon-
dências.
 
CURSO RÁPIDO DE
JAPONÊS, PORTUGUÊS
A Escola Modelo já está rece-
bendo inscrições e matrículas
para cursos de japonês e de
português para japoneses. Ins-
crições abertas também para
o curso normal de japonês
para novas turmas de crianças
e adultos. Mais informações
com Marian, pelo tel. (43)
3324-6418.
 
CURSO DE CHINÊS
(MANDARIN)
Em parceria com o professor
Hanpan estamos destinando
uma sala para os interessados
em um curso de chinês
(mandarin).  As aulas terão
início na próxima semana.
Mais informações com Márian
pelo tel. (43) 3324-6418.

PARANÁ

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

AERONÁUTICA

Comandante Juniti Saito
participa de evento no Chile

O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro-
do-Ar Juniti Saito, e uma dele-
gação de cadetes da Acade-
mia da Força Aérea (AFA)
participaram dos eventos co-
memorativos do 77º Aniversá-
rio da Força Aérea do Chile
(FACH), em Santiago.

No dia 21 de março, os ca-
detes, conduzindo o Estandar-
te da AFA, desfilaram junto
com os cadetes das Forças
Aéreas do Chile, da Argenti-
na, da Bolívia e do Peru, na
Base Aérea El Bosque.

No período em que esteve
em Santiago, o Comandante
da Aeronáutica também parti-
cipou de encontros com o Co-
mandante-em-Chefe da
FACH, General del Aire
Ricardo Ortega Perrier, com a
Ministra da Defesa do Chile,
Vivianne Blanlot, e com o
Embaixador do Brasil no Chi-
le, Mario Vilalva. Além disso,
visitou a Viña Tarapacá e as-
sistiu à apresentação da Ban-
da Sinfônica e do Grupo Fol-
clórico “Copihual”, ambos da
FACH.

DIVULGAÇÃO/FAB

Juniti Saito (2º da esq. p/ dir.) posa ao lado de comandantes
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Em almoço realizado na
última terça-feira (27),
Keiichi Tajiri, diretor su-

perintendente do Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior, o Ciate, des-
pediu-se do cargo passando o
posto ao sucessor Teruhiko
Sakura. A passagem ocorreu
na sede da entidade, localiza-
da no edifício da Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social, o
Bunkyo, em São Paulo.

Na ocasião, o presidente do
Ciate Masato Ninomiya fez a
entrega do diploma a Tajiri que
discursou, logo em seguida,
sobre sua trajetória no Brasil
e o trabalho do Ciate. Em sua
terceira vinda ao país, totalizan-
do 11 anos em terras verde-
amarelo, o ex-diretor brincou
dizendo não saber qual é a sua
terra-natal e ressaltou a impor-
tância dos trabalhadores bra-
sileiros para o desenvolvimen-
to e a economia do Japão.
“Essa é uma tendência que por
enquanto não irá parar”, com-
pletou.

Após as palavras de Tajiri,
Ninomiya apresentou o novo
dirigente, Teruhiko Sakura, que
ficará no mandato até dia 31 de
março de 2009. O atual diretor
superintendente fez os agrade-
cimentos e discorreu sobre ta-
manha responsabilidade, em
vista dos grandes eventos que
acontecerão na capital paulis-

ENTIDADE

Ciate apresenta Teruhiko Sakura,
novo diretor superintendente

ta: a 48ª Reunião Anual dos
Nikkeis e Japoneses Residen-
tes no Exterior (Kaigai Nikkeijin
Taikai), em julho deste ano, e o
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a ser comemo-
rado em junho de 2008.

O convite à função partiu
de sua experiência em atender
brasileiros. Uma vez que, ele
trabalhou durante 25 anos na
empresa aérea Varig, utilizan-
do dois idiomas, o português e
o japonês, e também como
consultor de Vivência Profis-
sional no Escritório Regional

de Chiba. “Essas experiênci-
as que me fizeram optar por
ele”, afirmou o presidente do
Ciate, acrescentando que o
fato da esposa estar ao lado
dele aqui é muito importante.

O ingresso de Sakura de-
veria ter ocorrido antes, mas
Ninomiya pediu que Tajiri fi-
casse mais um ano a fim de
concretizar o projeto de edu-
cação nas escolas nipo-brasi-
leiras antes de retornar ao ar-
quipélago. O ex-superinten-
dente permaneceu por três
anos, ultrapassando tanto o li-

mite de idade, 70 anos já que
ele tem 71 anos, como o tem-
po de atuação, dois anos.

“Ele ficou um ano a mais e
cumpriu a parte dele. Só tenho
a agradecer a Tajiri pelo seu
trabalho” avaliou. E para a
nova gestão, as expectativas é
que Sakura faça um bom tra-
balho, em vista do elogio que o
presidente fez, referindo a ele
como uma pessoa competen-
te, esforçada e inteligente. “Es-
tou muito satisfeito, não houve
escolha melhor” frisa.

        (Cibele Hasegawa)

Novo diretor apresentou-se no Ciate disposto a contribuir com idéias para relacionamento Brasil-Japão

JORNAL NIPPAK

PREVIDÊNCIA

SHAKAI HOKEN – A obrigatoriedade
para os dekasseguis no Japão e seus
benefícios

PARTE 3

Alguns aspectos sobre a
necessidade dos trabalhado-
res nikkeis no Japão com re-
lação ao Shakai Hoken:
Pergunta: “Ao voltar ao Ja-
pão (com “reentry”), e op-
tar em não fazer a contri-
buição, existe a possibilida-
de de ter o resgate, futura-
mente, do que já contribuí
anteriormente?”

• Para brasileiros:
Ao voltar ao Japão, neces-

sariamente deverá dar conti-
nuidade com a contribuição do
Kosei Nenkin ou Kokumin
Nenkin, enquanto estiver tra-
balhando por lá, e ao retornar
definitivamente ao Brasil po-
derá solicitar o resgate.

Sem o “reentry”, isto é,
com retorno definitivo ao Bra-
sil, o contribuinte terá o pra-
zo de até 2 (dois) anos para
solicitar o resgate. Caso não
faça o pedido, automatica-
mente prescreverá, conforme
dita as normas da previdên-
cia japonesa. Portanto, ao
retornar, procure imediata-
mente providenciar o proces-
so de resgate dos valores
contribuídos.

• Para japoneses e brasi-
leiros com visto perma-
nente japonês:

– Para aqueles que têm
intenção de retornar ao Japão,
deverão continuar contribuin-
do até completar a idade es-
tabelecida.

– Os que não têm inten-
ção de retornar ao Japão e
que contribuíram anterior-
mente, só poderão solicitar a
aposentadoria quando com-
pletar a idade estabelecida,
isto é, a partir dos 60 anos
(empregado) e 65 anos (au-
tônomo).

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 /
(11) 3105-2114

Na última segunda-feira
(26), o secretário-geral da Câ-
mara de Comércio e Indústria
Japonesa do Brasil, Fujiyoshi
Hirata recebeu o presidente da
Junior Chamber Internacional
Brasil-Japão, Leandro Hattori,
e da secretária-geral Maria
Cláudia Yoshida. A conversa,
que durou cerca de uma hora
e meia, teve como objetivo tra-
tar da possibilidade de intensi-
ficar o intercâmbio entre os as-
sociados das duas entidades.

“Queremos ampliar as rela-
ções da JCI Brasil-Japão com a
Câmara, através das palestras
que nós vamos realizar bem
como participar mais ativamen-
te dos eventos da sua entidade.
Temos planos para, em um fu-
turo próximo, provavelmente em
maio, realizar uma palestra com
o vice-presidente da Embraer,
Satoshi Yokota e pretendemos
convidar os associados da Câ-
mara”, explicou Hattori, que res-
saltou a importância desse inter-
câmbio, destacando a possibili-
dade da participação dos asso-
ciados da Câmara nos eventos
daquela casa. “A JCI Brasil-Ja-
pão nasceu graças ao apoio dos

membros da Câmara. Estare-
mos comemorando em junho
próximo 25 anos de fundação e
gostaríamos de realizar vários
eventos com o apoio da Câma-
ra que é muito importante”, dis-
se.

A visita do presidente da
JCI Brasil-Japão foi conside-

REUNIÃO

Câmara do Japão e JCI Brasil-Japão realizam encontro em SP
rada pelo secretário-geral
como uma boa maneira para
incrementar o relacionamento
entre as duas entidades. “Uma
ótima iniciativa. Recomendo
aos membros da JCI Brasil-
Japão participar mais intensa-
mente dos eventos da Câma-
ra, divulgar mais suas ativida-

des através da Confraterniza-
ção Mensal dos Associados e
explicar os trabalhos que a
entidade vem desenvolvendo.
Além de estabelecer relações
e troca de conhecimentos,
essa visita é importante para
divulgar o que há de bom nas
duas entidades”.

A Junior Chamber Interna-
tional Brasil-Japão, antes de-
nominada de Câmara Júnior
Brasil-Japão, foi fundada em
24 de junho de 1982, por inici-
ativa da Câmara, como con-
seqüência da visita do então
presidente mundial da Junior
Chamber International, Gary
Nagao. Os objetivos da JCI de
desenvolvimento da capacida-
de de liderança dos jovens
complementavam as ativida-
des empresariais da Câmara.
Por um bom tempo a JCI Bra-
sil-Japão esteve sediada nas
dependências da Câmara.

O movimento da Junior
Chamber International teve
seu início por volta do ano de
1910 e seu idealizador foi um
jovem chamado Henry
Giessenbier, que possuía um
sonho para com esta entidade.Maria Cláudia Yoshida, Leandro Hattori e Fujiyoshi Hirata
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POR MARCELO IKEMORI

Durante o nosso dia esta-
mos sujeitos a desenvolver di-
versas emoções conforme as
situações. Estas emoções po-
dem ter um papel fundamen-
tal na nossa qualidade de
vida.

Dificilmente perguntamos
porque tomamos esta ou
aquela atitude, quando esta-
mos no meio do turbilhão das
emoções.

As emoções estão classi-
ficadas como positivas ou
negativas. As negativas como
a ansiedade, o medo e a tris-
teza recebem esta denomina-
ção por causa do tipo de sen-
sação que despertam, sem
que isso signifique que sejam
totalmente prejudiciais.

Já as positivas estão liga-
das às emoções que desper-
tam experiências agradáveis
e prazerosas, como o amor, a
alegria e a felicidade.

Todos nós podemos ter
emoções positivas ou negati-
vas dentro de nós. A vida hu-
mana é complexa e dinâmi-
ca, e por isso, é óbvio que te-
remos os nossos “altos” e
“baixos” ao longo do dia.

O que precisamos é saber

compreender e dirigir estas
emoções para fins positivos.

Aprender a identificar as
próprias emoções e perceber
como elas influenciam o nos-
so dia-a-dia é uma maneira
de se conhecer.

Quando começamos a
identificar o que sentimos, au-
tomaticamente começamos a
perceber os sentimentos das
pessoas que estão ao nosso
redor e fazem parte das nos-
sas vidas, facilitando a comu-
nicação e evitando atritos
desnecessários.

Expressar o que sentimos
é estimular um aprendizado
diário e deveria ser praticado
constantemente como moti-
vação e estímulo na vida de
cada um para melhorar as si-
tuações do cotidiano.

Somente quem encontra a
si mesmo e consegue enten-
der a dinâmica do mundo,
pode ingressar de modo fun-
cional e harmonioso na comu-
nidade a qual pertence.

Refletir sobre tudo isso
muitas vezes é difícil e dolo-
roso, mas deve ser encarado
como um modo diferente de
melhorar como indivíduos ca-
pazes que somos e de come-
çar um novo dia.

Aprenda dia-adia como liddar
com suas emoções

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

Palestra totalmente gratuita no dia 27/03 na sede da
Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria. PARTICIPE!

DENGUE

Covisa alerta a população para cuidados com focos na hora de viajar
A Secretaria da Saúde do

Estado de São Paulo confirmou
o primeiro caso de óbito em
conseqüência da dengue. Da-
niela Sayuri Yamada, 26, estu-
dante de fisioterapia, contraiu a
doença durante uma viagem a
Itanhaém, litoral paulista, e após
dois dias de volta a capital, co-
meçou a sentir febre e dores
de cabeça. Os sintomas se
agravaram e ela teve de ser
internada até falecer no início
do mês de março.

Casos como esse devem
servir de alerta a população para
que tenham cuidados não só
dentro de casa, mas também
fora. Com o feriado de Páscoa
que se aproxima, a recomen-
dação da Coordenação de Vi-
gilância Sanitária (Covisa), é que

as pessoas verifiquem o local
de destino certificando se não
há água parada ou focos.

E, ao voltar, se preocupar em

deixar o ambiente em ordem
para que não haja problemas
mais tarde. Isso tudo sem es-
quecer de não descuidar do pró-

prio lar, cobrindo todos os pon-
tos que apresente risco de re-
produção do transmissor da do-
ença antes de pegar a estrada.

* Coloque areia ou vire ao con-
trário o prato dos vasos;

* Tampinhas, latinhas, embala-
gens e copos descartáveis de-
vem ser recolhidos e coloca-
dos adequadamente no lixo;

* Garrafas, baldes e vasos va-
zios devem estar virados de
boca para baixo e protegidos
da chuva;

* Bebedouros de animais do-
mésticos devem ser lavados
com bucha e sabão e guarda-
dos quando não utilizados;

* Caixas d’água devem estar
bem vedadas e ser lavadas

periodicamente;
* Calhas limpas e desobstruídas

não acumulam água;
* Lajes não podem ter água

empoçada. Retire a água da
chuva e nivele a laje para que
não forme poças;

* Cacos de vidro que ficam no
muro devem ser revisados e
aqueles que acumulam água,
retirados;

* Bromélias, Espadas de São Jor-
ge e algumas outras plantas
acumulam água. Portanto, não
as deixe em locais abertos;

* Pneus usados devem estar em

locais cobertos ou furados
para que a água não acumu-
le;

* Piscinas devem estar perma-
nentemente cloradas e trata-
das

* Entulhos em geral acumulam
água. Jogue fora o que não
tiver utilidade ou mantenha
em local coberto.

* Coloque água sanitária peri-
odicamente nos ralos que acu-
mulam água.

Fonte: Secretária da Saúde do
Estado de São Paulo

Hábitos de prevenção da dengue

Tais atitudes devem se tor-
nar hábito das pessoas, uma vez
que o melhor modo de preven-
ção é cortar o mosquito logo na
fase aquática, ou seja, extinguir
os criadouros. “É necessário
também que as pessoas lavem
bem os lugares, pois os ovos ou
mesmo as larvas são bem pe-
quenas e elas podem sobrevi-
ver sem água durante 450 dias”
explica o biólogo da Covisa,
Adriano Ogera.

O último boletim epidemio-
lógico divulgado pelo Progra-
ma de Combate à Dengue de
São Paulo revela que a capital
paulista apresentou queda de
70% nos casos autóctones (re-
sultado de contaminação den-
tro do município) da doença,
registrados entre 1º de janeiro

e 21 de março deste ano, quan-
do comparados com o mesmo
período do ano passado. Nos
casos importados também hou-
ve redução. As ocorrências na
capital foram de 62% menor.

Apesar disso, Bronislawa
de Castro, coordenadora do
programa, faz um alerta aos
paulistanos. “É extremamente
importante o envolvimento da
população. Cada morador da
cidade é um parceiro para
combater esta praga e evitar
que a doença atinja outros ci-
dadãos”. A coordenadora ain-
da explica que é fundamental
que os hábitos simples, como
abolir áreas de acúmulo de
água dentro de casa ou nas
redondezas, continuem a fazer
parte da rotina de todos.
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AFundação Japão pro-
move no próximo dia
11, em seu espaço Cul-

tural, um encontro no mínimo
inusitado. Trata-se do projeto
“Jun x Jum: Artistas do
Efêmero”, com o chef Jun
Sakamoto e o estilista Jum
Nakao. A proposta, de acordo
com a Fundação Japão, “lapi-
dar similaridades e diferenças
entre as artes da culinária e da
moda, desvendando a essên-
cia dos sabores e da estética”.

O diálogo entre os dois ar-
tistas será mediado pela pesqui-
sadora Christine Greiner, dou-
tora pelo Programa de Comu-
nicação e Semiótica da Ponti-
fícia Universidade Católica
(PUC-SP), onde coordena o
Centro de Estudos Orientais.

Estilista e diretor de cria-
ção, Jum Nakao fez recente-
mente no mesmo Espaço Cul-
tural da Fundação Japão uma
apresentação multimídia com
o músico Paulo Beto, na pa-
lestra “A Costura do Invisível”,
que sensibilizou a platéia atra-
vés de projeções e performan-
ces sonoras, em uma jornada
rumo ao processo criativo.

Em junho de 2004, diante
de uma platéia de 1200 pesso-
as da São Paulo Fashion Week,
Jum Nakao chocou e encan-
tou o público ao realizar uma
ousada performance. No final
do desfile, as modelos rasga-
ram elaboradíssimas roupas de
papel vegetal, construídas em
mais de 700 horas de trabalho.

Neto de japoneses, o artis-
ta iniciou sua formação em
1984 através do CIT – Coor-
denação Industrial Têxtil.

Em 1988 cursa licenciatu-
ra em Artes Plásticas na Fa-
culdade Armando Álvares
Penteado e em 1989 faz ex-
tensão universitária em Histó-
ria da Vestimenta no Instituto
de Museologia de São Paulo e
História da Moda no SENAC.
Em 1996 foi considerado a
grande revelação da 6ª Edição
do Phytoervas Fashion e as-
sumiu a diretoria de Estilo da
Zoomp, onde permaneceu por
seis anos.

Em 2005, Jum lançou o li-
vro e documentário “A Costu-
ra do Invisível”, realizados a
partir de referências do desfi-
le de verão 2004, editados pe-
las Editoras SENAC. Foi con-
vidado em janeiro de 2006 pela

JUN x JUM

Fundação Japão promove
encontro inédito no dia 11

curadora internacional Anne
Zazzo, do Galliera (Fashion
Museum of Paris), para parti-
cipar da Mostra Internacional
dos mais representativos tra-
balhos de moda de todo o sé-
culo 20 até hoje.

Jun Sakamoto – Já o chef
Jun Sakamoto iniciou sua car-
reira como ajudante de cozi-
nha em um restaurante de
Nova York com apenas 17
anos, e após adquirir mais ex-
periência no ramo, trabalhou
como assistente de sushiman,
aprendendo os segredos da
culinária japonesa. Passou por
casas conhecidas com o
Nagayama e o tradicional
Komazushi. Em setembro de

2000, 17 anos depois do primei-
ro contato com a arte culiná-
ria, o sushiman realizou um
sonho antigo, abrindo seu pró-
prio restaurante em Pinheiros.

JUN X JUM: ARTISTAS DO
EFÊMERO
QUANDO: 11 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA),
ÀS 19H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR)
INSCRIÇÕES PELO E-MAIL:
INFO@FJSP.ORG.BR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES PELOS TELS.:
11/3141-0110 / 3141-0843 OU NO

SITE: WWW.FJSP.ORG.BR

Jum Nakao apresentará concepções de moda. Já Sakamoto comentará sobre essência dos sabores

DIVULGAÇÃO

Depois de publicar grandes
nomes da literatura japonesa
como Tanizaki, Kawabata e
Murakami, a Estação Liberda-
de se prepara para lançar este
ano outros importantes autores
do Japão: Masuji Ibuse (Chu-
va Negra), Ryunosuke Akuta-
gawa (Roshômon e outros con-
tos), Nagai Kafu (Crônicas da
estação da chuva) e Natsume
Soseki (Eu sou um gato), como
sempre em traduções direta-
mente do japonês.

Estabelecida na linha de
frente da veiculação das letras
nipônicas desde seu nascimen-
to, a Estação Liberdade apos-
ta agora em outros títulos que
alcançaram sucesso por onde
passaram, como Chuva Ne-
gra. Essa obra assinada por
Masuji Ibuse (1898-1993) con-
ta a história da pequena cida-
de japonesa de Kobatake, do-
minada pelo boato de que uma
de suas habitantes havia esta-
do em Hiroshima no dia do ata-
que atômico realizado pelas
tropas norte-americanas, em
1945. As possibilidades de que
a garota estivesse contamina-
da pela radiação reduzem, dia-
a-dia, suas chances de casa-
mento. Além de ter sido adap-
tada em filmagem antológica
pelo diretor japonês Shohei
Imamura, Chuva Negra tam-
bém chegou às telas pelo in-
glês Ridley Scott, as duas ver-
sões mergulham nos escom-
bros imateriais de uma das
maiores atrocidades da histó-
ria mundial.

A Estação Liberdade tam-
bém lança Eu sou um gato, de
Natsume Soseki (1867-1916),
que é considerado um dos pais
da literatura moderna japone-
sa. O romance é narrado por
um gato perspicaz com velei-
dades de filósofo e faz duras
críticas à assimilação de mo-
delos ocidentais pelo povo ja-
ponês. Ao conceder ao gato
esse papel de inquisidor dos
deslizes humanos, o autor pro-
põe que se estabeleçam crité-
rios e limites para a imposição
cultural vinda do Ocidente.

Rashômon e outros contos
também chega às livrarias este
ano. Nesta obra de Ryonosure
Akutagawa, dois temas funda-
mentais: a relação entre a vida
e a arte, e o contato entre as
culturas do Japão e do Ociden-
te. A obra inclui “Rashômon”
e “Dentro do bosque”, obras
que inspiraram Akira Kurosa-
wa a fazer o filme Rashômon.

Outro autor japonês em tra-
dução este ano pela Estação
Liberdade é Nagai Kafu (1879-
1959), com Crônicas da esta-
ção da chuva. O autor, consi-
derado um dos mais influentes
escritores japoneses da primei-
ra metade do século XX, cons-
trói neste livro de contos uma
maneira própria de abordar
uma estação e a beleza de um
lugar. O autor ficou conhecido
por memoráveis descrições do
temperamento e imaginário da
cidade de Tóquio.

Mais informações: www.
estacaoliberdade.com.br

LITERATURA

Estação Liberdade aposta em
novos escritores japoneses

A Comissão de Escritores
já trabalha firme para a 14ª
Convenção Pan Americana
Nikkei (COPANI), que será
realizado em julho deste ano no
Brasil, em São Paulo. Dentre
as atividades do evento, está a
contemplação de autores des-
cendentes de todo o continen-
te americano e até mesmo do
Japão, além de promover um
intercâmbio entre eles.

Dessa forma, o comitê já
se movimenta para preparar
a pauta que será apresentada
na ocasião e também no in-
tuito de atrair mais produto-
res literários. A intenção é de
realizar um encontro prelimi-
nar, a parte, para decidir o que
irão delinear no evento e dis-
cutir assuntos como as dificul-
dades enfrentadas nesse ramo
e a montagem de estratégia
para ganhar mais prestígio nas
empresas de publicação de li-
vros.

“Muitas editoras acabam
perdendo escritores potenciais
porque dizem não antes de le-
rem as obras”, indigna-se um
dos coordenadores da Comis-
são de Escritores, Silvio Sano,
ao retratar um dos problemas
que esses profissionais enfren-
tam no dia-a-dia. Assim, como
acontece em muitas áreas, o
famoso “QI” (quem indica) é
fundamental para conseguir
publicar um livro.

Diante de contratempos
como esse, o comitê tem como
uma das idéias, formar uma
Associação para ganhar mais
força e tentar amenizar essa

situação. Há também planos
de montar uma Antologia com
contos, poemas e afins dos
escritores, já que a vontade
comum de todos é de ter a sua
obra no mercado. Segundo
Sano, já surgiram boas refle-
xões, mas somente na reunião,
que acontece no começo de
abril em Cotia, será concluído
todo o planejamento e as fer-
ramentas que serão apresen-
tadas no Copani.

“Há muitos potenciais es-
condidos por aí, e essa iniciati-
va ajuda a levantar um pouco
do ânimo do pessoal”, explica
Sano. Muitos têm outras car-
reiras paralelas e acabam dei-
xando esse sonho de lado e o
objetivo é de resgatar esse
objetivo seguindo o lema de
que a “união faz a força”. Por
isso, o grupo quer reunir o
maior número de escritores,
independente de ser oriental,
desde que se simpatize com a
cultura japonesa, para traba-
lharem juntos nessa causa.

A organização afirma que
estão abertos a sugestões e
que os participantes poderão se
sentir à vontade nesta confe-
rência prévia, em meio a um
churrasco. “Será um ambien-
te descontraído, mas discutin-
do assuntos sérios” ilustra.
Quem estiver interessado e
quiser saber mais detalhes,
entre em contato com a orga-
nização pelo email: Sílvio Sano
(silviosam@nethall.com.br) e
Cláudio Ayabe (ayabe@
ayabe.com.br), ou pelo telefo-
ne: 9114-8638.

COPANI

Comissão de Escritores
realiza encontro prévio

A TV Bandeirantes estréia
neste sábado (31), às 12h40,
mais um programa direciona-
do aos nipo-brasileiros e inte-
ressados em cultura japonesa
em geral. Trata-se de “Olhar
Oriental”, produção baseada
em uma série de documentá-
rios feita por emissoras públi-
cas e privada japonesas, e ofe-
recidos para grupo brasileiro
pela Fundação Japão.

No total serão 30 progra-
mas pela Band e 5 pelo canal
TerraViva, quando o telespec-
tador vai conhecer o melhor do
Japão. Os próximos programas
serão exibidos sempre aos do-
mingos, sempre às 11h30. A
proposta dos idealizadores é
levar aos telespectadores bra-
sileiros parte do cotidiano ja-
ponês, bem como a cultura lo-
cal e costumes.

Em cada programa, diver-
sos assuntos serão tratados.
Na estréia, por exemplo,
“Olhar Oriental” mostrará a
produção de arroz no Japão,
abordando todo o ciclo do cul-
tivo nos arrozais japoneses,
desde a preparação das mu-
das em estufas à colheita. No
programa de estréia, o
telespectador também verá as
diversas técnicas de cultivo do
arroz ao redor do mundo.

TELEVISÃO

TV Bandeirantes estréia hoje (31)
programa japonês ‘Olhar Oriental’

Chile, que está sendo desen-
volvido graças à tecnologia de
precisão do Japão. Nos espor-
tes, as atrações ficam por con-
ta das histórias e detalhes de
modalidades como o sumô,
kendô, karatê e kyudo (arco e
flecha).

No Brasil, a produção do
programa ficará a cargo de
Jacqueline Rodrigues, tendo
como editores A n g e l a
Pederiva, Adriana (Dida) da
Silva,  Adriana Muniz, Rober-
to y Plá, Júlia Cury, Guilherme
Paganini, Tatiana Amadei. A
apresentação será da radialis-
ta e jornalista Mii Saki, que tra-
balhou na Rede NHK na pri-
meira metade dos anos 90. Em
seu currículo, constam direção
e apresentação de programas
infantis, reportagens para pro-
gramas de cunho científico-
educacional, e programas es-
peciais. No Brasil, atuou como
produtora, diretora e/ou repór-
ter, na produção de documen-
tários para as emissoras japo-
nesas, cobrindo a América
Latina: a vida dos índios Ma-
cas do Paraguai, a natureza
das Ilhas Galápagos, a luta do
governo brasileiro contra o ví-
rus HIV, o desenvolvimento do
Cerrado, são alguns dos inú-
meros temas abordados.

Na área de gastronomia,
está programado um episódio
– em abril – que traz os pratos
preparados ao redor do mun-
do e um bolo especial feito de
arroz, o tradicional moti. Já a
culinária em si fica por conta
da história e preparo de pratos
como o Donburi, (tigela de ar-
roz com variadas coberturas),
lámen (macarrão), sukiyaki
(cozido de carne e legumes),
tempurá (uma espécie de em-
panado de verduras, legumes

e frutos do mar), Yakitori (es-
peto de frango grelhado) e do
tão apreciado Nabe, ensopa-
do que é a comida preferida
dos lutadores de sumô.

Em junho e julho, os
enfoques serão as áreas tec-
nológicas, esportivas, ecológi-
cas e meio ambiente. Na pro-
gramação, detalhes sobre os
robôs japoneses que salvam
vidas usados pela medicina e
pela indústria e o famoso pro-
jeto “Alma”, em Atacama, no

Programas serão apresentados pela jornalista Mii Saki

DIVULGAÇÃO
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TAIKÔ

Grupo americano Fushu Daiko chega
ao Brasil para gravação de DVD

A novidade promete atrair
um público de 5 mil pessoas,
vindo de diferentes regiões de
São Paulo. A entrada é gratui-
ta, o que favorece a participa-
ção maior das pessoas.

Histórico - O grupo Fushu
Daiko foi fundado em 1990 por
Yoshihiko Cane e Charles
Cane na Flórida. O casal teve
o apoio do grão-mestre Seiichi
Tanaka (São Francisco), e dos
senseis Takemasa Ishikura
(Orlando) e Etsuo Hongo (Los
Angeles) nessa iniciativa.

A companhia é formada por
membros de várias nacionali-
dades (EUA, Japão, Brasil,
Colômbia, Porto Rico, Argen-
tina), com senso de conexão
inovador no segmento do taikô.

Com dois álbuns gravados,

Pela primeira vez no Bra-
sil, o grupo americano
de taikô Fushu Daiko

promete agitar São Paulo.
Tudo por conta de duas apre-
sentações que acontecem hoje
(31) e amanhã (1). A primeira
trata-se de um workshop para
crianças carentes, na favela de
Heliópolis. Já o show de ama-
nhã é aberto ao público em
geral no Sesc Ipiranga. Ambos
fazem parte da segunda edi-
ção do “Taikô Celebration
2007” e tem como principais
objetivos promover um elo de
ligação entre o taikô nacional
e o estrangeiro, além de divul-
gar as ações dos jovens para
o Centenário da Imigração.

A idéia de promover as
apresentações veio de três gru-
pos: da comissão de Eventos,
que congrega os jovens da
Associação do Centenário, da
comissão de Jovens do Bun-
kyo, e da produtora Imagens
do Japão. Além dos america-
nos, participam do festival de
amanhã os brasileiros Harmo-
nia Kyorakuza Taiko Group, de
São Bernardo do Campo, e
Kaito Taiko, de Taubaté. Nas
duas ocasiões, o Fushu Daiko
aproveitará para gravar ima-
gens para um DVD, ainda sem
data para lançamento.

Hoje, os americanos fazem
uma apresentação especial.
Trata-se de um workshop vol-
tado para 25 crianças da fa-
vela de Heliópolis, em São
Paulo, mostrando a percussão
japonesa para as crianças,
como parte do projeto cultural
“Lata na Favela”.

Segundo um dos idealizado-
res do projeto e atual presiden-
te da Comissão de Jovens do
Bunkyo, Cláudio Kurita, a idéia

principal de trazer um grupo de
exterior veio da necessidade de
se divulgar ainda mais as ati-
vidades tanto do grupo do Bun-
kyo quanto do Centenário da
Imigração. Como havia ante-
cipado no começo do ano,
quando assumiu a presidência,
o intuito é, aos poucos, agre-
gar atividades de ambas as en-
tidades para efetivar ações em
2008. Segundo Kurita, trata-se
de uma das primeiras ações
que envolvem tanto os jovens
do Bunkyo quanto do Cente-
nário. A idéia principal é mos-
trar elementos da cultura japo-
nesa aos brasileiros através de
demonstrações artísticas dife-
rentes. No caso, o Fushu
Daiko, um grupo miscigenado,
vem de encontro com nossas
propostas.

DIVULGAÇÃO

Acontece na próxima
terça-feira (3), das 17 às
22h, na loja da Livraria
Saravia no Shopping
Morumbi (Av. Roque
Petroni Jr., 1089 – Zona
Sul de São Paulo), o lan-
çamento do livro “Gestão
de Marketing e Comuni-
cação – Avanços e Apli-
cações”, de autoria do
professor da Universida-
de de São Paulo (USP),
Mitsuru Higushi Yanaze.
Na ocasião, haverá uma
sessão de autógrafos, ci-
clo de palestras gratuitas,
além da presença dos 20
especialistas que colabo-
raram para a edição da obra.

O livro apresenta os prin-
cipais conceitos e modelos de
marketing e comunicação, ori-
entando sua aplicação práti-
ca de uma forma dedicada à
busca constante do conheci-
mento e do equilíbrio de dois
potenciais: o potencial opera-
cional e de oferta da empre-
sa, e o potencial de demanda
e de capacidade aquisitiva dos
segmentos de mercado alme-
jados.

Por meio de atividades pro-
postas, os leitores poderão si-
mular a prática do marketing
em situações reais e incorpo-
rar os paradigmas de marke-
ting efetivamente. Professo-
res e profissionais de comu-
nicação também encontram
no livro uma excelente fonte
das principais teorias sobre o
assunto.

Sobre o autor – Mitsuru
Higuchi Yanaze é livre-do-
cente e doutor em Ciências
da Comunicação pela Esco-
la de Comunicações e Artes
da USP. Master of Business
Administration (MBA) pela
Michigan State University e

LITERATURA

Palestras marcam lançamento
de livro de marketing

especialista em Administra-
ção de Empresas pela
EAESP da Fundação Getulio
Vargas. É bacharel em Pu-
blicidade e Propaganda pela
ECA/USP, professor dos cur-
sos de graduação e de pós-
graduação (Stricto sensu e
Lato sensu) da ECA/USP e
coordenador dos cursos de
especialização em Gestão de
Marketing e Comunicação da
ECA/USP, além de coorde-
nador geral do Centro de Es-
tudos de Avaliação e
Mensuração em Marketing e
Comunicação — CEA
COM–ECA/USP e consultor
de empresas.

Livro aborda questões técnicas

REPRODUÇÃO

o Fushu Daiko já participou do
disco “Sambassim” da canto-
ra Fernanda Porto em 1999, e
representa a diversidade do
mundo, com povos que se
unem pela batida dos tambo-
res, seguindo a filosofia mile-
nar da cultura japonesa e a dis-
ciplina, a força e a arte do taikô.

TAIKO CELEBRATION
FUSHU DAIKO
DATA: 01 DE ABRIL DE 2007
(DOMINGO)
HORÁRIO: 14 HORAS

LOCAL: PARQUE DA INDEPENDÊNCIA

AVENIDA NAZARÉ, S/Nº, IPIRANGA, SÃO

PAULO

ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3209-3875 /
3340-2000
SITE: WWW.CENTENARIO2008.ORG.BR /
WWW.SESCSP.ORG.BR

Integrantes de diferentes nacionalidades dão o tom durante apresentação musical em São Paulo
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GASTRONOMIA

Com chocolate belga e talento, Renata
Arassiro assina deliciosas obras de arte

Édifícil quem consiga re-
sistir ao sabor do cho-
colate. Branco, ao leite,

meio-amargo, crocante, trufa-
do, recheado, diet, são diver-
sas as tentações que ficam ain-
da mais atrativas com a che-
gada da Páscoa. Ovos e bom-
bons estão expostos por todos
os lados e chamam a atenção
pelas formas e embalagens.

Nas mãos da chef choco-
latiére Renata Arassiro, o cho-
colate se torna uma matéria-
prima ainda mais interessante.
Com habilidade, um microon-
das, espátula e fôrma de poli-
carbonato, transforma peda-
ços de chocolate em verdadei-
ras obras-primas comestíveis.

As primeiras produções
ocorreram quando a nikkei ti-
nha apenas 14 anos. “Fazia
para dar de presente, quando
tinha aniversário de alguém.
Eu olhava nas revistas e copi-
ava”, conta. Com cursos nos
Estados Unidos e na Bélgica,
Renata se profissionalizou, tor-
nou-se a única embaixadora
brasileira do chocolate franco-
belga Callebaut (que utiliza
para sua produção) e mantém
uma linha exclusiva na requin-
tada Casa Santa Luzia. “Gos-
to do que faço e ainda ganho
dinheiro com isso”.

Para o empório, a chef cria
coleções temáticas há cerca de
cinco anos, que podem ser en-
contradas somente no local.
“A Renata é imbatível na de-
coração. As pessoas já entram
na Casa procurando pelos pro-
dutos dela e as palestras que
ela promove chegam a ter fila
de espera”, complementa a as-
sistente de marketing da Casa
Santa Luzia, Flavia Lopes.

Meia-tonelada – Nos últimos
meses, devido a proximidade
da Páscoa, Renata chegou a
consumir meia-tonelada do
produto para dar conta dos
pedidos. Enjoada de ver tanto
chocolate? Nem pensar! “Eu
como os meus chocolates, os
das empresas para as quais
presto consultoria e ainda te-
nho de sair para comprar um
twix, um prestígio.. Todo dia!”.

Apesar do tempo escasso
– a nikkei ainda ministra aulas
de chocolateria e confeitaria
em universidades –, Renata
faz questão de participar de
todo o processo produtivo e
possui apenas um auxiliar.
“Quando um cliente comprar
um chocolate que tenha a mi-
nha marca, ele saberá que fui
eu quem fiz. É igual quando
vamos a algum restaurante e
queremos comer a comida feita
pelo chef. Procuro levar o
mesmo conceito para o cho-
colate”, justifica.

(Luciana Kulba)

CASA SANTA LUZIA
AL. LORENA, 1.471 – 11/3897-5005
WWW.SANTALUZIA.COM.BR
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Confira o passo a passo para a produção de um ovo decorado

Renata e Flavia, na Casa Santa Luzia: espaço exclusivo para divulgação dos produtos da chef

MARCUS IIZUKA

1
Derreta o chocolate em uma tem-
peratura de 45°C. Se o processo
for realizado em banho-maria,
tome cuidado para que nem a água
nem o vapor entre no recipiente
do chocolate. No microondas, uti-
lize potência média. Para 1kg de
chocolate, geralmente é necessá-
rio 5 minutos

Com o chocolate derretido, che-
ga a fase de cristalizar ou tempe-
rar. Despeje 2/3 do chocolate
numa pedra de mármore e faça mo-
vimentos com a ajuda de uma
espátula. Ou então, adicione cer-
ca de 20% de pedaços de choco-
late e mexa até derreterem. O ideal
é que o chocolate chegue a uma
temperatura entre 30°C e 28° C

Para produzir o ovo com efeito de
renda, é preciso que o chocolate
esteja numa consistência mais
grossa. Jogue o chocolate numa
vasilha e adicione um pouco de
groselha, bebida alcoólica ou cal-
da concentrada de açúcar (em
pouca dosagem não altera o sa-
bor do produto) para obter o pon-
to necessário, que não escorra
totalmente da espátula

Faça um cone com papel mantei-
ga e despeje a massa de chocola-
te dentro. Numa forma de plásti-
co ou policarbonato (quanto mais
dura a forma, maior o brilho do
chocolate depois de
desinformado), aperte o cone e
faça movimentos para que o cho-

colate forme desenhos

Para dar sustentação, a borda do
ovo precisa ter uma espessura
mais grossa. Coloque mais cho-
colate na região e limpe o excesso
que estiver fora da forma com a
ajuda de uma espátula

 Assim que o trabalho for finaliza-
do, leve o ovo para a geladeira
até que o chocolate saia facilmen-
te da forma. O tempo de refrigera-
ção depende do tamanho do ovo
e é muito importante que seja reti-
rado na temperatura ideal para que
não fique mole, nem derreta nas
mãos

Numa folha de papel manteiga,
despeje chocolate dentro de
cortadores para modelar a base
onde o ovo será apoiado

Raspe uma pequena área da base,
coloque um pouco de chocolate
derretido (de preferência mais
duro para que a secagem seja rá-
pida) e “cole” a outra parte da
base. Repita o mesmo processo
para “colar” o ovo na base (as
duas partes do ovo também de-
vem ser unidas com chocolate)

Uma dica para decoração é utilizar
folhas de ouro, que podem ser en-
contradas em lojas especializa-
das em material para chocolates

Origem do chocolate
O nome científico do cacau-

eiro, árvore que produz a princi-
pal matéria-prima do chocolate,
é Theobroma cacao. Em gre-
go, Theobroma quer dizer ali-
mento dos deuses. O vegetal é
nativo das regiões tropicais da
América Central e do Sul.

A origem do alimento é des-
conhecida, mas pesquisadores
afirmam que há mais de três
mil anos, povos pré-colombia-
nos como os astecas e maias
misturavam as sementes torra-
das e moídas do cacau em água
quente ou vinho e temperavam
a bebida com baunilha, pimen-
ta e outras especiarias. O re-
sultado era uma espécie de cho-
colate quente bastante amargo.

O primeiro europeu a ter
contato com o fruto do cacau-
eiro foi Cristóvão Colombo. Ele
levou algumas sementes para
seu continente de origem em

1502, mas apenas alguns anos
mais tarde, quando o navega-
dor Hernando Córtez presen-
teou o rei espanhol com grãos
de cacau, o chocolate passou
a ser bebida da moda entre os
nobres da Europa.

De acordo com historiado-
res, depois do primeiro embar-
que oficial de grãos de cacau,
em 1585, da cidade de Vera
Cruz, no México, para Sevilha,
na Espanha, o chocolate tor-
nou-se conhecido em outros
países da Europa.

Em 1849, o inglês Joseph
Storrs Fry produziu a primeira
barra de chocolate comestível.
Nesse mesmo período foram
desenvolvidos vários processos
que contribuíram para criar o
chocolate que comemos hoje.

Fonte: Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG)

Trufa com sakê e gengibre

Dicas:

Para variar o sabor, o sakê pode ser substituido por licor de
umê

Use o creme de leite na mesma temperatura do chocolate.
Em dias frios, aqueça um pouco no microondas

Chocolate e água não combinam. Sempre que for trabalhar
com chocolate derretido, seque as formas, tome cuidado quan-
do for utilizar água para esfriar o chocolate e fique longe da
torneira!

Derreta o chocolate no microondas sempre em potência
média. Se for fazer o processo em banho-maria, utilize reci-
pientes que se encaixem para que o vapor e partículas de
água não atinjam o chocolate

1 – Em um refratário, colo-
que o chocolate picado e leve
ao microondas por aproxima-
damente 3 minutos, em po-
tência média. Mexa o choco-
late na metade do tempo e
retorne ao forno. Misture o
chocolate até que todos pe-
daços estejam dissolvidos

2 – Adicione um pouco de
água fria em outro recipiente
maior e coloque dentro o re-
cipiente com chocolate. Mexa
e deixe o chocolate atingir a
temperatura média de 31°C
ou até que perceber que este
esteja frio

3 – Retire o recipiente de
dentro da água e adicione o
creme de leite, o gengibre e
o sakê. Misture até obter uma
massa lisa e homogenia

4 – Leve à geladeira por
uma hora. Com a massa en-
durecida, molde as trufas com
a ajuda de uma colher de chá
e passe no cacau em pó

Ingredientes:

500gs de chocolate meio-amargo
½ lata de creme de leite com soro
1 colher de sopa de Gengibre Kenko, picado e escorrido
4 colheres de sopa de sakê Daiti Mirim
Cacau em pó

MARCUS IIZUKA

A receita foi elaborada pela
nutricionista Eliane Kina,

da Sakura Nakaya Alimentos
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Para garantir qualidade no
atendimento e serviços dife-
renciados, além de tranqüilida-
de e segurança a seus consu-
midores, a Honda Automóveis
do Brasil planeja ampliar em
20% sua rede de concessioná-
rias em 2007. Hoje, a marca
conta com 90 concessionárias
e 34 Pontos Avançados de
Vendas (PAV) em 24 Estados
e Distrito Federal e pretende,
até ao final deste ano, inaugu-
rar 26 novos locais de comer-
cialização. 

O objetivo da Honda é ins-
talar novas concessionárias
em regiões não atendidas,

VEÍCULOS 2

Honda amplia rede de concessionárias no País

além de expandir a rede em
cidades de médio e grande
porte e também nas capitais,

aumentando a participação
geográfica da marca no terri-
tório nacional.

Mais 26 novas concessionárias serão inauguradas em 2007

DIVULGAÇÃO

A Toyota acaba de lançar
ao mercado uma grande cam-
panha nacional de vendas para
os modelos Corolla XEi (com
transmissão manual e automá-
tica), Corolla SE-G e Fielder
(também manual e automáti-
ca): a Maratona Toyota. O
Corolla é o carro mais vendi-
do na história da indústria au-
tomobilística mundial, com
mais de 32 milhões de unida-
des comercializadas.

Na Maratona Toyota, o cli-
ente escolhe o que quer ga-
nhar: IPVA 2007 grátis, um ano
de seguro grátis ou as três pri-
meiras parcelas pagas caso
decida financiar seu carro
novo. Além de todas estas van-
tagens, durante o período da
campanha, quem comprar um

dos modelos pode optar pelo
financiamento com pagamen-
to da entrada, mais 36 parce-
las fixas de R$ 699,00 e três
anuais, também fixas, de R$
4.900,00.

“O melhor da Maratona
Toyota é deixar que o cliente
escolha qual a melhor vanta-
gem na compra do seu Corolla,
o carro campeão mundial de
vendas. Nossa intenção é,
como sempre, atingir a sua sa-
tisfação total, oferecendo bene-
fícios imediatos desde o mo-
mento da compra”, afirma
Frank Gundlach, diretor de
marketing da Toyota do Brasil.

“As condições de vendas da
Maratona Toyota estão real-
mente imperdíveis. Os clientes
podem escolher livremente a

VEÍCULOS

Toyota oferece vantagens para o cliente
escolher na compra do Corolla e Fielder

melhor condição para a com-
pra do seu Corolla ou Fielder
zero-quilômetro em todas as
regiões brasileiras. Além dis-
so, o valor da entrada, no caso
de financiamento, é compatí-
vel com o preço de um carro
médio usado e as parcelas, de
custo acessível, são diluídas no
período de três anos com as
anuais vencendo no final de
cada ano, época do recebimen-
to do 13º salário”, explica
Longino Morawski, gerente
geral de vendas da Toyota do
Brasil.

Para obter mais informações
sobre a promoção e a lista com-
pleta dos 118 distribuidores To-
yota do Brasil, o cliente deve
acessar o site da Toyota na
internet: www.toyota.com.br.

A Yakult, líder no segmen-
to de leite fermentado, inves-
tiu R$ 10 milhões na unidade
Fruticasa, instalada em Lages,
Santa Catarina, para dobrar a
capacidade de produção de
suco de maçã concentrado. A
empresa já exporta cerca de
10 mil toneladas de suco por
ano para o Japão e Formosa,
e pretende começar a atender
alguns países da Europa e os
Estados Unidos. Os recursos
foram aplicados na aquisição
de novos equipamentos, impor-
tados da Suíça, Alemanha, Su-
écia e Estados Unidos -que
empregam as mais modernas
tecnologias de extração e con-
centração de suco - e na
readequação da planta indus-
trial.

 A concentração do suco
visa atender a uma exigência
do mercado, além de permitir
redução do volume do produto
e, conseqüentemente, diminui-
ção dos custos de transporte e
estocagem. Com o investimen-
to, a Yakult pretende ampliar
as vendas do suco de maçã
em pelo menos 10% nos pró-
ximos anos.

 Segundo o gerente de Pro-
dução da Fruticasa, Angelo
Miguel Barbosa, a unidade tem
capacidade de processamen-
to de 400 toneladas diárias de
maçã, o que permite a obten-
ção de aproximadamente 80
toneladas de suco concentra-
do. A concentração é medida
pelo Brix, que corresponde ao
teor de porcentagem de açú-
cares presentes no suco.
“Quanto mais alto o Brix, mais
concentrado será o suco”, ex-
plica o responsável.

 A Yakult produz o suco de
maçã natural desde 1986 com
maçãs cultivadas em duas fa-
zendas da empresa, localizadas
em São Joaquim e Lages –
onde existem cerca de 89 mil
macieiras. As maçãs são ex-
traídas com a mais alta tecno-
logia, o que preserva as quali-
dades nutricionais e o sabor
natural da fruta, e o suco não
contém conservantes, açúcar
ou adoçante. Cada caixa de
suco de 200ml – envasado na
fábrica de Lorena, no interior
de São Paulo – contém car-
boidratos, proteínas, fibra ali-
mentar, cálcio, ferro e sódio.

INVESTIMENTOS

Yakult investe R$ 10 milhões
em unidade no Sul do País

DIVULGAÇÃO

Intenção de empresa é dobrar capacidade de produção de suco

Anova linha de Filma-
doras DVD da Sony
chega em abril às lo-

jas com recursos exclusivos e
inovadores, além de design
moderno e compacto. Todos
os modelos serão produzidos
na fábrica da Sony, localizada
na Zona Franca de Manaus.

As três novas filmadoras
DVD contam com bateria
INFOlithium de longa duração,
proporcionando muito mais
tempo para o consumidor regis-
trar suas imagens inesquecí-
veis. As câmeras também apre-
sentam o recurso Super
NightShot, que permite a gra-
vação de imagens em ambien-
tes na mais completa escuridão.
A função Super SteadyShot é
outra facilidade presente nes-
ses modelos.

Trata-se de um estabiliza-
dor de imagem exclusivo da
Sony, que minimiza o efeito tre-
mido causado pelo movimento
das mãos durante as grava-
ções, mesmo nas condições
mais difíceis. Toda a linha 2007
possui entrada para Memory
Stick Duo, possibilitando assim
fazer fotos e depois imprimir.

O modelo top de linha
DCR-DVD408 apresenta re-
cursos super avançados e tec-
nologia de ponta na captura de
vídeos e fotos. Graças ao
ClearVid CMOS, sensor de-
senvolvido pela Sony que per-
mite a leitura em alta veloci-
dade de grande quantidade de
informação de pixels, é possí-
vel a obtenção de vídeos com
alta resolução e sensibilidade.

Utilizando o sensor evita-se
o aparecimento de listras ver-
ticais nas imagens, provenien-
tes do reflexo de luz muito bri-
lhante nos objetos, além de
possibilitar um menor consumo
de bateria, pois trabalha com
circuitos em baixa voltagem.
Para oferecer uma solução
completa, a Sony desenvolveu
o Enhanced Image Processor,

FILMADORAS

Sony lança nova linha DVD
Handycam em abril

que permite que a DCR-
DVD408 faça fotos de até 4
Mega Pixels de resolução, ide-
al para impressão com quali-
dade perfeita. Outra grande
inovação é a Função Dual Rec,
que permite fazer fotos durante
as gravações de vídeo.

Já para os fãs de um bom
som, a DCR-DVD408 possui
gravação de áudio em 5.1 ca-
nais (com microfone embuti-
do), permitindo que o usuário
assista a seus vídeos com
áudio de cinema em um siste-
ma de Home Theater. Além de
todos estes recursos, o mode-
lo ainda possui: tela LCD de
2,7 polegadas com touch panel
e widescreen, lentes Carl
Zeiss, zoom óptico de 10x,
zoom digital de 80x e flash in-
corporado para fotografia. O
modelo chega às lojas com
preço sugerido de R$ 3.399,00.

A DCR-DVD308, modelo
intermediário da linha, possui
sensor capaz de fazer fotos de
1 Mega Pixel, gravação de
áudio também em 5.1 canais
(com microfone embutido),

tela LCD de 2,7 polegadas com
touch panel e widescreen
(16:9), além de lentes Carl
Zeiss com zoom óptico de 25x
e zoom digital de 2000x. Mo-
delo perfeito para quem busca
ótima qualidade de áudio e
vídeo. Preço sugerido: R$
2.699,00.

O modelo de entrada da li-
nha de Filmadoras DVD,
DCR-DVD108, apresenta um
ótimo custo/benefício com
altíssima capacidade de zoom
óptico, permitindo ótimos vídeos
sem perda de qualidade.

O modelo possui tela LCD
de 2,5 polegadas com a fun-
ção touch panel: apenas com
um toque na tela, o usuário
pode encontrar as funções de-
sejadas. Possui lentes Carl
Zeiss, zoom óptico de 40x,
zoom digital de 2000x, saída
USB 2.0 (Hi-Speed) e propor-
ciona gravação estéreo. Seu
preço sugerido é de R$
2.399,00.

Todos os modelos da linha
DVD Handycam 2007 tam-
bém oferecem o sistema

Picture Bridge, para impressão
sem necessidade de interface
com um microcomputador, en-
trada para Memory Stick PRO
DUO e são compatíveis com
mídias DVD de 8cm (-R, -RW,
+RW) e Double Layer
(DVD+R DL), que possui
duas camadas de gravação em
um mesmo lado.

Sua capacidade é de 2.6
GB, que resulta em gravações
1.8 vezes mais longas. Essa
mídia tem a vantagem de ser
lida pela maioria dos DVD
players disponíveis atualmen-
te no mercado. Além disso,
possui a tecnologia
AccuCORE (Accurate
Compatibility & Reliability),
que impede que sua imagem
se deteriore com o tempo.

Novas filmadoras contam com bateria INFOlithium de longa duração e tecnologia de ponta

DIVULGAÇÃO
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GOLFE

Eduardo Kim e Isadora Stapff
conquistam Bandeirantes de Golfe

A paranaense Isadora
Stapff e o paulista Eduardo
Kim foram os campeões
scratch do Campeonato Ban-
deirantes de Golfe, ex-Aberto
da Cidade de São Paulo, reali-
zado de 23 a 25 de março no
Arujá Golf Clube, em Arujá
(SP). O torneio, que teve pa-
trocínio da Gradiente, foi o pri-
meiro do ano válido para os
rankings Paulista e Brasileiro,
masculino e feminino, além de
contar pontos para o Ranking
Mundial Amador Masculino do
R&A. Kim, representante do
Clube de Golfe de Campinas,
chegou ao título após emocio-
nante playoff contra o gaúcho
Octávio Villar, o Fanta, que
terminou em segundo, e o pau-
lista Rogério Bernardo, o Tiger,
jogador do Guarapiranga, que
ficou em terceiro lugar.

Feminino – A jovem parana-
ense Isadora Stapff venceu a

categoria gross para mulheres
ao somar 232 tacadas, contra
234 de Ruriko Nakamura, do
Lago Azul, e 240 de Lucia
Guilger, a Barata, representan-
te do Clube de Campo de São
Paulo. Carla Ziliotto, do Arujá,
ficou em quarto lugar, com 243
gross, seguida pela experiente
Rosa Fernandez, que defende
o Clube de Golfe de Campi-
nas.

O torneio contou com a pre-
sença dos melhores atletas da
atualidade, com destaque para
Rogério Bernardo, Guilherme
Oda, Everton L.Silva, Eduar-
do Pesenti, Roberto Gomez,
Pedro Costa Lima, Maximo
Kopp, André Tourinho, Luis
Gama, Eduardo Kim, Felipe
Navaro, Patricia Carvalho,
Cecilia Kleinert, Carla Ziliotto,
Karina Palmberg e Isadora
Stapff, entre tantos outros atle-
tas de ponta do golfe brasilei-
ro

Atletas mostraram técnica apurada durante jogos do campeonato

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL

Equipe do Nikkey Curitiba fatura
tri da Taça Tiemi Yajima em Ibiúna

TÊNIS DE MESA/LATINO-AMERICANO

Brasileiros medem forças
contra adversários do Pan

Chinê Lin Ju superou Hugo Hoyama na competição

DIVULGAÇÃO

O Latino-Americano de
Tênis de Mesa, encerrado no
último dia 27, em Guarulhos
(SP), com a disputa do torneio
individual, mostrou que o Bra-
sil terá três grandes adversá-
rios pela frente na disputa
pela medalha de ouro nos Jo-
gos Pan-Americanos. No fe-
minino, a chinesa-dominicana
Wu Xei superou na decisão
Ligia Silva. No masculino,
Hugo Hoyama e Gustavo
Tsuboi foram eliminados nas
semifinais pelo chinês-argen-
tino Liu Song e pelo chinês-
dominicano Lin Ju, respecti-
vamente. Com este resultado
o Brasil faturou mais quatro
medalhas, sendo uma de pra-
ta e três bronzes. A grande
surpresa do Latino foi a juve-
nil Jéssica Yamada, que ficou
com a terceira colocação. O
Brasil encerrou a campanha
no Latino com três ouros, uma
prata e sete bronzes.

“Para mim foi uma prévia
dos Jogos Pan-Americanos.
Vencer o Hoyama na semifi-
nal e o Lin Ju na decisão foi
muito importante. Este foi o
grande torneio antes do Pan.
Espero ter o mesmo desempe-
nho no Rio de Janeiro”, afir-
ma Liu Song, que há 12 anos
representa a Argentina em
eventos internacionais.

Apesar da derrota nas se-
mifinais, Hugo Hoyama, recor-

dista de medalhas de ouro em
pans, achou produtivo o Lati-
no-Americano. “Foi muito im-
portante enfrentarmos os chi-
neses naturalizados antes do
Pan. Acredito que meu treina-
mento esteja sendo feito da
maneira correta. O problema
nessa semifinal contra o Liu
Song foi que meu saque não
funcionou e ele sempre é um
diferencial. De qualquer fora,
enfrentar o Liu Song e o Lin
Ju é sempre um desafio”, dis-
se Hoyama, que ao lado de
Thiago Monteiro venceu o tor-
neio de duplas justamente em
cima dos rivais argentinos Liu
Song e Pablo Tabachnik.

Além do ouro conquistado
por Hugo Hoyama e Thiago
Monteiro, o Brasil faturou ou-
tros quatro bronzes no torneio
de duplas: na mista (Cazuo
Matsumoto/Carina Murashi-
ge), feminina (Ligia Silva/
Mariany Nonaka), feminina
(Carina Murashige/Karin
Sako) e masculina (Gustavo
Tsuboi/Cazuo Matsumoto).

O Brasil também conquis-
tou os título por equipes. No
masculino, Hugo Hoyama,
Thiago Monteiro, Gustavo
Tsuboi venceram na final a Ar-
gentina por 3 a 2, enquanto
Ligia Silva, Mariany Nonaka e
Carina Murashige bateram a
Venezuela na final feminina
também por 3 a 2.

Com uma vitória sobre
Marília por 6 x 3, o Nik-
key Curitiba conquistou

o título da quinta edição do
Torneio Início de Softbol Fe-
minino Interclubes Mirim –
Taça Tiemi Yajima. A compe-
tição, realizada nos dias 24 e
25, no Centro de Treinamento
da Yakult, em Ibiúna (SP), con-
tou com a participação de 11
equipes. Além da campeã e
vice, Atibaia, Coopercotia, Nik-
key Santo Amaro, Guarulhos,
Maringá, Nippon Blue Jays,
Universo, Tozan e Central Gló-
ria de Curitiba também parti-
ciparam do torneio.

Foi o quarto triunfo de equi-
pes paranaenses em cinco edi-
ções – o próprio Nikkey Curi-
tiba sagrou-se campeão em
2004 e 2005 enquanto Central
Glória venceu em 2006. A úni-
ca conquista de equipes
paulistas aconteceu em 2003,
com Guarulhos. Ainda na Cha-
ve Ouro, Atibaia levou a me-
lhor sobre o Coopercotia e fi-
cou com a terceira colocação.

Os destaques do Nikkei
Curitiba nesta última edição
ficaram para as atletas Ayumi
Shiroma, eleita a Melhor Joga-
dora do Campeonato, e Thais
Inushi, eleita a Jogadora Mais
Eficiente.

Comandadas pelo técnico
Carlos Ishii, as jogadoras do
Nikkey Curitiba começaram a
construir a vantagem na deci-
são na 2ª entrada, quando ano-
taram a primeira corrida após
rebatida da jardineira-central
Bruna Omori. E, mantendo o
mesmo ritmo ofensivo, as pa-
ranaenses ampliaram com
duas corridas anotadas na en-
trada seguinte após erros da
defesa mariliense.

Na quarta entrada, depois
de ver o Nikkei Curitiba ano-
tar mais uma corrida após re-
batida de sacrifício da
receptora Amanda Ishii, e co-
locar 4 x 0 no placar, o técnico
mariliense Eidi Hiramoto tra-
tou de elevar o ânimo de suas
jogadoras, que acabaram
correspondendo em campo.
Uma potente rebatida da 3ª
base Bruna Mello, que acabou
completando a corrida após
erro da defesa adversária, im-
pulsionou duas corridas, segui-
da de outra boa rebatida da
companheira Jussara da Silva.
E assim Marília anotou três
corridas e encostou no placar.

Com uma defesa segura, o
Nikkei Curitiba segurou o ata-
que de Marília sem sofrer mais

corridas nas duas entradas fi-
nais. Para concretizar a con-
quista do título, as curitibanas
ainda anotaram duas corridas
na última entrada, após erro da
defesa mariliense e rebatida de
sacrifício da 1ª base Andressa
Aoki.

Estímulo – Idealizado por
Nelson Yajima com o objetivo
de homenagear a filha, faleci-
da precocemente em 1994 –
então com apenas 11 anos de
idade – o evento abre o calen-
dário de atividades oficiais da
modalidade da Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol
(CBBS). Segundo ele, ao con-
trário dos anos anteriores, des-
ta vez o tempo colaborou para
o sucesso da competição.

“Felizmente deu tudo certo
e mais uma vez agradeço a to-
dos que, de forma voluntária,
contribuíram para realização de
mais este evento, que já virou
uma tradição entre as equipes
participantes. Tanto que, ape-
sar das dificuldades, ficamos na
expectativa de realizar ou não
no próximo ano, mas quando a
gente vê a felicidade desta ga-
rotada e também dos pais, es-
pecialmente os mais jovens, não
tem como não organizá-lo”, diz
Yajima, lembrando que este
ano recebeu o “reforço” das
jogadoras brasileiras de softbol
que estão concentradas para os
Jogos Pan-Americanos”. “É
um estímulo a mais para as no-
vas gerações”, conta Yajima,
antecipando que em 2008 pre-
tende realizar também um fes-
tival com a categoria t-bol (até
10 anos).

Escalações das equipes
finalistas (ordem de
rebatedoras):

Marília: Estéfani Souza
(receptora), Mariana Pereira
(1ª base), Amanda Buchud (ar-

remessadora), Bruna Mello (3ª
base), Camila de Souza (jardi-
neira-esquerdo), Isabela Go-
mes (interbases), Jussara da
Silva (2ª base), Iara Batista
(jardineira-central) e Larissa
Murakami (jardineira-direito) -
Técnico: Eidi Hiramoto.

Suplentes: Cristina Harada,
Maria Júlia, Luane Ide, Saory
Kondo, Renata Batista, Dani-
ela Higawa e Flaviane Alves.

Nikkei Curitiba: Amanda
Ishii (receptora), Thais Inushi
(2ª base), Ayumi Shiroma (ar-
remessadora), Michele Olivei-
ra (interbases), Meiko Yama-
kawa (3ª base), Yumi Fujimoto
(jardineira-direito), Bruna
Omori (jardineira-central),
Thais Kuradomi (jardineiro-
esquerdo) e Andressa Aoki (1ª
base) - Técnico: Carlos Ishii.

Suplentes: Andre Akamine
e Tatiane Hiroaki.

(Aldo Shiguti, com o site
da CBBS)

Idealizador do torneio, Nelson Yajima já está de olho em 2008

Após vitória de 6 a 3 contra Marília, equipe paranaense comemora tricampeonato no CT em Ibiúna

DIVULGAÇÃO

RESULTADOS
Domingo – 25/03 – Fase Final

Chave Ouro
Nikkei Curitiba 5 x 1 Atibaia

(Semifinal)
Marília 2 x 1 Coopercotia

(Semifinal)
Nikkei Curitiba 6 x 3 Marília

(Final)
Atibaia 11 x 1 Coopercotia

(3º lugar)
Chave Prata

Tozan 1 x 4 Central Glória
(Semifinal)

Nikkey Santo Amaro 2 x 4 Maringá
(Semifinal)

Central Glória 1 x 2 Maringá
(Final)

Nikkey Santo Amaro 15 x 5 Tozan
(3º lugar)

Chave Bronze
Guarulhos 5 x 2 Universo

Nippon Blue Jays 6 x 5 Guarulhos
Universo 1 x 3 Nippon Blue Jays

JUDÔ

Brasil supera Rússia no Desafio Internacional em Vitória
A seleção brasileira mascu-

lina passou por 6 a 1 pela Rússia
no 2º Desafio Internacional de
Judô, disputado no último dia 25,
em Vitória (ES). Denílson Lou-
renço (-60kg), Leandro Cunha
(-66kg), Leandro Guilheiro (-
73kg), Flavio Canto (-81kg),
Tiago Camilo (-90kg) e João
Gabriel Schilitter (+100kg) ven-
ceram pelo Brasil, enquanto
Aslan Unashkhotlov (-100kg)
pontuou pelos russos. No femi-
nino, a seleção sênior ganhou
por 3 a 1 da equipe Sub-23.

“Estava tenso antes da luta.
O Desafio é uma competição
importante para nós já que a
Rússia é uma equipe que a
gente respeita muito. Ainda
mais com toda aquela torcida

na arquibancada”, comentou
Flavio Canto, que aplicou um
ippon com apenas 20 segun-
dos de combate levantando as
quatro mil pessoas que lotaram
a arquibancada do ginásio do
Álvares Cabral.

Tiago Camilo, que concorre
com Flávio Canto pelo posto de
titular no meio-médio (-81kg)
nos Jogos Pan-Americanos Rio
2007, competiu na categoria até
90kg por uma opção tática do
treinador Luiz Shinohara.

“Fiz o que tinha planejado e
deu tudo certo. Lutar no 90 não
foi problema pois estou me sen-
tindo muito bem. O que eu que-
ria era poder competir. Todos
os atletas da seleção brasileira
estão de parabéns pelo resulta-

do”, avaliou Tiago Camilo.
Leandro Guilheiro também

elogiou o desempenho da
equipe. “Estivemos perto de
fazer sete a zero no placar, pois
o Luciano estava ganhando a
luta até o final. Tivemos uma
ótima participação diante da
Rússia”, disse Guilheiro.

No feminino, a seleção bra-
sileira feminina principal tam-
bém fez festa ao vencer por 3
a 1 a seleção brasileira sub-23,
proporcionando um belo duelo
entre a experiência da equipe
principal com as atletas da
nova geração.

“Estou feliz não apenas pelo
resultado da seleção brasilei-
ra, mas principalmente pelo
púbico, que compareceu em

peso para nos apoiar”, comen-
tou Edinanci. “As meninas da
nova geração são a certeza de
um bom futuro para o judô fe-
minino do Brasil. Elas são atle-
tas fortes”, completou a atleta
paraibana.
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Cantor Itsuki Hiroshi comandará eventos musicais
no Centenário da Imigração em SP e Paraná

Verdadeira lenda viva do
cenário musical japo-
nês, o cantor Itsuki

Hiroshi confirmou apresenta-
ções no Brasil em 2008. Inici-
almente, as cidades escolhidas
para recepcionar o cantor são
São Paulo e Rolândia, nos dias
21 e 22 de junho, respectiva-
mente. A confirmação oficial,
contudo, virá em maio, quan-
do o maestro Akihisa Kitaga-
wa, um dos idealizadores dos
shows no Brasil, irá ao Japão
para acertar detalhes do con-
trato.

A vinda de Hiroshi ao País
é um dos sonhos antigos do
maestro e presidente da NAK
(Nippon Amateur Kayo
Renmei do Brasil), que está
negociando a vinda do cantor
há pelo menos dois anos. Os
contatos, feitos através de
agenciadores e empresários
japoneses, têm corrido, segun-
do Kitagawa, de forma tran-
qüila. Ele confirma ainda que
o próprio Itsuki Hiroshi está
animado para participar dos
festejos do Centenário.

“Está confirmada a vinda
do Itsuki Hiroshi ao Brasil.
Embarco em maio para o Ja-
pão com a finalidade de assi-
nar o contrato e acertar alguns
detalhes finais. Com certeza é
uma grande presença para o
Centenário e que engrandece-
ria muito as comemorações”,
explica Kitagawa, lembrando
que muitas pessoas já o pro-
curaram para reivindicarem
um show do japonês. “Inclusi-
ve levarei um abaixo-assinado
contendo mais de mil assina-
turas. E não são só os paulistas

Cantor japonês fará shows em São Paulo e Rolândia, no Paraná

REPRODUÇÃO

INTERNET

Versão virtual do Jornal Nippak estará
disponível a partir desta segunda-feira

Se para Akihisa Kitagawa
está certa a vinda de Itsuki
Hiroshi ao Brasil, inclusive
para cantar o hino japonês
para a Família Imperial tanto
em São Paulo quanto no Pa-
raná, para a comissão de Ar-
tes da Associação para Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil a questão ainda não está
definida. Segundo um dos
membros do grupo e respon-
sável pela área musical dos
festejos, Tadao Ebihara, “não
é dada como certa a vinda
dele para São Paulo”.

“Pelo que sabemos, a úni-
ca confirmação é de que
Itsuki Hiroshi virá ao Para-
ná. Em São Paulo não há nada
fechado. Sei que Akihisa Ki-
tagawa está muito interessa-
do em trazê-lo ao Brasil, mas
nada nos foi informado. Se
vier, mesmo sem cobrar um
cachê, o custo é alto. A gran-
de dúvida é saber como as
despesas serão pagas”, expli-
ca Ebihara.

Uma outra questão que
tem gerado discussão é a pos-
sibilidade de Hiroshi cantar o
hino japonês durante os fes-
tejos do Centenário. Na visão
do também maestro Ebihara,

não é viável colocar somente
o cantor para interpretar o
hino. O motivo, segundo ele,
é a disparidade do estilo pra-
ticado pelo japonês com a
melodia do Kimigayo.

“Isso está totalmente fora
de cogitação. Itsuki Hiroshi
pode até interpretar o hino do
Japão, mas acompanhado de
um coral, por exemplo. Ele
não tem o estilo nem o perfil
indicado para cantar o hino.
Para um show no Brasil é
ótimo. Trará muita alegria ao
público. Agora, para interpre-
tar um hino para a Família
Imperial é totalmente impen-
sável”, aponta Ebihara.

A especulação em torno
de quem interpretará o hino
japonês também incomodou
algumas autoridades relacio-
nadas tanto ao Brasil quanto
ao Japão. Órgãos governa-
mentais, segundo apurou o
Jornal Nippak, não querem
ver um artista japonês se pro-
movendo às custas do Cen-
tenário. O mais indicado para
subir ao palco no momento
em que a Família Imperial
estiver nos festejos, seriam
cantores de média expressão
ou mesmo um conjunto de
vozes.

Interpretação de hino japonês é uma
incógnita para 2008

teza que muitos se emociona-
rão com o show dele. Princi-
palmente os da geração mais
antiga, admiradores do cantor
há muito tempo. Se o próprio
garantiu que não quer receber
cachê, só temos de agradecer”,
acrescenta o maestro. Além do
próprio Itsuki Hiroshi, uma co-
mitiva formada por assessores
e músicos da banda também
desembarcará no Brasil. “O
nosso custo é o de hospedagem
e transporte. Com auxílio de
alguns parceiros e patrocínio
não será complicado.”

Repertório – Quando se fala
de Itsuki Hiroshi no Brasil,
muitos fãs começam a se per-
guntar sobre o repertório que
o cantor apresentará no Cen-
tenário. Se depender das últi-
mas apresentações realizadas
no Japão, o público brasileiro
pode se animar. Atualmente,
ele tem feito uma tour denomi-
nada 100 anos de canção japo-
nesa. Nos palcos, um passeio
pelas principais músicas tradi-
cionais japonesa e sucessos do
presente fazem parte do set.

Apostando em um grande
show, Akihisa Kitagawa crê
que as mesmas músicas apre-
sentadas atualmente farão a
alegria dos nipo-brasileiros.
“Os grandes clássicos estarão
no show com certeza. Em uma
primeira conversa, ele mesmo
nos garantiu que músicas co-
nhecidas e que fizeram suces-
so no passado serão interpre-
tadas. O público pode esperar
por um show muito bom”.

Se depender do gosto pes-
soal de Kitagawa, músicas

como a mais que conhecida
“Kanpai” emocionarão o pú-
blico. E com um detalhe: ar-
ranjos e coreografia de palco
serão os mesmos utilizados no
Japão. “Não só nós nos emo-
cionaremos. Para Itsuki Hiro-

shi também será mais que es-
pecial. Por isso ele trará todo
o aparato musical para os
shows, músicos e aparelhagem
de palco. Será inesquecível”,
finaliza o maestro.

        (Rodrigo Meikaru)

e paranaenses que colocaram
suas assinaturas. Pessoas do
interior destas cidades e até um
grupo do Mato Grosso também
manifestaram o desejo de ver
o show dele.”

Feliz em poder trazer uma
“estrela de primeiro escalão”
da música japonesa, Kitagawa
garante também o papel do
cantor nas negociações. Dife-
rentemente de outros artistas,

Hiroshi assegurou que canta-
rá aos nipo-brasileiros gratui-
tamente, sem cobrar cachê. O
motivo, de acordo com Akihisa
Kitagawa, “é o grande carinho
que ele tem em relação aos
brasileiros. Outro ponto colo-
cado é a participação de um
momento histórico tanto para
o Brasil quanto para o Japão”.

“Será uma participação
mais que especial. Tenho cer-

Após a recente mudança
de nome, o Jornal Nippak
investe em outra novidade.
Em busca de levar ao leitor
uma nova ferramenta de in-
formação e dar dinamismo e
agilidade às notícias, será co-
locada ao ar na próxima se-
gunda-feira (2) a versão
online do Jornal Nippak.

Atualizado diariamente, o
site seguirá a proposta e a
meta do jornal impresso:
abordar os mais variados as-
suntos que sejam de interes-
se da comunidade nipo-bra-
sileira, sempre com a preo-
cupação de checar a veraci-
dade das informações.

Através do site, os inter-
nautas poderão ter acesso a
matérias sobre política, cul-
tura, comportamento, saúde,
turismo, esportes, educação,
moda e beleza, além de con-
ferir sugestões gastronômi-
cas e receitas práticas.

Artes marciais e beisebol
ganham destaque e terão um
canal de acesso separado ao
de esportes. As editorias
Hajime  e Beisebol  serão
atualizadas constantemente e
trarão sempre novidades aos
amantes das modalidades.

O mesmo acontecerá com
o caderno “Cidades”, encar-

tado no Jornal Nippak quin-
zenalmente. Além de acom-
panhar as notícias sobre a ca-
pital paulista e outras regiões
do País, os internautas pode-
rão conferir o que ganha des-
taque em Campinas, primei-
ra cidade a fechar parceria
com o jornal e que terá um
canal exclusivo com informa-
ções sobre os mais diversos
acontecimentos no local.

Interatividade - Aos que já
acompanham a versão im-
pressa do Jornal Nippak, as

novidades ficarão por conta
da galeria de imagens e da
interatividade entre o leitor e
o jornal. Semanalmente, os
internautas poderão opinar
sobre as questões que serão
levantadas em enquetes.
Mais que colocar seu ponto
de vista, poderão saber como
pensam os demais participan-
tes.

Já o canal Notícia do
Internauta permitirá que os
leitores enviem suas própri-
as matérias. Os internautas
poderão comentar e anunci-

ar exposições e eventos, in-
formar sobre acontecimentos
que o jornal não teve acesso
– como matérias de bairro -
e até expor opiniões sobre
variadas questões que envol-
vam a comunidade nipo-bra-
sileira. A ferramenta poderá
ser explorada também por
quem está fora do Brasil e
queira dividir experiências.

O Jornal Nippak online
será mais um desafio e esta-
remos sempre em busca de
novidades que agreguem qua-
lidade aos leitores.

REPRODUÇÃO

Site do Jornal Nikkei sairá do ar e será substituído pelo novo projeto desenvolvido para o Jornal Nippak

A Unidade de Novos Negóci-
os da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) está lançando
o Portal Busquefácil
(www.busquefacil.com.br), que
visa fomentar negócios entre em-
presas. Com tecnologia de pon-
ta, própria, totalmente desenvol-
vido pela área de TI da Associa-
ção, o portal permite o
cadastramento gratuito de micro,
pequenas e médias empresas,
inclusive as não-associadas. Ele
conterá os contatos da empresa
e informações sobre produtos
que elas vendem e compram, que
poderão ser identificados por um
sistema de busca.

Com isso, a ACSP aproxima
as empresas que aderirem das 50
mil empresas já cadastradas e
aumenta sua visibilidade, pro-

NEGÓCIOS

ACSP lança portal Busquefacil
vendo para esse mercado solu-
ções e serviços diretos da As-
sociação ou de seus parceiros.
Ou seja, é uma iniciativa pionei-
ra da ACSP com foco em resul-
tado, ação de negócios, que visa
fazer o dinheiro fluir, o que é
parte integrante e tradição da fi-
losofia de trabalho da entidade.

Trata-se de um projeto úni-
co, pioneiro no mercado em ter-
mos de tecnologia, que permite
busca fonética em Língua Portu-
guesa (Brasil) e trabalha com o
conceito de dispersão de infor-
mações, que é a base da internet,
e, não, de concentração, como em
outros portais.

Para o desenvolvimento do
portal foram disponibilizados
pela ACSP 20 mil homens/hora
durante três anos.


