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Akio Ogawa lança movimento e admite ser
candidato à sucessão de Kokei Uehara

Em Assembléia Ordinária re-
alizada no dia 18 de janeiro
na sede social da Associação
Cultural e Esportiva São
Miguelense, Toshiaki Yama-
mura foi eleito o novo presi-
dente da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste).
A eleição contou com a pre-
sença de cerca de 50 repre-
sentantes de entidades
nikkeis que compõem a en-
tidade. Yamamura sucederá
Hélio Mori na presidência da
Uces.

Toshiaki Yamamura
é o novo presidente
da Uces

–––—–––––––––––| pág 05

NIKKEY SHIMBUN

A estação mais quente do ano
traz a ocasião perfeita para
muita praia, sol, mar e calor.
Mas toda essa diversão pode
trazer malefícios como a da-
nificação dos cabelos. Para
saber como proteger os fios
dos danos que o verão pode
causar. Para as orientais que
querem mudar o visual nesse
verão, não é preciso ter medo
do sol. O Jornal Nippak en-
trevistou profissionais da área,
que trazem dicas para um ca-
belo saudável.

Máscaras semanais
são a salvação para
o cabelo
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Para este verão e início do
ano, a Fundação Japão pre-
parou uma seleção de filmes
inéditos surpreendentes que
serão apresentados no proje-
to Sempre Cinema. Para os
jovens, um animê sensacional
e uma divertida ficção cientí-
fica. Já a Cinemateca apre-
senta obras de grandes dire-
tores, raridades e cult movies
como  os japoneses Fim de
Verão, de Yasujiro Ozu; e Um
Samurai em Copacabana, de
Katsumi Iwauchi.

Cinema japonês é
destaque em
mostras em SP
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59ª Intercolonial supera
recordes e faz história

MARCOS YAMADA

O 59º Campeonato Brasilei-
ro Intercolonial de Tênis de
Mesa, realizado nos dias 23,
24 e 25 de janeiro, no Giná-
sio Poliesportivo de São Ber-
nardo do Campo, contou
com número recorde de ins-
critos – 867 – que tornaram
esta edição uma das maiores
de sua história. Para o diretor
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 11

regional da Comissão Orga-
nizadora, Mauro Ikeda, nem
mesmo a mudança de local,
ocorrida às vésperas do even-
to, impediu o sucesso do
evento. Ao contrário, acabou
ajudando. “Graças ao traba-
lho da equipe, conseguimos
atingir nosso objetivo”, disse
Ikeda ao Jornal Nippak.

O atual presidente do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), Kokei Uehara, já
tem um candidato a sucessor.
Trata-se do ex-diretor de Co-
municação da entidade, Akio
Ogawa, que deu o pontapé
inicial de sua campanha no úl-
timo dia 24, em São Roque
(SP), seu “reduto”, com o lan-
çamento do movimento
“Change”, inspirado no re-
cém-eleito presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Obama.
Desta forma, Ogawa, que dis-
putará o cargo pela terceira
vez, larga na frente pela dis-
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 04

puta. Em entrevista ao Jornal
Nippak, o candidato revelou
que decidiu antecipar sua can-
didatura influenciado por ami-
gos próximos. “Já estavam fa-
zendo campanha em meu
nome”, justificou Ogawa. Es-
tiveram presentes na “Con-
venção de São Roque”, além
dos cerca de 40 associados do
Kokushikan, o recém-eleito
presidente da Uces (União
Cultural e Esportiva Sudoes-
te), Toshiaki Yamamura, que
acumula também a presidên-
cia da Fenivar (Federação das
Entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira).

Toshiba anuncia
cortes; lucro da
Sony cai

A companhia japonesa
Toshiba anunciou no último
dia 29 que cortará 4.500 em-
pregos até o final de março
depois de prognosticar que
seus resultados anuais fica-
rão no vermelho por causa
da crise econômica. Estas
supressões de empregos fa-
zem parte de um plano de
reestruturação que pretende
reduzir custos fixos do gru-
po em 300 bilhões de ienes
(2,5 bilhões de euros), para
voltar a ter lucros no exercí-
cio 2009-2010.

Sony – Também no dia
29 a Sony anunciou que
seu lucro líquido entre ou-
tubro e dezembro foi de
10,4 bilhões de ienes (US$
115 milhões), uma queda
de 95% frente ao mesmo
trimestre do ano anterior.

Roberto Tamura assume
Subprefeitura na Zona Leste
Após administrar a Prefeitura
de Capão Bonito no período
de 1996 a 2004, Roberto Ta-
mura (PSDB) recebeu uma
nova missão em sua carreira
política. O capão-bonitense
de 47 anos assumiu no dia 21
de janeiro a subprefeitura de
Aricanduva/Vila Formosa/Vila
Carrão, na Zona Leste de São
Paulo, portanto mais um car-

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 03

go significativo em sua vida
pública. Até pouco tempo en-
tre 2007 e 2008 o parlamen-
tar nikkei foi assessor da pre-
sidência da Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp), onde
participou da renovação dos
contratos dos municípios ope-
rados pela empresa. Confira
entrevista ao Jornal Nippak.

Dekasseguis promovem nova passeata no
Japão. Desta vez em Nagoya

DIVULGAÇÃO

Uma nova passeata em prol
dos trabalhadores temporári-
os, entre dekasseguis e estran-
geiros, será realizada domin-
go (dia 1º de fevereiro), desta
vez na cidade de Nagoya, pro-
víncia de Aichi, próximo a Mie
e Gifu, no Japão. A expectati-
va dos organizadores é que
mais de 1000 nipo-brasileiros
desempregados ou não parti-
cipem da passeata que deverá
percorrer as ruas do bairro de
Sakae, com o objetivo de cha-
mar atenção e pedir mais as-
sistência do governo japonês
aos trabalhadores temporári-
os. Para se ter uma idéia so-
mente nessas três províncias
–––––——––––—–——––—–––––——––––—–——–––––—–––––––——–| pág 04

vivem mais de 120.000
nikkeis. De acordo com
Miguel Kamiunten, um dos or-
ganizadores, a passeata deve-
rá contar com a participação

de membros de várias religi-
ões entre evangélicos e católi-
cos. Também já está confirma-
da a presença de crianças de
escolas brasileiras locais.



2 JORNAL NIPPAK São Paulo, 30 de janeiro de 2009

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

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

Tel. (11) 3208-3977

Fax (11) 3208-5521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)

Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Afonso José de Sousa

Colaboraram nesta edição:
Luci Júdice Yizima e Thâmara Kaoru

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

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00

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

NAGUISA – A Associação
Naguisa realizou no dia 24 de
janeiro, o seu tradicional Shin-
nenkai, com a presença de
cerca de 150 associados e con-
vidados, na sua sede no bairro
de Cidade Vargas (Zona Sul de
São Paulo), com um almoço
preparado pelo Buffet Amami.
E tradicionalmente, nas festas
de shinnenkai, ou festa de iní-
cio do ano, reúnem-se muitos
sócios, antigos diretores e fun-
cionários do grupo América do
Sul, para a troca de cumpri-
mentos do início do ano, um
costume que vem-se repetindo,
desde a fundação da Naguisa,

Terezinha Mizukosi no “The
Home Made Show”.

Milton Sugahara, presidente da Associação, na
abertura.

Um brinde ao ano novo.

Os participantes servindo-se dos pratos
preparados pelo Buffet Amami

Edson Saito animando a tarde no shinnenkai

Aurora e Augusto Tatibana apresentando-se no
“The Home Made Show”.

Agito à tarde: um pouco de ritmo aeróbico

há mais de 36 anos. O desta-
que ficou por conta da apresen-
tação de Edson Saito e sua
Banda que animaram a festa,
fazendo todos dançar e cantar.

Como parte da programa-
ção, foi apresentado um show
montado pelos próprios asso-
ciados da Naguisa denomina-
do “The Home Made Show”,
com quadros musicais e cômi-
cos, como uma forma de tra-
zer o associado e promover a
sua integração e proporcionar
também uma diversão saudá-
vel, de acordo com Milton Su-
gahara, o presidente da Asso-
ciação.

EXPOSIÇÃO – O renomado
artista plástico Claudio Tozzi
inaugurou uma exposição de
suas obras na ELF Galeria de
Belém do Pará. A abertura da
mostra, no dia 9 de janeiro, foi
prestigiada pela sociedade
paraense. Claudio Tozzi faz
uma retrospectiva de suas
mais conhecidas obras e foi
acompanhado pelo professor
Issao Minami e pelo escultor
Caciporé Torres. Presença de
personalidades nikkeis como
Amélia Narita e Rosa Kamada
do Bunkyo de Belém dando
presença no evento.

A partir da esquerda: Cláudio Tozzi, Amélia Narita, Rosa Kamada e
Issao Minami

CÔNSUL – O novo cônsul geral do Japão em São Paulo, Kazuaki Obe, e a consulesa Eiko Obe,
receberam no dia 23 de janeiro, no Salão Nobre do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social), as boas-vindas da comunidade nikkei de São Paulo. Na ceri-
mônia, que contou com mais de 30 representantes de associações nikkeis, o presidente do Bun-
kyo, Kokei Uehara, disse que foi uma honra apresentar as associações nipo-brasileiras ao novo
cônsul (leia mais na página 4).

TAIYO – O Hotel Taiyo de
Caldas Novas, em Goiás, rea-
lizou de 26 a 28 de dezembro,
o 15º Torneio de Confraterni-
zação de Natal de Tênis, um
evento que reuniu mais de 50
tenistas de Brasília, São Paulo
(Capital), Ribeirão Preto (SP)
e Caldas Novas (GO). Na noite
de 26 de dezembro aconteceu
o 4º Festival de Natal de Ka-
raokê, onde os hóspedes pu-
deram se divertir cantando. E
na noite de Natal (24) o Taiyo
ofereceu aos hóspedes um jan-
tar especial regado com um
grande baile e show de Karen
Ito, Edson Saito e Nobuhiro
Hirata.

GATEBOL – A equipe de gatebol de Promissão (foto 1) foi a campeã da série Ouro do 177º
Torneio Incentivo de Amizade realizado em Lins (SP), no dia 25. Os demais classificados foram
Lins (2º e 3º) e em 4º Guaimbê. Na foto 2, os campeões da série Prata (Lins). Os demais foram
Guaimbê, em 2º, Promissão (3º) e Getulina(4º lugar)

SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

SHINNENKAI – Em clima de muita festa e
de confraternização, Oswaldo Kazumi, Aristeu
e Isabel Takata recebem amigos de Alvares Ma-
chado na fazenda da familia Takata em Boituva,
no interior do Estado de São Paulo.

Sentados: Aristeu, Oswaldo, Hisame Takata. Em
pé: parentes e amigos

A partir da esq.: Cláudio Takata, Renato Takasu,
Aristeu Takata, José Uematsu, Liberato Kubo,
Oswaldo Takata e Issami Minami

INTERCÂMBIO – Em vista ao Brasil, o
médico neuropsiquiatra e professor Dr. David
Oh, da Universidade da Coréia, almoçou com
o professor Issao Minami da USP e o vereador
Ushitaro Kamia. Clara Oh e David Oh vem se
interessando em desenvolver pesquisas ligadas
a qualidade genética, nanotecnologia em espé-
cies florais tropicais da Amazônia e acompa-
nhou com muita atenção o arquiteto Jun Ma-
tsuzaki, de Belém, explicar as potencialidades
das riquezas do Pará, em especial a região de
Tomé Açu, na produção de polpas de frutas
tropicais e óleos medicinais e ervas. Issao Mi-
nami retornou recentemente da região amazô-
nica onde realizou trabalhos de prospecção das
potencialidades das riquezas naturais na Ilha
do Marajó e em Tomé Açu.

A partir da esquerda: David Oh, Issao Minami,
Jun Matsuzaki, Clara Oh e Ushitaro Kamia
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COMUNIDADE/ENTREVISTA/ROBERTO TAMURA

Ex-prefeito de Capão Bonito, Roberto Tamura
assume Subprefeitura na Zona Leste de São Paulo

Após administrar a Pre-
feitura de Capão Bo-
nito (231 quilômetros

da Capital) no período de 1996
a 2004, Roberto Tamura
(PSDB) recebeu uma nova
missão em sua carreira políti-
ca. O capão-bonitense de 47
anos assumiu no dia 21 de ja-
neiro a subprefeitura de Ari-
canduva/Vila Formosa/Vila
Carrão, na Zona Leste de São
Paulo, portanto mais um car-
go significativo em sua vida
pública. Até pouco tempo en-
tre 2007 e 2008 o parlamentar
nikkei foi assessor da presidên-
cia da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp), onde par-
ticipou da renovação dos con-
tratos dos municípios operados
pela empresa.

Roberto Tamura que tam-
bém é advogado, iniciou-se na
vida pública em 1980, quando
foi nomeado assessor parla-
mentar na Assembléia Legis-
lativa de São Paulo, cargo que
exerceu até o início de 1982.
No mesmo ano, foi nomeado
Secretário de Governo da Pre-
feitura de Capão Bonito, onde
em 1992 foi eleito vereador,
exercendo o mandato até 1996,
ano em que se elegeu prefeito
da cidade, sendo ainda reeleito
para a gestão 2000-2004. En-
tre 2005 e 2006, exerceu o car-
go de secretário-adjunto da
Habitação de São Paulo. Em
2008 ele foi terceiro colocado
nas eleições nesse mesmo mu-
nicípio.

Político desde os 20 anos
ele fez política como assessor
do deputado Goro Hama, che-
fe de Gabinete do prefeito
Hélio de Souza. Roberto Ta-
mura que tem um vasto currí-
culo na carreira pública, teve
uma breve passagem na inici-
ativa privada.

Confira a entrevista conce-
dida ao Jornal Nippak:

Jornal Nippak – Como sur-
giu o convite para comandar
a Subprefeitura de Arican-
duva/Vila Formosa/Vila Car-
rão?
Roberto Tamura: Fui pego de
surpresa com o convite do pre-
feito Gilberto Kassab. Acredi-
to que a indicação tenha parti-
do do governador José Serra,
mas de qualquer forma fiquei
muito honrado. Estou toman-
do conhecimento da estrutura
administrativa e da realidade,
após isso pretendo me reunir
com a comunidade, principal-
mente com a sociedade mais
organizada e ouvir as reivindi-
cações da população. Já exis-
te toda uma demanda registra-
da aqui e dentro do nosso or-
çamento o que for da compe-
tência da Subprefeitura vamos

grandes problemas na região
do Aricanduva era o das en-
chentes, isso praticamente foi
solucionado há cinco anos. Só
temos alguns problemas de
alagamento provocados pelo
refluxo da água do rio porque
o volume e a velocidade mui-
tas vezes são muito altos na
parte canalizada. Estão sendo
construídos várias pequenas
piscininhas justamente nos lo-
cais onde o nível da rua está
abaixo do nível do Rio
Aricanduva, com isso evitará
os refluxos. Com essas ações
que já foram feitas (uma
piscininha num total de 11 já
está pronta), praticamente não
teremos problemas de alaga-
mento. A segunda piscininha
está em fase de execução, es-
tamos atacando principalmen-
te os pontos mais críticos, e
assim a gente espera que o
mais rápido possível todas elas
sejam entregues. Temos o pro-
blema da questão orçamentá-
ria, mas a tendência e o objeti-
vo nosso é tentar concluir tudo
até o final desse ano.

Jornal Nippak - Além dos
trabalhos das piscininhas o
senhor tem outros projetos
em vista nesta Subprefeitu-
ra?
Roberto Tamura: Tive a hon-
ra de trabalhar na Sabesp e
tem o projeto do córrego lim-
po, cujo objetivo é  reverter a
degradação dos córregos e que
faz parte de um projeto maior
intitulado “Operação Nature-
za”, já existente em São Pau-
lo. Nós temos aqui três córre-
gos, Ipiranguinha, Rapadura e
Tapera que eu gostaria de in-
cluir nesse programa. Vai ser
uma das ações que eu quero
estar levando junto a diretoria
da Sabesp para tentar incluir o
mais rápido possível esse pro-
grama. A gente percebe que
ainda tem muitos locais onde
pessoas jogam esgoto clandes-
tino em córregos e não adian-
ta nada a gente fazer um tra-
balho de despoluição do Rio
Tietê, se nos afluentes as pes-
soas continuarem jogando de
forma clandestina esgoto nos
córregos. É uma ação conjun-
ta da Subprefeitura com a
Sabesp, por exemplo, tem al-
guns lugares que não tem es-
goto por isso as pessoas jogam
nos córregos. Já tem todo um
levantamento feito desses lo-
cais, queremos obrigar os mo-
radores e empresários a liga-
rem a sua rede de esgoto para
evitar que os detritos não vão
parar nos córregos e por outro
lado fazer a urbanização dan-
do um aspecto mais bonito. Eu
quero tentar agilizar para aten-
der os córregos daqui da re-
gião.

Jornal Nippak - O prefeito
Gilberto Kassab tomou me-
didas para contenção de
despesas na Prefeitura de
São Paulo em função da cri-
se. Como o senhor pretende
se adequar a esta nova rea-
lidade?
Roberto Tamura: Automati-
camente, porque nós estamos
vinculados ao orçamento da
Prefeitura. Então o nosso or-
çamento também diminui e
obrigatoriamente vamos ter
que usar a criatividade. Cada
vez mais contar com a partici-
pação da sociedade para evi-
tar despesas. Por exemplo, a
população tem costume de
colocar lixo doméstico na rua
fora do horário e tem a mania
de jogar sofá velho na rua ou
no córrego – para isso temos
eco pontos. Com a ajuda dos
moradores é possível diminuir
alguns custos. A orientação
que o prefeito Gilberto Kassab
dá é que na crise tire o “s” ou
seja, crie, então nós vamos ter
que usar muito da nossa cria-
tividade para poder fornecer
um bom serviço com um cus-
to menor. A previsão orçamen-
tária para 2008, em termos de
investimentos era em torno de
R$ 18 milhões, mas hoje esse
valor caiu para R$ 12,778 mi-
lhões, uma diminuição de R$ 5
milhões. Minhas primeiras
medidas serão realizar audiên-
cias para renegociar os con-
tratos, as empresas prestado-
ras de serviços da prefeitura
vão ter que também cortar um
pouco a gordura para poder
continuar prestando serviços.
Vamos trabalhar no sentido de
cortar os desperdícios e as
despesas; a negociação é
apertarmos mais ainda os con-
tratos que já estão bem enxu-
tos, e diminuir com criativida-
de custos como de iluminação,
em água.

Jornal Nippak – Para a po-
pulação, quais os benefíci-
os diretos com a solução das
enchentes?
Roberto Tamura: A valoriza-
ção imobiliária. O valor do
metro quadrado na região é
considerado o terceiro da ci-
dade de São Paulo. Antes, nin-
guém queria comprar imóveis
na região porque não tinha va-
lor. Hoje o valor mais do que
triplicou porque foi resolvido o
problema das enchentes com
o aprofundamento do leito,
alargamento e a canalização.
Um serviço muito parecido
com o que foi feito no Rio Tietê,
aumentando a vazão da água.
Terrenos ou casas atingidas
por dois metros de água que
custavam R$ 30 mil, hoje está
sendo oferecido por R$ 80 mil.
Agora com as ações na região,

acredito que a valorização
cada vez mais aumente e mexa
com a autoestima da popula-
ção. Afinal, quem é que não
gosta do seu bairro? Que tem
a sua história ligada com o
bairro sabe que os grandes pro-
blemas foram solucionados.
Assim com a falta das recla-
mações será um alívio para o
prefeito, pois a imprensa era a
que mais batia em todos. Por
outro lado, o prefeito Gilberto
Kassab esteve aqui no dia 26
entregando à população o Céu
da Vila Formosa para o ano
letivo. Não foi uma inaugura-
ção porque a obra não está
pronta no total, mas o prédio
principal das salas de aulas
(construído em 85 dias), já
pode iniciar o ano letivo que
começa em fevereiro. Serão
atendidas 2600 crianças des-
de creche, Emei até o Ensino
Fundamental. Outras etapas
da obra que inclui biblioteca,
piscina, quadra esportiva, e
auditório vão ser concluídas em
setembro.

Jornal Nippak – É comum
associar órgãos públicos
com corrupção. Como o sr
pretende conviver com esse
problema?
Roberto Tamura: Estou dan-
do continuidade ao trabalho
que o ex-subprefeito vinha fa-
zendo e tentando fazer melhor
na gestão do prefeito Kassab.
Primeiro, pelo exemplo, se
você se corromper, perde toda
a autoridade moral e eu não
vou transgredir de forma algu-
ma em relação a corrupção.
Fui oito anos prefeito, posso ter
mil críticas a meu respeito, mas
graças a Deus ninguém pode
dizer que eu fui corrupto. Mui-
to pelo contrário. Venho de um
princípio de quem rouba R$ 1
ou R$ 1 milhão é ladrão da
mesma forma e dinheiro públi-
co é mais sagrado do que o
dízimo. O dízimo as pessoas
dão porque quer, já o imposto
as pessoas pagam e muitas
vezes tiram da boca do filho
para pagar na esperança que
esse dinheiro reverta em favor
da população. Acredito que o
prefeito Kassab me convidou
para ser subprefeito até conhe-
cendo a minha história, da se-
riedade e da forma que a gen-
te conduz a coisa pública. Por
outro lado, se existe corrupto
é porque existe o corruptor.
Nós temos que mudar um pou-
co o nosso conceito da ques-
tão ética. É importante que a
população nos ajude denunci-
ando aqueles que por ventura
vão tentar subornar o usuário,
só assim conseguiremos dimi-
nuir drasticamente a corrup-
ção.

(Afonso José de Sousa)

tentar realizar esses trabalhos.

Jornal Nippak – Como o se-
nhor pretende tomar conhe-
cimento dos problemas da
região e como vai solucioná-
los?
Roberto Tamura: A gente tem
um certo conhecimento dos
problemas, claro que não em
sua totalidade. Soube via im-
prensa que o grande problema
da região da Aricanduva era a
questão das enchentes, mas
com a ação dos governos Ser-
ra (Estado) e Kassab (Prefei-
tura), isso praticamente está
bem resolvido, pois faz cinco
anos que não temos problemas
com enchentes. Já freqüentei
muito a região até em função
de um fato histórico. Depois de
40 anos reencontrei um irmão
que não o via há muito tempo e
acabei rodando muito a região.
Além disso, meu pai faleceu em
1963 e seu corpo foi enterrado
no Cemitério da Vila Formosa.
Também meu avô e tios foram
enterrados nesse cemitério.
Então, posso dizer que tenho um
vínculo sentimental com a re-
gião desde criança.

Jornal Nippak – Qual a he-
rança que o sr. está receben-
do?
Roberto Tamura: Tive muita

sorte porque o meu antecessor
deixou uma equipe muito boa.
Estou entrando para fazer par-
te de uma equipe já montada
pelo antecessor e a máquina
administrativa está bem orga-
nizada, bastante comprometi-
da. O papel do subprefeito é
estar sempre se reunindo com
a sociedade, sociedade amigos
de bairros, Rotary, Lyons Ma-
çonaria, Associação Comerci-
al, industrial, com a comunida-
de, trocando idéias, mostran-
do a questão orçamentária,
discutindo a participação da
comunidade para melhorar o
quadro dos moradores. As pes-
soas da minha equipe fazem
parte da assessoria, boa parte
são moradores, nasceram no
bairro, tem um vínculo pessoal
muito grande e que tem me
dado um suporte extraordiná-
rio para a gente poder nos aju-
dar no trabalho. Eles fazem
parte da história do bairro, sa-
bem dos sonhos que foram ou
não realizados.

Jornal Nippak - Como pro-
tagonista da nova etapa do
governo municipal, quais
são as suas metas e priori-
dades que pretende colocar
em prática na sua gestão
administrativa?
Roberto Tamura: Um dos

 “A orientação do prefeito é que, na crise, tire o ‘s’, ou seja, crie”

DIVULGAÇÃO
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COMUNIDADE/BUNKYO

Akio Ogawa larga na frente na
disputa pela presidência

CIDADES/REGISTRO

Issao Takiute é eleito presidente
do Bunkyo de Registro

Issao Takiute, Rubens Takeshi Shimizu, atual presidente do Bunkyo,
e Hideo Nasuno, Presidente do Conselho Consultivo do Bunkyo

Em Assembléia Geral Or-
dinária realizada no último dia
25, em sua sede, a Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Registro (Bunkyo), elegeu sua
nova diretoria. Após apreciar
e aprovar o relatório das ativi-
dades, balanço financeiro de
2008 e o plano das atividades
e orçamento do ano 2009, os
associados elegeram a nova
diretoria, que terá Issao Takiu-

te como presidente.
Também foram eleitos

Kunihiko Takahashi (1º Vice-
Presidente) e Mário Soshin
Sakugawa (2º Vice-Presiden-
te), além de Mauro Sakai,
Katumi Omuro e Yoshio Na-
kamura (titulares do Conse-
lho Fiscal), Kazuo Ono, Inês
Otubo Ferreira Morais e
Cláudio Takaki (suplentes do
Conselho Fiscal)

KUNIEI KANEKO

Uma cerimônia oficial rea-
lizada no dia 23 de janeiro pela
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), deu as boas-
vindas de todas as associações
nikkeis de São Paulo ao novo
cônsul-geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe e sua es-
posa, a consulesa Eiko Obe.
Na cerimônia realizada no Sa-
lão Nobre do Bunkyo, Kazuaki
Obe foi recepcionado por mais
de 30 presidentes de associa-
ções nikkeis de São Paulo. O
presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara, ressaltou a honra de
representar os dirigentes das
entidades para o cônsul geral
do Japão e para a consulesa,
ao mesmo tempo desejou vo-
tos de felicidades para o casal
durante a estadia no Brasil.

Kokei Uehara incentivou as
esposas dos presidentes das
associações nikkeis a procurar
a consulesa Eiko Obe para con-
versar sobre a cultura brasilei-
ra. “Eu descobri através de
uma pesquisa que o nome Eiko
significa Glória, e espero que
ela tenha uma ótima estadia

COMUNIDADE

Entidades nipo-brasileiras realizam cerimônia de boas-vindas
ao novo cônsul do Japão em São Paulo

ra de São Paulo e a Federa-
ção das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil
(Kenren). Visitou também o
Museu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil, onde foi
recebido pelo presidente, Ta-
keshi Kurihara, e por membros
da comissão de administração,
Takanori Sekine e Lídia Yama-
shita, que o presentearam com
os dois volumes do Guia do
Museu, nas versões em japo-
nês e português.

Currículo – Kazuaki Obe foi
designado cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, em novem-
bro de 2008, mas assumiu o
posto no início deste ano. An-
teriormente ele exercia o car-
go de Diretor de Planejamen-
to da Japan International Coo-
peration Agency (Jica), desde
maio de 2006. O novo cônsul,
que é sucessor de Masuo Ni-
shibayashi (voltou para o Ja-
pão no início de 2009), nasceu
no dia 15 de outubro de 1952
na Província de Kanagawa, no
Japão.
(Veja mais fotos na página 2)

O cônsul Kazuaki Obe (com a esposa), ladeado por políticos
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aqui no Brasil”, destacou. Na
ocasião o cônsul geral (que
também fala em espanhol), dis-
se que estava comovido pela
homenagem e contente em tra-
balhar no Brasil. Na América
do Sul ele já visitou e conheceu
o Chile, o Peru e a Venezuela.

A recepção de boas-vindas
contou com a presença de vá-
rias autoridades e personalida-
des nikkeis entre eles o depu-
tado federal, William Woo

(PSDB), o vereador Ushitaro
Kamia (DEM), o presidente da
Associação Okinawa Kenjin
do Brasil, Akeo Yogui, entre
outros. Kazuaki Obe revelou
que está estudando português
e acredita que em dois meses
já estará falando bem a língua
portuguesa.

O cônsul geral já cumpriu
uma série de compromissos
como visita à sede do Bunkyo,
a Beneficência Nipo-Brasilei-

Uma nova passeata em prol
dos trabalhadores temporários,
entre dekasseguis e estrangei-
ros, será realizada domingo
(dia 1º de fevereiro), desta vez
na cidade de Nagoya, provín-
cia de Aichi, próximo a Mie e
Gifu, no Japão. A expectativa
dos organizadores é que mais
de 1000 nipo-brasileiros de-
sempregados ou não partici-
pem da passeata que deverá
percorrer as ruas do bairro de
Sakae, com o objetivo de cha-
mar atenção e pedir mais as-
sistência do governo japonês
aos trabalhadores temporários.
Para se ter uma idéia somente
nessas três províncias vivem
mais de 120.000 nikkeis.

De acordo com Miguel
Kamiunten, um dos organiza-
dores, a passeata deverá con-
tar com a participação de
membros de várias religiões
entre evangélicos e católicos.
Também já está confirmada a
presença de crianças de esco-
las brasileiras locais. Para ele
as próximas passeatas ganha-
ram força e apoio de autorida-
des, entidades, personalidades
porque alguns empresários e
líderes de entidades se junta-
ram ao movimento.

DEKASSEGUIS/CRISE

Dekasseguis promovem nova
passeata em Nagoya

Segundo Miguel Kamiun-
ten a primeira passeata reali-
zada em Tokyo do dia 18 de
janeiro, teve grande repercus-
são na mídia japonesa sendo
divulgada e veiculada pela TV
NHK, e pelos jornais Asahi
Shinbun e Mainichi Shinbun,
bem como jornais da comuni-
dade brasileira no Japão, Es-
tados Unidos e Portugal. “Mui-
tos sentiam a necessidade de
participar de uma manifesta-
ção, mas acharam Tokyo lon-
ge demais e também havia o
receio de não ser uma coisa
legal, permitida pela policia”,
analisou.

Miguel Kamiunten anteci-
pa que a passeata de Tóquio
trouxe vários resultados posi-
tivos como visibilidade dentro
da sociedade japonesa para os
problemas enfrentados pela
comunidade dekassegui; unifi-
cação de idéias; aumento do
número de tradutores nas
agências de emprego oficias
(isso se deve a pressão feita
pela Embaixada do Brasil na
capital japonesa); ampliação do
número de assinaturas de um
abaixo-assinado e a melhoria
da auto-estima dos cidadãos.

(Afonso José de Sousa)

Quatro condenados à morte
são executados no Japão –
Quatro presos foram executa-
dos no último dia 29 no Japão
na forca, método habitualmen-
te usado no país e sem aviso
prévio, segundo informou o
Ministério da Justiça japonês.
Trata-se das primeiras execu-
ções feitas no Japão desde o
final de outubro. O ministro da
Justiça, Eisuke Mori, informou
sobre a execução dos quatro
homens, com idades entre 32
e 58 anos, em prisões de Tó-
quio, Nagóia e Fukuoka.

No ano passado, 15 presos
foram enforcados no Japão, o
maior número desde 1993,
quando o país retomou a apli-
cação da pena capital.

Na atualidade, cerca de 100
presos se encontram no cor-

JAPÃO/CURTAS

redor da morte no Japão à es-
pera de serem executados. No
Japão, as execuções aconte-
cem sempre na forca sem aviso
prévio e em segredo, o que foi
criticado por organizações ci-
vis como a Anistia Internacio-
nal. Grande parte da popula-
ção japonesa apóia esse tipo
de pena.

Japonês enterra US$ 4 mi-
lhões no jardim e é roubado
– Um japonês de mais de 80
anos denunciou o roubo dos
US$ 4 milhões que tinha en-
terrado durante dez anos em
seu jardim devido à baixa ren-
tabilidade do sistema bancário
do país, confirmou no dia 29 a
Polícia.

A denúncia foi apresenta-
da em outubro perante a Polí-
cia de Imari, na província de
Saga, no sul do Japão. Após
três meses de investigações, as
autoridades determinaram no
dia 28/1 que o fato correspon-
de a um roubo e não a uma
invenção do dono.

Aparentemente o homem,
que morreu pouco após perce-
ber o roubo, enterrou essa ele-
vada quantia em diferentes
recipientes e ao longo de vári-
os anos, segundo explicou um
porta-voz da Polícia local.
(das agências internacionais)

O atual presidente do
Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura

Japonesa e de Assistência So-
cial), Kokei Uehara, já tem um
candidato a sucessor. Trata-se
do ex-diretor de Comunicação
da entidade, Akio Ogawa, que
deu o pontapé inicial de sua
campanha no último dia 24, em
São Roque (SP), seu “reduto”,
com o lançamento do movimen-
to “Change”, inspirado no re-
cém-eleito presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Obama.
Desta forma, Ogawa, que dis-
putará o cargo pela terceira vez,
larga na frente pela disputa da
presidência da entidade.

A eleição que definirá a
nova diretoria do Bunkyo
acontece no dia 25 de abril.
Antes, no dia 28 de março, será
realizada eleição para o Con-
selho Deliberativo.Em entre-
vista ao Jornal Nippak,
Ogawa revelou que
decidiu antecipar sua
candidatura influencia-
do por amigos próxi-
mos. “Já estavam fa-
zendo campanha em
meu nome”, justificou
Ogawa. Estiveram
presentes na “Conven-
ção de São Roque”,
além dos cerca de 40
associados do Koku-
shikan, o recém-eleito
presidente da Uces
(União Cultural e Es-
portiva Sudoeste), To-
shiaki Yamamura, que
acumula também a
presidência da Fenivar
(Federação das Enti-
dades Nikkeis do Vale
do Ribeira).

Em entrevista ao
Jornal Nippak (leia
mais na página 5
desta edição), Yamamura,
que presidiu também o Bunkyo
de Registro, demonstrou “sim-
patia” à candidatura de
Ogawa. “Ele está mostrando
que se importa com o interi-
or”, destacou Yamamura.

O recado de Ogawa pare-
ce ter atingido o alvo. Segun-
do seus cálculos, a reunião
conseguiu convencer entre 15
e 20 associados que já esta-
vam “pré-dispotos” a se
candidatarem ao Conselho
Deliberativo do Bunkyo. Ou
seja, a semente foi lançada.

“A mudança no Bunkyo
passa, primeiro, pela mudan-

ça dos conselheiros. O que
procurei mostrar foi a impor-
tância do Kokushikan definir
uma posição clara em relação
ao Bunkyo. Embora a
titularidade seja do Bunkyo, o
Kokushikan é antes um patri-
mônio da comunidade e como
tal deve ser preservado. Pode
até ser por intermédio de um
administrador, mas sem nun-
ca desfazer desse patrimô-
nio”, justificou.

A reunião serviu também
para reforçar a imagem de
Ogawa no interior. Para o can-
didato, somente nomear dire-
tores regionais, como ocorre na

administração atual, não repre-
senta o desejo da maioria, já
que cerca de 40% dos mem-
bros do Conselho Deliberativo
são formados por pessoas ju-
rídicas e a diretoria conta ape-
nas com pessoas físicas. “Isso
é um absurdo. Para ser uma
entidade representativa da co-
munidade nikkei é fundamen-
tal que haja uma participação
efetiva do interior de São Pau-
lo e também de outros Esta-
dos. É necessário um trabalho
mútuo, isto é, o Bunkyo traba-
lhando em sintonia com os de-
mais Bunkyos. Caso contrário,
o trabalho passa a ser inócuo”,
afirma Ogawa, que vislumbra
uma eleição “menos ambicio-
sa, mas não menos disputada”.

“As duas eleições anterio-
res que disputei tiveram como
foco as comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa. Essa ambição já passou,
assim como também diminuiu
o interesse em ser presidente.
Até porque a crise mundial é
um fato e quem for eleito en-
contrará mais dificuldades para
administrar a entidade do que
nos anos anteriores. Mas será
uma eleição igualmente acir-
rada e trabalhosa”, conta
Ogawa, para depois contem-
porizar.

Visão – “O mais importante é
fazer prevalecer essa visão do
século 21 e não ter medo da
atual conjuntura econômica.

Os novos tempos pedem cria-
tividade e nós temos boas idéi-
as. Meu anseio não é ser pre-
sidente, mas liderar uma mu-
dança com foco na mudança.
É preciso resgatar o prestígio
do Bunkyo, que caiu muito nas
últimas décadas, especialmen-
te nas comemorações do Cen-
tenário já que foi criada uma
associação paralela”, argu-
menta Ogawa, acrescentando
que “é preciso atrair a partici-
pação da comunidade e não ser
um canal de fuga de associa-
dos, como ocorre atualmente”.

Para ele, que prega um re-
lacionamento mais contínuo do
Bunkyo com as demais enti-
dades nikkeis – “é importante
não só estar presente nos
eventos como também enten-
der os problemas” – e uma
maior inter-relação com a so-
ciedade brasileira – “para mos-
trar o quanto é rica a história
da comunidade” – sua convi-
vência de quatro anos na enti-
dade o despertaram para uma
missão. “Sempre tive orgulho
de ser descendente de japone-
ses mas a convivência mais
próxima com a comunidade
me ensinaram a respeitar e a
gostar ainda mais e sinto que,
embasado na minha experiên-
cia, tenho capacidade adminis-
trativa o suficiente e também
muita vontade de divulgar os
nossos valores”, conclui
Ogawa.

(Aldo Shiguti)

Akio Ogawa (em pé), durante “Convenção de São Roque”; à direita, o presidente da Uces

NIKKEY SHIMBUN

Eleição que escolherá novo
presidente do Bunkyo será em abril
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CIDADES/VALE DO RIBEIRA

Toshiaki Yamamura assume a
Uces e planeja mudanças

Em Assembléia Ordinária
realizada no dia 18 de
janeiro na sede social

da Associação Cultural e Es-
portiva São Miguelense, Toshi-
aki Yamamura foi eleito o novo
presidente da Uces (União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste). A
eleição contou com a presen-
ça de cerca de 50 represen-
tantes de entidades nikkeis que
compõem a entidade. Yama-
mura sucederá Hélio Mori.

O novo presidente assume
o cargo respaldado pela expe-
riência de quem ocupou o car-
go de presidente em várias
associações, além de ter atua-
do na coordenação e adminis-
tração de diversas outras enti-
dades. Yamamura presidiu o
Rotary Club de Registro no
período de julho/1995 a junho/
1996; o Bunkyo de Registro no
período de 2001 a 2004 e a
Associação das Cidades Irmãs
Registro e Nakatsugawa. Tam-
bém foi coordenador da Co-
missão dos festejos do “Cen-
tenário” das regiões de Sudo-
este e Vale do Ribeira que re-
alizou os eventos comemora-
tivos do Centenário na região.

Experiência, aliás, que o
credenciaram à presidência
da Uces, entidade formada
por cerca de 25 associações
da região Sudoeste do Estado
de São Paulo, abrangendo ci-
dades como Osasco, Capão
Bonito, Sorocaba, Itapetinin-
ga e Botucatu.

“Fui eleito presidente da
Uces por causa do meu traba-
lho no Centenário. Acho que o
mais importante destas come-
morações não foram as gran-
de inaugurações mas os bens

imateriais, ou seja, a integra-
ção proporcionada pela convi-
vência entre as diversas asso-
ciações”, explica Yamamura,
acrescentando que a sua pro-
posta é justamente dar conti-
nuidade ao trabalho de promo-
ver parcerias, como vem fa-
zendo na Fenivar.

Fenivar – Fundada oficial-
mente em abril de 2006 com a
proposta de revitalizar os
Bunkyos do Vale do Ribeira –
especialmente o de Registro –,
que estavam fadados ao desa-
parecimento –a Fenivar reúne
hoje associações nipo-brasilei-
ras de cidades como Peruíbe,
Pedro de Toledo, Juquiá, Regis-
tro, Pariquera, Juquiá, Itariri,
Iguape, Jacupiranga e Sete
Barras, entre outras.

Yamamura lembra que o
movimento que culminou com
a criação da entidade surgiu

em 2004, em seu último ano
como presidente do Bunkyo de
Registro. “Encabeçamos esse
movimento de revitalização
que acabou dando resultado”,
lembra Yamamura, garantindo
que a entidade continuará exis-
tindo mesmo após o Centená-
rio. “Na verdade, o Centená-
rio só veio a corroborar a im-
portância de uma entidade
como a Fenivar porque, até
então, cidades como Peruíbe,
Jacupiranga e Pariquera, por
exemplo, só fundaram suas
associações nikkeis graças a
Fenivar”, justifica Yamamura,
lembrando que a eleição que
escolherá a nova diretoria da
Fenivar ocorre no início de
março. “Independentemente
de quem for eleito, a Fenivar
continuará co-existindo com a
Uces. A tendência é estreitar
os laços entre as duas entida-
des”, assegura ele, revelando

que nunca ocupou cargo na
diretoria da Uces desde que a
entidade foi fundada.

Minifóruns – “Ainda não sei
como funciona a máquina, por
isso estou promovendo reuni-
ões com as associações”, con-
ta. A primeira ocorreu no sá-
bado passado (24), em Vargem
Grande Paulista, com repre-
sentantes do “lado leste”. A
próxima, ainda sem data defi-
nida, será com as associações
do lado sul.

“O objetivo é promover um
encontro, uma espécie de
minifórum, a cada três meses
não só com diretores das enti-
dades, mas também com ou-
tros departamentos como os
seinens e os fujinbus, justa-
mente para promover uma in-
tegração maior”, antecipa Ya-
mamura, revelando que outra
proposta será reativar os acor-
dos de co-irmandande com as
cidades japonesas. “Vamos
avaliar as parcerias e seguir os
exemplo que deram certos”,
comenta Yamamura, citando
como exemplo que deu certo
o acordo entre Registro e Na-
katsugawa.

Diretoria – Além de Toshiaki
Yamamura, a nova diretoria da
Uces será constituída por:
Nobuki Takano (Ibiúna): 1º
Vice-Presidente; Mitsuru Mina-
mi: 2º Vice-Presidente; Sussu-
mu Araki (Osasco): 3º Vice-
Presidente.

(Aldo Shiguti)

Apesar de ainda faltar pra-
ticamente três meses da elei-
ção que definirá a nova dire-
toria do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), o
tema já começa ocupar as
pautas das reuniões de algu-
mas entidades nikkeis. Embo-
ra garanta não ter fechado
com nenhum candidato, o novo
presidente da Uces, Toshiaki
Yamamura, admite que o ex-
diretor de Comunicação da
entidade, Akio Ogawa – que

lançou sua candidatura “extra-
oficialmente” no último dia 24,
durante reunião em São Roque
–, “está em vantagem”.

“Ainda é cedo para deci-
dir. Primeiro, queremos escu-
tar as propostas. Mas vamos
apoiar o candidato que vem ao
interior paulista porque a imi-
gração japonesa nasceu no in-
terior e acreditamos se tratar
ainda de um pólo importante
para a comunidade. Por isso,
merecemos mais atenção”,
afirma Yamamura, que deve

ocupar um papel importante
nas próximas eleições do
Bunkyo.

Yamamura, que deve ser
reeleito para mais um manda-
to como presidente da Fenivar,
também revela uma “certa
simpatia” às propostas de
Ogawa. “Ele quer valorizar o
interior não só com projetos
para o Kokushikan, em São
Roque, mas também nomean-
do diretores do interior, o que
achamos muito importante”,
destaca Yamamura. (AS)

Toshiaki Yamamura reivindica maior atenção para o interior

Novo presidente da Uces, Toshiaki Yamamura pretende, primeiro, “conhecer a máquina”

KUNIEI KANEKO

A Prefeitura Mu-
nicipal de Maringá
(PR) e a equipe do
conselho administra-
tivo do Parque do Ja-
pão ofereceram, no
último dia 24, a ter-
ceira edição do cur-
so de Topiaria para
preparação de plan-
tas do parque, onde
cerca de dez pesso-
as da comunidade
participaram.

Os participantes
do curso poderão tra-
balhar como voluntá-
rios nos cuidados do
jardim do parque ja-
ponês, que será o
maior já construído
fora do Japão. A idéia
é unir variedades de
plantas japonesas e plantas
exóticas brasileiras.

O curso foi ministrado pelo
especialista em bonsai e inte-
grante do conselho do Parque,

Vicente Romagnolli,  que en-
sinou aos participantes do cur-
so a prática de poda, esculpir
arbustos e árvores e cuidados
com plantas japonesas.

CIDADES/MARINGÁ

Curso prepara voluntários para
cuidar do Parque do Japão
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Curso para preparação de plantas

CIDADES/OURINHOS

Prefeitura reinicia obras do
PAC em ritmo acelerado

A Prefeitura de Ourinhos
retomou neste semana as obras
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) que avan-
ça em ritmo acelerado em vá-
rios bairros da cidade. O obje-
tivo dos Governos Federal e
Municipal quanto ao PAC é
garantir a melhoria da qualida-
de de vida da população.

O investimento feito para o
Programa em Ourinhos é de
R$ 55 milhões, sendo 90% re-
cursos federais e 10% de con-
trapartida municipal. O “Sane-
amento para Todos” é um pro-
grama do Ministério das Cida-
des que visa melhorar a dre-
nagem de águas pluviais nas

áreas urbanas, evitando alaga-
mento, inundação, erosão e
assoreamento de cursos natu-
rais. Assim, as etapas das
obras são: pavimentação de
vias, execução de galerias e
melhoria de córregos.

Licitação – A licitação para o
último lote do PAC acontece
no último dia 9 de fevereiro. O
aviso de licitação foi publica-
do no Diário Oficial nº 280. A
licitação do último lote para
execução das obras do PAC
vão compreender pavimenta-
ção asfáltica, guias e sarjetas.
O valor estimado destas obras
é de mais de R$ 7 milhões.

Obras do PAC em Ourinhos avançam em ritmo acelerado
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A Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente será
responsável pela manutenção
e gerenciamento de uso dos
quatro parques de Mogi das
Cruzes: Centenário, Leon
Feffer, Ilha Marabá e Francis-
co Affonso de Mello – Chiqui-
nho Veríssimo, mais conheci-
do como Parque Municipal. As
unidades permitem uma utili-
zação ampla, que vai desde o
lazer até a prática esportiva,
passando por exposições cul-
turais e educação ambiental.

Segundo o secretário
Romildo de Pinho Campello, os
quatro parques de Mogi pro-
porcionam um amplo leque de
utilizações. Dois deles – o
Leon Feffer e o Centenário –
são considerados urbanos, por
oferecerem características de
lazer e entretenimento. Proje-
tados para receber grande pú-
blico, principalmente nos finais
de semana, dispõem de opções
de lazer para cidadãos de to-
das as idades, desde crianças
até jovens e adultos.

O Leon Feffer e o Cente-
nário, porém, possuem carac-
terísticas próprias que serão
exploradas pela Secretaria do
Verde e Meio Ambiente. O
primeiro tem vocação esporti-
va e para eventos culturais ao

ar livre, como shows musicais.
Por isso, segundo Campello,
sua utilização será discutida em
conjunto com as Secretarias
Municipais de Esportes e
Lazer (Smel) e de Cultura.

Já o Parque Centenário, por
ser temático, envolve também
um trabalho de agendamento
de mostras e exposições, liga-
das à comunidade japonesa. A
idéia de Campello é – em con-
junto com as Secretarias de
Cultura e Agricultura – definir
um cronograma anual de even-
tos desta natureza, que contri-
buiriam para atrair o público.
Além disso, outra idéia em es-
tudo é instalar uma praça de
alimentação variada no local,
com espaço para pratos típi-
cos japoneses, como yakisso-
ba e tempurá.

Manutenção – A manutenção
de todos os quatro parques fi-
cará sob responsabilidade da
Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, sendo que as obras
serão executadas pela Secre-
taria de Serviços Urbanos.
Campello salientou que todas
as unidades já receberam ser-
viços de capinação e poda nes-
te início de ano, mas comple-
mentou que estes trabalhos
serão feitos periodicamente.

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Parque Centenário deve ganhar
calendário anual de atividades

Atingida pela crise mundi-
al, a Midori Atlântica Brasil
Industrial indústria encerrou
suas atividades em duas cida-
des da região Noroeste de São
Paulo, deixando centenas sem
trabalho. A firma, que está no
Brasil desde 1972, possuí tam-
bém uma fábrica em Penápolis,
de onde foram demitidos 100
trabalhadores.

A Midori produz botas de
segurança e artigos de couro
para estofados de carros e
quase tudo era destinado para
o mercado externo. A outra
unidade, de Alto Alegre, em-
bora tenha despedido alguns
funcionários no fim do ano
passado, está funcionando nor-
malmente.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/BARBOSA/CLEMENTINA

Tradicional, Midori Atlântica
fecha as portas em São Paulo

Sumotoris de 34 municípi-
os de São Paulo disputam do-
mingo (dia 1º de fevereiro), o
31º Campeonato Sudoeste de
Sumô Mirim e Infanto Juvenil
– masculino e feminino que
acontece na sede da Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira de Osasco
(Acenbo), na Grande São Pau-
lo. A competição é promovida
pela União Cultural e Esporti-
va Sudoeste, que este ano
mais uma vez brigará pelo tí-
tulo para manter a hegemonia
da competição.

As equipes de Osasco, Ita-
petininga, Capão Bonito e Ibi-
úna são as equipes mais for-
tes do torneio que promete ser
disputado segundo os organi-
zadores. Haverá disputa em
quatro categorias, peso leve,

médio, pesado e absoluto.
Cada cidade participa com 12
equipes compostas por cinco
ou seis sumotoris: a categoria
mirim terá competidores nas
classes C, B e A; na infantil B
e A; e juvenil de 17 e 18 anos.
A etapa de Osasco é válida
como fase classificatória para
o Campeonato Paulista de
Sumô que acontecerá no dia
1º de março ainda sem local
definido.

31º CAMPEONATO SUDOESTE DE SUMÔ

MIRIM E INFANTO JUVENIL –
MASCULINO E FEMININO

QUANDO: DIA 1º DE FEVEREIRO

HORÁRIO: 8H

ONDE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E

ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE OSASCO

(ACENBO) – RUA ACENBO, 100 – JARDIM

UMUARAMA – OSASCO – SÃO PAULO.

CIDADES/OSASCO

Acenbo sedia Campeonato
Sudoeste de Sumô
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BAIRRO ORIENTAL

“Tour além dos túmulos” revela
lado sobrenatural da Liberdade

Que São Paulo tem de
tudo e para todos os
gostos não é nenhuma

novidade. Afinal, a maior me-
trópole da América do Sul não
é apenas o coração financeiro
do País. É também a Capital
do trabalho, da cultura, da cu-
linária, do lazer... No entanto,
o que poucas pessoas imagi-
nam é que existe um “tour além
dos túmulos”, com visitas a
pontos turísticos, no mínimo,
inusitados, de Sampa.

Organizado pela agência
Graffit Turismo, o “Circuitos
de outro mundo: São Paulo
além dos túmulos” tem como
objetivo mostrar a riqueza his-
tórica e cultural da metrópole
sob um ponto de vista assus-
tador. O roteiro inclui cemité-
rios, casarões e prédios mal
assombrados ou que foram
palcos de tragédias na cidade.

Segundo o criador do cir-
cuito, Carlos Silvério, “preci-
sávamos fazer algo novo, inu-
sitado, diferente, pois o mer-
cado de turismo convencional
em São Paulo estava
saturado. Então, resolvi fazer
o roteiro ‘São Paulo Além dos
Túmulos’ e apresentei o pro-
jeto a SPturismo, que a prin-
cípio ficaram receosos. Mas
acabaram aceitando e esta-
mos operando desde 1999”,
explica Silvério.

“Um dos roteiros passa
pelo bairro da Liberdade, mais

precisamente no Beco dos
Aflitos – travessa da Rua dos
Estudantes, altura do número
52, onde está localizada a Igre-
ja dos Aflitos, antigo cemité-
rio popular. “A região permeia
uma série de histórias sobre o
antigo cemitério que apare-
cem em apartamentos e es-
critórios geralmente à noite”,
esclarece Carlos Silvério,
acrescentando que “as pesso-
as procuram nosso roteiro por
curiosidade”. “As pessoas

Roteiro do Circuitos de outro mundo inclui passagem pela Capela dos Aflitos, no bairro da Liberdade

LÚCI JUDICE YIZIMA

querem conhecer mais sobre
as tragédias e as histórias que
assombram a cidade. Nosso
público é variado e de todas
as idades”, conta.

Luci Júdice Yizima

O PASSEIO, QUE TEM QUATRO HORAS DE

DURAÇÃO, ACONTECE UMA VEZ POR MÊS.
O PONTO DE PARTIDA É DO LARGO DO

AROUCHE, SEMPRE AOS DOMINGOS. É
NECESSÁRIO RESERVAR VAGA COM

ANTECEDÊNCIA PELO TELEFONE: 11/
5549-9569.

O bairro asiáti-
co da cidade nem
sempre foi tão fes-
tivo e turístico
como hoje. Uma
de suas principais
ruas, a dos Estu-
dantes, hoje cheio
de restaurantes e
lojas típicas orien-
tais, foi uma região
popular conhecida
pela aflição e pela
amargura. Conde-
nados à morte
eram executados
no Largo da Forca,
atual Praça da Li-
berdade, e depois
enterrados no Ce-
mitério dos Aflitos,
o primeiro cemitério público
da cidade, fundado em 1775.
Ainda hoje a capela mantém
seu tamanho original. É tão pe-
quena que os fiéis sentam-se
nos poucos bancos nas late-
rais do altar. Porque a frente
já está quase na própria rua.

O padre João Aparecido
Ferreira, 83 anos de idade,
que há 18 anos celebra mis-
sa na Capela dos Aflitos, tam-

Praça da Liberdade
era palco de execuções

bém é o pároco da Capela
das Almas dos Enforcados.
Segundo ele, as capelas dos
Aflitos e a dos Enforcados
estão ligadas pela história.
“Há dez anos fatos ocultos
rondavam as duas capelas.
Uns dizem que ouve vozes,
outros vultos. Mas não acre-
dito que os mortos venham
assombrar os vivos” destaca
o padre.

Pe. João Aparecido Ferreira não acredita
em assombração

LUCI JÚDICE YIZIMA

Em conversas com mo-
radores e pessoas que tra-
balham no Bairro Oriental, é
comum ouvir relatos de his-
tórias sobrenaturais. Históri-
as como a de uma moradora
antiga do bairro, que prefere
não se identificar. Ela conta
que certa vez estava pondo
sua filha de sete anos para
dormir, quando subitamente
ela virou e disse: “Mãe man-

Moradores contam histórias “sobrenaturais”
da essa mulher ir embora?”
“Olhei para a porta e não ha-
via ninguém. Na hora, eu fi-
quei gelada. Então, pedi para
minha filha rezar para o seu
anjo da guarda”, lembra a mo-
radora, que, por precaução,
não fica mais sozinha em casa.

Maria Chagas, funcioná-
ria de uma empresa da re-
gião, garante que não acre-
dita em histórias de fantas-

mas, mas... “Quando fico
trabalhando até mais tarde
ouço vozes e passos, mes-
mo sem ninguém no escri-
tório. Mas faço de que con-
ta que não é nada porque
preciso trabalhar. Espero
que os fantasmas entendam,
não dou atenção para eles,
porque preciso colocar meu
trabalho em dia”, brinca
Maria.

Em meio de uma séria cri-
se financeira mundial, a ame-
aça de agravamento dos con-
flitos que tradicionalmente tem
açoitado o Oriente Médio e a
expectativa geral da maioria
dos países por melhoras no
panorama econômico global, o
mundo deixou formalmente o
Ano do Rato no dia 26 de ja-
neiro.

O ano 2009, que correspon-
de ao  4706 da Era Chinesa,
será regido pela influência do
Boi, o segundo animal dentro
do zodíaco chinês. Em chinês,
o caráter niu usado para se
referir ao boi se aplica por igual
a todos os exemplares bovinos,
indistintamente do sexo, idade
ou condições específicas que
tenham. Assim, para os chine-
ses, vaca, touro, novilho, boi,
terneiro e semental denomi-
nam-se todos com um só vo-
cábulo, niu. A única diferença
que se aplica é antepor um
adjetivo ou função ao término
para denotar uma condição
específica. Assim, um touro
seria um niu macho, ou melhor,
um macho niu.

Conseqüentemente, dizer
Ano do Boi seria a forma mais
apropriada de descrever o sig-
nificado original do festival.
Bem poderia se chamar ano da
vaca ou ano do touro, mas tal-
vez não seria descrito de for-
ma completa o caráter que
impregna este signo a todos os
nascidos sob ele.

As pessoas nascidas sob o

signo do Boi são confiáveis e
possuem habilidade inata para
alcançar grandes conquistas.
Em certo sentido, nascem com
espírito de liderança. Influen-
ciados pelo animal do zodíaco,
geralmente são seres calmos
e em até certo grau, modes-
tos. São dotados de grande
paciência, trabalhadores e ca-
pazes de suportar muitos rigo-
res sem se queixar.

O Boi é uma pessoa extre-
mamente inteligente, mas que
fala pouco. Mas isso não sig-
nifica que falta capacidade
para se expressar; se a situa-

ção pede, pode
ser muito articu-
lado e eloqüen-
te ao expor suas
idéias. Precisa
de paz e tran-
qüilidade para
colocar e traba-
lhar suas idéias
e quando decide
fazer algo, difí-
cil é convencê-
lo do contrário.
Aí radica uma
de suas defici-
ências, a teimo-
sia. Muitos ide-
ológicos e idea-
listas nasceram
sob este signo, e
alguns demons-
traram quão for-
te é a influência
deste animal em
seu caráter e
forma de ser.

Na história, são vários os per-
sonagens que triunfaram gra-
ças ao seu dom de persistên-
cia, mas que terminaram em
desastre devido a obstinação.

Diante de tudo, deve-se
pensar em austeridade e dedi-
cação, virtudes próprias do
Boi. Os funcionários públicos,
políticos, comentaristas, orien-
tadores religiosos e o público
em geral deverão promover
tais qualidades, para sair dos
problemas que enfrentamos na
atualidade.

No Ano do Boi, qualquer
demonstração exagerada de

riqueza e ostentação será vis-
to como algo de mau gosto.
Nesse mesmo sentido, desper-
dícios gastos em campanhas
castigarão as urnas. É prová-
vel que tenhamos surpresas
nos resultados eleitorais, onde
se prevê surgimento de forças
conservadoras. As idéias de
caráter socialista perderão vi-
gência rapidamente, mas per-
sistirão insistentemente por um
largo tempo.

Uma frase conhecida na
China é “niu-chan chien-kun”,
que significa “reverter a situa-
ção” ou “converter Céu e Ter-
ra”, e é utilizada para denotar
uma importante mudança que
ocorreu ou está para se pro-
duzir em meio de uma situa-
ção adversa. Por homofonia,
a frase se sofreu adaptação
para descrever este ano, onde
a inclinação niu, que reforça a
ação de mudar, foi substituída
pela letra niu, que possui a
mesma pronúncia, mas signi-
fica “boi”.

Resumindo, podemos dedu-
zir que será um ano de con-
quistas, em que se colherá os
frutos de todo o trabalho que
veio realizando de maneira
consistente e consciente. Ve-
remos um mundo mais unido,
tratando de pôr de lado as di-
ferenças para sair adiante da
crise financeira.

(Fonte: Divisão de Informa-
ções – Escritório Econômi-
co e Cultural de Taipei)

ÁSIA

O Ano do Boi para 2009

Boi é o segundo animal no horóscopo chinês

REPRODUÇÃO

MONOGRAFIA

Aliança Cultural prorroga
inscrições para concurso

O presidente da APL, dr. José Renato Nalini, e o
dr. Jo Tatsumi, presidente da ACBJ

Foram pror-
rogadas até o
dia 16 de feve-
reiro de 2009 as
inscrições para
o Prêmio Gui-
lherme de Al-
meida, o con-
curso de mono-
grafias em co-
memoração ao
Centenário da
Imigração Japo-
nesa, lançado
pela Aliança
Cultural Brasil-Japão (ACBJ)
em homenagem ao grande po-
eta Guilherme de Almeida, fun-
dador da entidade.

A prorrogação ocorreu de-
vido ao súbito falecimento do
acadêmico professor Benedi-
to Ferri de Barros, membro da
Comissão Julgadora, que foi
substituído pelo poeta e aca-
dêmico Paulo Bomfim. Tam-
bém fazem parte da Comissão
Julgadora professora Ada
Pellegrini Grinover, acadêmica
titular da Academia Paulista de
Letras, e o ex-governador dr.
Cláudio Lembo, presidente do
Conselho da ACBJ.

Devido aos aspectos admi-
nistrativos decorrentes da al-
teração dos membros da Co-
missão Julgadora, a ACBJ e a
Academia Paulista de Letras,
parceira no projeto, decidiram
pela prorrogação do prazo de
inscrições.

O Prêmio Guilherme de
Almeida, único e na importân-
cia de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais), será atribuído à me-
lhor monografia inédita, volta-
da a enaltecer a vida e a obra
de Guilherme de Almeida, com
ênfase em sua atuação em prol
do intercâmbio Brasil-Japão e
na fundação e período da pri-
meira presidência da Aliança
Cultural Brasil-Japão.

Biblioteca – Serão aceitos
trabalhos postados até 16 de
fevereiro de 2009. A Bibliote-
ca João Hideo Matsumoto, lo-
calizada na unidade Vergueiro
da ACBJ, possui vasta biblio-
grafia a respeito do poeta Gui-
lherme de Almeida, que pode
ser utilizada como referência
para os autores de monografi-
as. O regulamento completo
pode ser acessado pelo site
www.aliancacultural.org.br.

ACBJ - UNIDADE VERGUEIRO

(RUA VERGUEIRO, 727, 5º ANDAR,
LIBERDADE – SP)
ALIANCA@ALIANCACULTURAL.ORG.BR

TEL.: (11) 3209-6630

DIVULGAÇÃO
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CINEMA 1

Projeto Sempre Cinema inicia o
ano com filmes inéditos

Para este verão e início do
ano, a Fundação Japão
preparou uma seleção

de filmes inéditos surpreenden-
tes que serão apresentados no
projeto Sempre Cinema. Para
os jovens, um animê sensacio-
nal e uma divertida ficção ci-
entífica. E para os amantes do
bom cinema de entretenimen-
to, dois sucessos de crítica e
público.

PROGRAMAÇÃO

A GAROTA QUE SALTOU
NO TEMPO (Toki o kakeru
Shojo)
Mamoru Hosoda, Kadokawa,
2006, 99 min.
Datas de exibição:
03/02 (terça feira), às 19h30
05/02 (quinta feira), às 15h
Sinopse: Animê baseado num
mangá de sucesso, ganhador
de inúmeros prêmios no Japão
e no exterior, dentre eles o de
melhor direção no 6o. Tóquio
Anime World e o de melhor
filme no 30o. Prêmio da Aca-
demia do Japão. É um animê
voltado para o público juvenil.

Uma colegial, que mora no
subúrbio de Tóquio sofre um
acidente numa linha de trem e
percebe que tem um dom so-
brenatural de transitar pelo tem-
po. Volta no tempo, para apa-
gar os atrasos na escola, adi-
anta no tempo para conhecer
as perguntas do teste. Certo
dia, ela percebe que sua rela-
ção com dois amigos começa
a ter estranhas alterações.

HINOKIO (Hinokio)
Takahiko Akiyama, Shochiku,
2005, 111 min
Datas de exibição:
17/02 (terça feira) às 19h30
19/02 (quinta feira) às 15h
Sinopse: Ficção científica que
tem um robô como protagonis-
ta. O filme é repleto de efeitos
de computação gráfica. Um
jovem sofre um acidente e se
torna paraplégico. Passado um
ano do acidente, e trancafiado
em seu quarto, o jovem é cha-
mado para experimentar um
teste com um robô, com a aju-
da de seu pai, um técnico em
robótica. O robô foi construí-
do com madeira hinoki (um
cipestre japonês), daí o nome.

O SOL SEMPRE SE PÕE
NA TERCEIRA RUA
(Always - Sanchome no Yuhi)
Takashi Yamazaki, Nippon TV,

HONRA DE SAMURAI
(Bushi no Ichibun)
Yoji Yamada, Shochiku, 2006,
121 min
Datas de exibição:
17/03 terça feira) às 19h30
19/03 (quinta feira) às 15h
Sinopse: O último episódio da
“trilogia samurai” de Yoji Ya-
mada, iniciada com “Samurai
do Crepúsculo” (indicado ao
Oscar na categoria Filme Es-
trangeiro)  e  “Kakushi Ken –
Oni no Tsume”, baseado tam-
bém na obra do romancista
Fujisawa Shuhei. Foi o maior
sucesso comercial da produto-
ra Shochiku de todos os tem-
pos. Samurai provador de ve-
neno perde a visão após inge-
rir um molusco. Sua esposa lhe
dá apoio, mas percebe que ela
tem um caso com um capataz.
Após divorciar-se, e remoído
de ciúme e sentimento de per-
da, propõe um duelo com o
capataz. Yoji Yamada presta
aqui uma homenagem aos bons
filmes de samurai de antiga-
mente.

SEMPRE CINEMA
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO EM SÃO PAULO (AV. PAULISTA,
37, 1º ANDAR)
QUANDO: DE 3 DE FEVEREIRO A 19 DE

MARÇO

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES

ACESSO PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

FILMES COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS

ENTRADA GRATUITA

(NÃO É NECESSÁRIO CONFIRMAR

PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110 /
INFO@FJSP.ORG.BR

2005, 132 min
Datas de exibição:
03/03 terça feira) às 19h30
05/03 (quinta feira) às 15h
Sinopse: Grande sucesso do
cinema, baseado em romance
homônimo. Registrou um pú-
blico de mais de 2 milhões de
espectadores no Japão, con-
quistando os mais importantes
prêmios de cinema no país.

Menina do interior emprega-se
numa oficina de carros, acre-
ditando que iria trabalhar numa
grande empresa de automó-
veis. Mesmo desapontada, vai
descobrindo a vida e o roman-
tismo de uma Tóquio que se
modernizava. O filme se pas-
sa em 1958, ano em que é
construída a Torre de Tóquio,
símbolo da cidade ainda hoje.

O Sol Sempre se Põe na Terceira Rua, de Takashi Yamzaki

DIVULGAÇÃO

Honra de Samurai de Yoji Yamada A Garota que Saltou no Tempo, de Hosoda

Durante todo o
mês de fevereiro,
continua a progra-
mação especial de
férias da Cinemate-
ca Brasileira, Ve-
rão de Clássicos,
com obras de gran-
des diretores, rari-
dades e cult movies
há muito ausentes
das telas. Dentre os
destaques, os japo-
neses Fim de Ve-
rão, de Yasujiro
Ozu; e Um Samu-
rai em Copacaba-
na, de Katsumi
Iwauchi, uma co-
média japonesa em
ritmo de surf music
filmada no Brasil;
um film noir do gê-
nio Fritz Lang; um
clássico absoluto de Jean
Renoir; um programa de cur-
tas-metragens de Alain
Resnais; incluindo o aclamado
Noite e neblina; e o primeiro
longa-metragem de John
Cassavetes.

A Nouvelle Vague france-

sa também comparece neste
mês, com filmes menos conhe-
cidos de Godard, Truffaut e
Chabrol. Para as crianças, há
o O Balão Vermelho, em pro-
grama duplo com outro média-
metragem, O Cavalo Branco,
além de uma comédia do mes-

tre do humor silencioso, Buster
Keaton.

A mostra Verão de Clássi-
cos segue em cartaz na Cine-
mateca até o dia 15 de março.

PROGRAMAÇÃO E
SINOPSES DOS FILMES

JAPONESES

Fim de Verão (Kohayagawa
ke no aki), de Yasujiro Ozu
Japão, 1961, 35mm, cor/pb,
103’. Legendas em português.
Exibição em 16mm
Elenco: Ganjiro Nakamura,
Michiyo Aratama, Reiko Dan,
Setsuko Hara
Sinopse: Retrato de uma fa-
mília proprietária de uma fá-
brica de saquê no Japão do
pós-guerra: o casamento arran-
jado da filha mais nova, o caso
extra-conjugal do patriarca e
seu repentino problema de saú-
de. Não indicado para meno-
res de 12 anos
Quando: Dias 24/2 (terça), às
19h30; 26 (quinta), às 18h30;
e 1/3 (domingo), às 20h30

Um Samurai em Copacaba-

na (Rio no wakadaishô), de
Katsumi Iwauchi
Japão, 1968, 35mm, cor, 104’.
Legendas em português
Elenco: Yuzo Kayama, Yuriko
Hoshi, Kunie Tanaka, Ichirô
Arishima
Sinopse: Comédia musical
psicodélica sobre as aventuras
do famoso cantor japonês de
surf music, Yuzo Kayama, du-
rante as férias de seu conjun-
to no Rio de Janeiro. Livre
Quando: Dias 12/2 (quinta), às
20h30, 14/2 (sábado), às
18h30; e 15/2 (domingo), às
16h30

VERÃO DE CLÁSSICOS
ONDE: CINEMATECA BRASILEIRA (LARGO

SENADOR RAUL CARDOSO, 207 –
PRÓXIMO AO METRÔ VILA MARIANA)
OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3512-6111 (RAMAL 215)
WWW.CINEMATECA.GOV.BR

INGRESSOS: R$ 8,00 (INTEIRA) /
R$ 4,00 (MEIA-ENTRADA)
ATENÇÃO: ESTUDANTES DO ENSINO

FUNDAMENTAL E MÉDIO DE ESCOLAS

PÚBLICAS TÊM DIREITO À ENTRADA

GRATUITA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA

CARTEIRINHA.

CINEMA 2

Longas japoneses são destaques no “Verão de Clássicos”

Fim de Verão, do cineasta Yasujiro Ozu

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Até não
muito tempo
atrás, ao ou-
vir ladainhas
do tipo “anti-
gamente, tudo
era melhor...”. Normal-
mente, a minha resposta
era imediata: “não era não!
Não existia computador fá-
cil”. Costumava responder
desta forma sem me impor-
tar muito com o contexto.

Hoje, ao ouvir ladainhas
ou comentários do gênero,
apenas observo e nada digo.
Não acho que valha a pena
dar-me ao trabalho de res-
ponder qualquer coisa. Este
tipo de atitude pode parecer
antipático. Mas, ainda assim,
prefiro me manter calada.
Não é que tenha mudado a
minha opinião. Continuo
achando que a vida se tornou
bem mais fácil com o avanço
da tecnologia. Mas ao mes-
mo tempo, também reconhe-
ço as barbaridades que a vul-
garização da informática per-
mite. Por essa razão já não
uso a velha resposta.

E também, os tempos já
são outros. A crise financei-
ra que toma conta do mundo
aponta que grandes mudan-
ças deverão ocorrer. Oxalá
seja o começo de novos tem-
pos, tempos melhores e mais
justos para todos. Quero mui-
to acreditar que sim, afinal
Obama foi eleito de forma
expressiva e logo que assu-
miu tomou algumas medidas
decentes. Aqui no país, con-
seguimos por duas vezes ele-
ger o ex-operário. Sinais de
mudanças dos tempos. Bons
sinais, apesar de tudo e de
todas as bobagens que temos
visto.

Outra vez, toco no assun-
to. Ano passado foi o ano da
grande festa dos imigrantes
japoneses, seus filhos e ne-
tos, aqui no Brasil. O que ti-
vemos foi uma imensa oferta
de espetáculos teatrais, mu-
sicais, exposições de artes
plásticas, filmes e documen-
tários sobre as artes e vida
cotidiana no Japão. Uma
gama imensa de produções
de alta qualidade e tecnolo-
gia avançadíssima para en-
cher nossos olhos e sentidos.

Tudo parecia muito nor-
mal, afinal de contas nos últi-
mos tempos o Japão tem an-
dado muito na moda por aqui.
Nos mais variados segmen-
tos, a produção japonesa aca-
bou ocupando o lugar da coi-
sa boa, da coisa que deu cer-
to. Também o mundo dos ne-
gócios tratou de se aproximar
de algumas técnicas e ferra-
mentas de trabalho cujas ori-
gens se atribuem ao Japão.
Hoje, se fizermos uma busca
atrás de especialistas em tais
técnicas, encontraremos infi-
nidade deles. Aliás, especia-
listas, é o que mais encontra-
mos e nos mais variados seg-
mentos. A facilidade de aces-
so à informática, entre outras
coisas, gerou isso, especialis-

Ilusões
tas dos mais variados temas
e assuntos.

Tendo algumas décadas
de convivência no mundo do
trabalho formal, é normal que
volta e meia cheguem notíci-
as de uns e outros com os

quais se tenha cruzado o
caminho. Dias atrás,

aconteceu um desses
encontros inespera-
dos. Um antigo co-

nhecido, daqueles que eram
ferrenhos defensores da idéia
que antigamente tudo era me-
lhor, aposentado após anos de
pouco fazer e estudar trans-
formou-se num consultor de
técnicas de gestão adminis-
trativa baseada na filosofia ja-
ponesa, segundo me infor-
mou. Pelo visto, também para
ele os tempos são outros.
Afinal de contas, precisou se
render e se adaptar à nova
era. Hoje, não é apenas pos-
suidor de endereço eletrôni-
co, é também consultor. Tão
logo se viu sem a tutela do
antigo patrão a quem não co-
nhecia a cara, mas que reli-
giosamente lhe pagava
polpuda mesada a cada final
de mês, para não morrer de
tédio foi aprender a usar o
computador do filho. Logo
percebeu uma oportunidade
de negócio para si.

Fez cursos, comprou li-
vros, comprou para si uma
máquina possante e em pou-
cos tempos, estava com a
estrutura montada. Aprendeu
a navegar na Web, aprendeu
a fazer gráficos de vários ti-
pos e cores, aprendeu a mon-
tar os slides coloridos que ilus-
tra com os gráficos e imagens
da máquina digital que tam-
bém aprendeu a utilizar. Foi
fazer novamente cursos de
técnicas de apresentação ver-
bal e com as ótimas relações
que aprendeu a tecer ao lon-
go da vida, considera-se des-
de então pronto para se lan-
çar no mercado como consul-
tor administrativo. Disse que
não contava com a crise
deflagrada nos últimos me-
ses, mas acha que ela é pas-
sageira e logo terá os contra-
tos que almeja. Enquanto es-
pera por eles, para se apri-
morar em suas técnicas de
convencimento, pretende re-
alizar vários workshops e pa-
lestras motivacionais em clu-
bes e associações de bairro.

Na despedida, ao me con-
vidar para uma de suas pa-
lestras, sugeri ao pretenso
consultor que fizesse uma vi-
agem ao Japão para se apri-
morar na técnica que preten-
de utilizar. Respondeu-me
que não é necessário, utiliza
a internet para se informar e
indo ao Japão além dos gran-
des gastos que terá que ar-
car, a língua e os costumes
japoneses são totalmente es-
tranhos para ele.

Tempos novos começa-
mos a viver. Quiçá sejam eles
tempos de coerência, justiça
e honestidade em todos os
sentidos.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br
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VERÃO

Máscaras semanais são a
salvação para o cabelo

MODA

Soho Hair International realiza
workshops na Hair Brasil

Hair Brasil acontece no Expo Center Norte, em São Paulo

DIVULGAÇÃO

No dia 30 de março, pro-
fissionais do Soho Creator,
veia artística do Soho Hair In-
ternational, irão apresentar
dois workshops na Hair Bra-
sil 2009.O primeiro, nomeado
No Stress, terá início às
13h30, e irá mostrar as famo-
sas técnicas de relaxamento
aplicadas ao couro cabeludo,
ombros, pescoço e costas du-
rante o processo do shampoo
nos salões. O objetivo é ensi-
nar os participantes a ofere-
cer o máximo de bem-estar
aos clientes.

No início da palestra, os
profissionais irão passar os
exercícios de alongamento que
o Soho realiza todos os dias e

que são muito importantes para
evitar cansaço e lesão por es-
forço repetitivo (LER).

O segundo workshop, às
17h, irá trazer as tendências
em técnicas de corte e colo-
ração ao redor do mundo, com
uma performance exclusiva
sobre as coleções 2009/2010
das principais escolas de ca-
belo do mundo, adaptadas ao
mercado brasileiro.

WORKSHOPS COM SOHO
HAIR INTERNATIONAL
QUANDO: DIA 30 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 13H30 ÀS 16H30 E DAS

17H ÀS 20H

ONDE: HAIR BRASIL 2009 – EXPO

CENTER NORTE

EXPOSIÇÃO

André Komatsu participa da mostra ‘Vértice’
na Galeria Millan

A Galeria Millan
inaugura no próxi-
mo dia 7 a exposi-
ção Vértice. O pri-
meiro projeto con-
cebido galeria em
2009 reúne obras
que tratam de pon-
tos em comum en-
tre pintura e arqui-
tetura. Trabalhos
em mídias diversas
são apresentados
por sete artistas, cin-
co brasileiros –
André Komatsu,
Emmanuel Nassar,
Fábio Miguez, Lia
Chaia, Lucia Lagu-
na – e dois estran-
geiros – o alemão
Henrik Eiben e o
francês Thomas
Vinson –, ambos pela primeira
vez no Brasil. Esta mostra
inaugura um projeto da Millan
que visa estabelecer novos di-
álogos entre artistas nacionais
e internacionais, jovens ou con-
sagrados, para aprofundar
questões presentes na produ-
ção contemporânea.

No piso térreo da galeria, a
grande obra de André Koma-
tsu (São Paulo - SP, 1978) re-
presenta os passos da feitura
de um muro de alvenaria: a pa-
rede não serve para sustentar
quadros, mas ela própria é a
obra de arte. Na mostra estão

também sua pintura feita de ti-
jolos e cimento, seguindo for-
mato tradicional desta mídia e
pequenos trabalhos: ruínas re-
tiradas de entulhos, que rece-
bem traços em grafite, com
camadas de tintas antigas des-
bastadas, expostas em pratelei-
ras de madeira, feitas artesa-
nalmente pelo próprio artista.

Para Vértice, a galeria tam-
bém selecionou os trabalhos
em chapas de aço de Emma-
nuel Nassar (Capanema - PA,
1949). Apropriando-se de pla-
cas recolhidas em ferro-velho,
oficinas, outdoor e geladeira

Trabalho do artista nikkei, André Komatsu

em desuso, o artista pouco in-
terfere na pintura, nos amas-
sados e marcas ao elaborar as
novas composições. Reutiliza-
as de maneira a formarem no-
vos discursos geométricos e
pictóricos em formatos qua-
drados e retangulares.

Eiben – A exposição conta
ainda com pinturas do alemão
Henrik Eiben (Tóquio - Japão,
1975) que, num primeiro olhar,
é fácil categorizar suas obras
como minimalistas. Suas for-
mas consistem em poucos com-
ponentes: tecidos, como velu-
do, linho ou couro, esticados
sobre chassis e emoldurados.
Em suas composições, o artis-
ta mistura ainda placas de acrí-
lico, um pouco de tinta e até
botões. Eiben não se restringe
às faces frontais de suas pin-
turas; mas insere pequenos
detalhes nas laterais. Usa o
formato tradicional da pintura
como se esse fosse, na reali-
dade, escultura.

VÉRTICE
QUANDO: DE 8 DE FEVEREIRO A 7 DE

MARÇO. DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 10
ÀS 19H; SÁBADOS, DAS 11 ÀS 17H.
ABERTURA: 7 DE FEVEREIRO, ÀS 11H

(PARA CONVIDADOS)
ONDE: GALERIA MILLAN (RUA

FRADIQUE COUTINHO 1360, SÃO PAULO)
TEL/FAX: 11/3031-6007
WWW.GALERIAMILLAN.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Aestação mais quente
do ano traz a ocasião
perfeita para muita

praia, sol, mar e calor. Mas
toda essa diversão pode trazer
malefícios como a danificação
dos cabelos.

Para saber como proteger
os fios dos danos que o verão
pode causar, O Jornal Nippak
entrevistou profissionais da
área, que trazem dicas para
um cabelo saudável.

A cabeleireira Cláudia
Morivaki, do salão C.Kamura,
explica que para encarar o sol
é preciso o uso de acessórios
como chapéus e também pas-
sar produtos com protetor so-
lar. Além disso, a hidratação
dos fios é fundamental. “Em
casa dá para usar máscara
capilar que são vendidas pron-
tas. É só adicionar ampola de
vitaminas e usar duas vezes
por semana. Não tem contra-
indicação e às vezes funciona
melhor que o condicionador. A
máscara deixa o cabelo macio
e gostoso”.

Diana Gomes, do Salão
Inove, concorda com Cláudia
e afirma que a hidratação ca-
seira, com máscara e vitami-
nas, é a melhor forma de pro-
teger o cabelo. “No verão,
para manter o cabelo com bri-
lho e vida é bom hidratar. Hoje
em dia nós temos a tecnologia
ao nosso favor, e não acho
necessário receitas da vovó”,
explica. Diana não recomen-
da o uso de alimentos e frutas
como fortificador capilar.

Além da hidratação com
máscara, há também tratamen-
tos de reconstrução dos fios.
“Hoje, temos em bons salões
tratamentos que recuperam as
fibras capilares e que é o mais
indicado para quem abusou do
sol”, explica Diana.

Homens - Nos homens, a hi-
dratação também é necessá-
ria apesar de ser menos usa-
da, como explica o especialis-
ta em cortes masculino, Gilber-
to Petronilio, do Giba’s Cabe-
leireiro. “Funciona como nas
mulheres, mas na verdade, os
homens não usam muito a hi-
dratação e não se importam
com isso”.

Mesmo sem todo o cuida-
do feminino, Gilberto alerta
sobre certos tipos de cabelo.
“Nos homens, o cabelo grisa-
lho é o mais frágil, então tem
que tomar mais cuidado e usar
shampoo sem sal, que agride
menos os fios”, explica.

Orientais – Para as orientais
que querem mudar o visual
nesse verão, não é preciso ter
medo do sol. Segundo Diana,
o cabelo oriental é, em sua
maioria, simples de cuidar e por
ser geralmente liso, aparente-
mente mostram-se saudáveis,
mas não estão isentos da hi-
dratação. “O cabelo da orien-
tal, apesar do brilho, pode es-
tar danificado internamente,
necessitando de vitaminas e
cuidados”.

Mas Cláudia explica que o
cabelo das orientais é mais
grosso e mais resistente. “Nos-
so cabelo é ótimo. Pode fazer
muita coisa nele que ele agüen-
ta”, ressalta ela que é a favor
de mudanças no visual.

Em relação aos cortes, os
tipos que estão em alta são os
práticos. Cabelo repicado e
não muito cumprido é o ideal
para as orientais.

Thâmara Kaoru

C.KAMURA – CLÁUDIA MORIVAKI

RUA DA CONSOLAÇÃO, 3679 – SÃO

PAULO

TELEFONE: 3061.5500

INOVE CABELO E ESTÉTICA –
DIANA GOMES

AV. LINS DE VASCONCELOS, 1837 –
SÃO PAULO

TELEFONE:3451-8524 / 5084-9357

GIBA’S CABELEIREIRO –
GILBERTO PETRONILIO

ESTRADA DA BARREIRA GRANDE, 588 –
SÃO PAULO

TELEFONE: 4106-1784

THÂMARA KAORU –
THAMARA@NIPPAK.COM.BR

Cláudia Morivaki afirma que cabelo de orientais é mais resistente

LUCI JÚDICE YIZIMA

Hidratação Caseira: *Uma ou duas vezes por semana

• Lave os cabelos com shampoo e os enxágüe com muita
água

• Com uma toalha, retire a umidade do cabelo
• Adicione ampolas de vitaminas às máscaras comuns de

hidratação vendidas em perfumarias, farmácias e centros
de estética.

• Aplique a máscara por todo o cabelo
• Deixe agir por 15 minutos
• Enxágüe com água abundante

A Associação Pró-Excep-
cionais Kodomo-No-Sono re-
alizará neste domingo (1º de
fevereiro), a partir das 7h, nas
dependências da Associação
dos Shizuoka Kenjin do Brasil
(Zona Sul de São Paulo), o 10°
Concurso Nacional de Kara-
okê Beneficente. O objetivo do
evento é mostrar o trabalho
desenvolvido pelos internos e
arrecadar fundos para a enti-
dade.

Os visitantes terão a sua
disposição estandes de artesa-
natos produzidos pelos inter-
nos. Haverá restaurante no
local. Dentre as atrações, o
público pode conferir, às 14h,
a apresentação dos 23 inter-

Organizadores do Evento, Antonio Sakamoto, Luis Okamoto,
Armando Taniguchi, Toshio Kyohara.

KARAOKÊ

10° Concurso Nacional Beneficente deve
reunir cerca de 750 cantores

nos inscritos para o karaokê.
O concurso deve contar com
a participação de cerca de 750
cantores de diversas associa-
ções que estarão disputando o
Estandarte Presidente da Re-
pública, o Troféu Governador,

o Troféu Consulado Geral do
Japão em São Paulo e o Tro-
féu Kodomo-No-Sono.

A Associação dos Shizuo-
ka Kenjin do Brasil fica na na
Rua Vergueiro, 193 – Liberda-
de – São Paulo (SP).

MMMMMMMMMM
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TEATRO

‘Kasato Maru’ desembarca no País para
apresentar espetáculo inédito

Depois de 101 anos, o
Kasato Maru desem-
barcará novamente

em território brasileiro. Desta
vez na forma do grupo teatral
homônimo. “Kasato Maru”, o
grupo, é formado por 15 artis-
tas da Província de Kumamo-
to e tem chegada prevista para
o dia 5 de fevereiro para uma
série de apresentações em São
Paulo do espetáculo “Boku No
Furusato” (Minha Terra Natal,
em japonês).

A turnê começa no dia 7 de
fevereiro, no Teatro Yuba, no
bairro da Primeira Aliança, em
Mirandópolis (SP), onde o es-
petáculo conta com apoio da
Prefeitura Municipal de Miran-
dópolis, Associação Cultural e
Esportiva Primeira Aliança e
da Associação Comunidade
Yuba.

A divulgação é do Seinen
da Primeira Aliança. A apre-
sentação acontece às 19h30.
Antes, por volta das 18h, quem
quiser poderá saborear um
delicioso yakissoba (cobrado à
parte) preparado pela comuni-
dade local. O Teatro Yyuba
tem capacidade para receber
cerca de 600 pessoas.

No dia 10, é a vez da co-
munidade nipo-brasileira de
Promissão e região receber o
espetáculo. O apoio é da Pre-
feitura Municipal de Promis-
são, Câmara Municipal de Pro-
missão, Associação Pró-Cen-
tenário de Promissão, Associ-
ação Esportiva de Promissão,
Associação Esportiva e Re-
creativa de Promissão, Asso-
ciação Cultural Nipo-Brasilei-
ra de Promissão e Associação
Cultural e Esportiva Nipo-Bra-

felicidade – do grupo, muitos
brasileiros que estavam na
plateia sugeriram sua apresen-
tação também no Brasil.

Para os jovens artistas que
compõem o grupo, cujo objeti-
vo é entender um pouco mais
sobre o processo de imigração
e por tabela, as relações inter-
nacionais, a vinda ao Brasil é
uma rara oportunidade de in-

sileira de Promissão.
O grupo encerra a série de

apresentações no interior pau-
lista no dia 13 de fevereiro, na
Associação Cultural e Despor-
tiva de Pilar do Sul. Na capital
paulista, o espetáculo será apre-
sentado no Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social), no dia
15 de fevereiro, às 14h.

O grupo teatral “Kasato
Maru” foi criado em 2008 ex-
clusivamente para os festejos
do Centenário da Emigração
Japonesa. O espetáculo Boku
No Furusato foi apresentado

pela primeira vez no dia 29 de
abril de 2008 no Centro de In-
tercâmbio Internacional de
Kumamoto. Para surpresa – e

tensificar o inter-
câmbio cultural
com os nipo-brasi-
leiros e, desta for-
ma, ampliar a visão
de futuro do elen-
co.

No palco, será
apresentada a saga
da imigração desde
o convés do Kasato-
Maru até a forma-
ção das “colônias”,
através do canto e
da dança, centrada
na figura do “Pai da
Imigração Japone-
sa”, Shuhei
Uetsuka, retratando
as dificuldades e
sucessos dos imi-
grantes. Ou na de-
finição dos próprios
atores: “Boku No

Furusato busca as raízes do
grupo de imigrantes trilhada ao
longo destes 100 anos. É uma
história de aventura onde um jo-
vem vai em busca de sua terra

natal através de questionamen-
tos como quem eram esses pi-
oneiros e a construção de uma
nova sociedade”.

Em japonês – A peça, escri-
ta por Hitomi Tanaka com tri-
lha sonora assinada por de
Junpei Yamanami e Kouta
Tanaka, será encenada em ja-
ponês. Em alguns trechos,
como na leitura de um diário,
será utilizado o português.

A turnê brasileira do gru-
po teatral japonês Kasato
Maru é uma realização do
Grupo Teatral Kasato Maru,
Nihon Midori No Kai e Fair
Trade Japan; com apoio da
Comunidade Yuba, Prefeitura
Municipal de Promissão, As-
sociação Cultural e Desporti-
va de Pilar do Sul e Associa-
ção Kumamoto Kenjin do
Brasil. O patrocínio é do ban-
co Real – Grupo Santander,
com promoção do Nikkey
Shimbun e Jornal Nippak.

(Aldo Shiguti)

Apresentação do espetáculo Boku No Furusato (Mi-
nha Terra Natal), com o grupo teatral Kasato Maru

DIA 07/02 (19h30) – Teatro Yuba (Informações pelo tel.: 18/
3708-1247). Ingressos: R$ 5,00 (o yakissoba será cobrado á parte)

DIA 10/02 (19h30) – Teatro Municipal de Promissão  (Informações
pelo tel.: 18/3642-3170). Ingressos: R$ 5,00

DIA 13/02 (19h) – Associação Cultural e Desportiva Pilar do Sul
(Informações pelo tel.: 15/3278-1183). Entrada franca

DIA 15/02 – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Informações pelo tel. 11/3208-3977). Ingressos: R$ 10,00

Grupo é formado por 15 artistas da província de Kumamoto

DIVULGAÇÃO

Peça conta a história da imigração japonesa

Para homenagear os 455
anos da cidade de São Paulo
– comemorados no último dia
25 – o Shopping Center 3 pro-
move até o dia 13 de feverei-
ro, a exposição “O que você
mais gosta em São Paulo?” As
fotografias expostas são fru-
tos de um concurso realizado
entre os freqüentadores do

centro de compras.

EXPOSIÇÃO “O QUE VOCÊ MAIS GOSTA

EM SÃO PAULO?”
QUANDO: ATÉ 13 DE FEVEREIRO, DAS 8
ÀS 22H

ONDE: SHOPPING CENTER 3 (AV.
PAULISTA, 2064)
WWW.SHOPPINGCENTER3.COM.BR

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3285-2458

EXPOSIÇÃO

Mostra homenageia os 455 anos
da cidade de São Paulo
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VEÍCULOS

New Civic 2009 chega às
concessionárias com novo visual

ONew Civic passou por
mudanças e chega às
concessionárias com

visual mais atraente e detalhes
que reforçam a alta tecnolo-
gia aplicada nos automóveis da
marca. A versão esportiva, o
Civic Si, também recebeu mo-
dificações. Em comparação
com a versão anterior, as prin-
cipais alterações estão no
design do New Civic. Essas
modificações asseguram um
veículo ainda mais bonito e
esportivo. Os pára-choques de
todas as versões —LXS (ma-
nual e automática) e EXS (au-
tomática) –, por exemplo, fo-
ram reestilizados ao ganhar
entradas de ar nas extremida-
des. Já a grade central croma-
da foi ampliada e recebeu con-
tornos mais agressivos.

Internamente, a incorpora-
ção de novos itens oferece mais
comodidade, conforto e segu-
rança. Seja com o novo tecido
do banco da versão LXS (a
versão EXS continua com ban-
cos em couro) ou no piloto au-
tomático disponível em todas as
versões. Além disso, o New
Civic passa a contar com a co-
nexão USB e a avançada tec-
nologia VSA (Vehicle Stability
Assist), que assegura estabili-
dade ao sedã médio mais ven-

TABELA DE PREÇOS HONDA*
New Civic LXS MT Flex .......................... R$ 64.365,00
New Civic LXS AT Flex ............................ R$ 69.340,00
New Civic LXS MT c/ couro Flex ............ R$ 65.990,00
New Civic LXS AT c/ couro Flex.............. R$ 70.955,00
New Civic EXS AT Flex ............................ R$ 83.810,00
Civic Si MT................................................ R$ 96.965,00

dido do país. Os dois itens es-
tão disponíveis apenas na ver-
são EXS —o Civic Si 2009 tam-
bém dispõe da conexão USB.

Com essas alterações, a
Honda espera ampliar ainda
mais o bom desempenho em
vendas da oitava geração New
Civic. Do lançamento, há qua-
se três anos, até o final de
2008, o modelo se transformou

em sinônimo de inovação no
mercado nacional. Foram mais
de 67 mil unidades emplaca-
das somente no ano passado.
Além disso, tornou-se o quar-
to carro mais vendido do Bra-
sil no mês de novembro.

Civic Si – A versão esportiva
da linha Civic, o Si, também
ganhou inovações para 2009.
O pára-choque dianteiro vem
com novo design e está equi-
pado como faróis de neblina.
Já a grade dianteira foi ampli-
ada e está na cor preta, dife-
rentemente da versão anterior
que era pintada de acordo com
a cor do modelo.

Um dos destaques é o

airbag lateral, que oferece
mais segurança ao motorista e
ao passageiro em caso de uma
colisão. O modelo também re-
cebeu novas rodas de aro 17”,
com um desenho mais agres-
sivo e esportivo. Assim como
o New Civic, o Si possui no-
vos tecidos nos bancos e ga-
nhou tomada USB, que facili-
ta conexões com MP3 Players
ou carregadores.

Todas as versões do Honda
Civic possuem três anos de
garantia, sem limite de quilo-
metragem. Os clientes podem
obter informações sobre a con-
cessionária mais próxima pelo
site www.honda.com.br ou
pelo telefone 0800 701 3432.

Mudanças no visual frontal asseguram mais esportividade ao New Civic 2009

DIVULGAÇÃO

ESPAÇO

Japão lança satélite que
estudará gases do efeito estufa

A Agência Espacial Japo-
nesa (Jaxa) lançou no dia 23
de janeiro do centro espacial
de Tanegashima, Sul do Japão,
o foguete H-2A carregando a
bordo o satélite Ibuki que se
encarregará de estudar a con-
centração dos gases causado-
res do efeito estufa na atmos-
fera da terra durante cinco
anos. Fabricado pela Mitsubi-
shi Heavy Industries o Ibuki
que significa “respirar”, tam-
bém transporta outros sete
pequenos satélites rodo sondas.

O primeiro satélite dedica-
do a monitorização das emis-
sões de dióxido de carbono vai
recolher informações sobre as
alterações climáticas - e ajudar
o arquipélago a competir no lu-
crativo negócio de lançamento
de satélite. O Ibuki, que irá cir-
cular pelo globo a cada 100
minutos, vai armazenar infor-
mações sobre níveis de gases
com efeito ao redor do mundo
para os próximos cinco anos.
Os dados serão compartilhados
com a NASA nos Estados Uni-
dos e em outros espaços e or-
ganizações científicas.

Lançado a partir de
Tanegashima, remota ilha cer-

ca de 600 milhas (970 km) a
sudoeste de Tóquio, o satélite
é equipado com sensores
ópticos que medem a luz re-
fletida a partir da Terra, e ve-
rificar a densidade do dióxido
de carbono e de metano, dois
gases que são considerados
como os principais contribuin-
tes para o aquecimento global.

De acordo com a Jaxa e a
Mitsubishi o satélite poderá
desempenhar um papel impor-
tante na luta contra o aqueci-
mento global, pois será o pri-
meiro desse tipo a estudar es-
ses gases dessa forma. O Ibuki
que teve seu lançamento adi-
ado devido ao mau tempo,
orbitará a Terra a uma altura
de 666 quilômetros, de onde
obterá dados a cada três dias
sobre as concentrações de
dióxido de carbono e metano
em 56 mil pontos do planeta ao
longo de cinco anos.

Existem atualmente 282 sí-
tios em terra para acompanhar
o dióxido de carbono, e as ca-
pacidades da Ibuki que irá im-
pulsionar substancialmente,
especialmente em países em
desenvolvimento em que a vi-
gilância é difícil.

DIVULGAÇÃO

O H-2A foi lançado com o Ibuki e outros sete pequenos satélites

Após percorrer
21 países, e agora
promovida pela
Prefeitura da Cida-
de de São Paulo
através da Secre-
taria Municipal do
Verde e do Meio
Ambiente e da
UmaPaz (Universi-
dade Aberta do
Meio Ambiente e
da Cultura de Paz),
pela Capela Internacional
Martin Luther King Jr. da Fa-
culdade Morehouse e com
apoio da Associação Brasil
SGI, a exposição Gandhi, King
e Ikeda – Pelo Ideal do
Humanismo será inaugurada
em São Paulo no próximo dia
2 de fevereiro, na sede da Pre-
feitura Municipal, no centro de
São Paulo.

Idealizada por Lawrence
Carter, diretor da Faculdade
Morehouse, Atlanta, EUA, a
exposição, há dez anos, a ex-
posição tem como objetivo le-
var ao grande público a visão
e as ações pacifistas destes
três grandes homens que, ape-
sar de pertencerem a culturas
distintas, disseminaram a con-
duta da não-violência, da soli-
dariedade e do humanismo,
proporcionando um novo olhar
perante questões e grandes
problemas enfrentados hoje
por todo mundo.

A exposição conta com 46
painéis divididos em cinco te-
mas: Inspirações de Vida, Co-
ração Humanitário, Princípios
e Ações, Adversidades e Re-
sistência e Não-Violência, que
apresentam a vida e episódios
centrais da vida de Mahatma
Gandhi, que liderou o movi-
mento de não-violência duran-
te a luta pela independência da
Índia na primeira metade do
século 20; Martin Luther King

Jr, conhecido líder e defensor
dos direitos civis e da igualda-
de racial na sociedade norte-
americana; e Daisaku Ikeda,
vivo e atuante, preside da Soka
Gakkai Internacional (SGI) e
fundador da Universidade
Soka,  Instituto de Filosofia
Oriental, Associação de Con-
certos Min-On e Museu de
Arte Fuji de Tóquio.

Ikeda acredita na revolução
do pensamento por meio da
educação e empenha-se des-
de os anos 1970 pelo restabe-
lecimento das relações diplo-
máticas sino-japonesas, o que
já resultou na criação de diver-
sos institutos de pesquisa do
humanista em cerca de 20 uni-
versidades chinesas. É autor
de diversos textos e propostas
sobre a paz, a educação e o
meio-ambiente, todas enviadas
à Organização das Nações
Unidas.

EXPOSIÇÃO “GANDHI, KING E IKEDA –
PELO IDEAL DO HUMANISMO “
ONDE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO

PAULO - HALL DE ENTRADA DO EDIFÍCIO

MATARAZZO (VIADUTO DO CHÁ, 15 -
CENTRO - SÃO PAULO)
CERIMÔNIA DE ABERTURA: 2 DE

FEVEREIRO DE 2009 ÀS 19 HORAS

(SOMENTE PARA IMPRENSA E CONVIDADOS)
PERÍODO: DE 3 A 20 DE FEVEREIRO DE

2009, DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS

8 ÀS 18 HORAS

ENTRADA FRANCA

EXPOSIÇÃO

Gandhi, King e Ikeda são
temas de exposição em SP

Mostra será inaugurada no próximo dia 2

DIVULGAÇÃO

CURTA

Cinemateca exibe Tesouro do samba, de Marcelo Ikeda
A Cinemateca Brasileira,

desde 2004, mantém um es-
paço de exibição permanen-
te para o curta-metragem
brasileiro, em sessões gratui-
tas todas as terças-feiras, às
18h, com reapresentações
aos sábados, às 16h. Para fe-
vereiro, foram selecionados

uma série de filmes cujo foco
é a música brasileira, tema
que fez sucesso de público
em programações passadas.
Destaque para Tesouro do
samba (Rio de Janeiro, 2004,
vídeo digital, cor, 20’. Exibi-
ção em DVD), de Marcelo
Ikeda.

O curta, que será exibido
no dia 24 de fevereiro (com
reapresentação no dia 28)
acompanha a rotina de um
finalista no dia da grande fi-
nal do carnaval carioca: a ex-
pectativa, os sonhos, a ten-
são durante a apresentação
na quadra.

CINEMATECA BRASILEIRA
(LARGO SENADOR RAUL CARDOSO,
207, PRÓXIMO À ESTAÇÃO VILA

MARIANA DO METRÔ)
OUTRAS INFORMAÇÕES:
(11) 3512-6111 (RAMAL 215)
WWW.CINEMATECA.GOV.BR

NÃO INDICADO PARA MENORES DE 14 ANOS

ENTRADA FRANCA

ACESSÓRIOS

Honda lança linha 2009 de
capacetes street

A Honda acaba de lançar
sua linha 2009 de capacetes
street fechados. Com grafismo
arrojado, estilo único e design
que acompanha as últimas ten-
dências mundiais, o novo mo-
delo está disponível nas cores
azul, preta ou vermelha. Pro-
duzido em material de alta qua-
lidade (ABS - plástico injeta-
do), possui viseira antirriscos,
forração removível e lavável,
pintura diferenciada, grafismo
em decal, fecho de engate rá-
pido e anel antifurto.

Além da linha 2009 de ca-
pacetes street fechados, fabri-
cados de acordo com as reso-
luções do Contran (Conselho

Nacional de Trânsito), a Honda
oferece outros modelos para
atender aos diferentes estilos
de seus usuários. O capacete
off road, por exemplo, é leve,
resistente e possui regulagem
de altura na pala e fecho de
engate duplo. Outra opção são
os capacetes street abertos,
modernos e com ampla visei-
ra. Há ainda uma versão es-
pecial do modelo street aber-
to, inspirada na motocicleta
Honda Biz 125.

Em diversos tamanhos e
cores, todos esses produtos
podem ser encontrados na
rede de concessionárias de
motocicletas Honda.

Capacetes são fabricados de acordo com normas do Contran

DIVULGAÇÃO

PROJETORES

Novo CPX5 da Hitachi pesa
menos de 2 kg

A Hitachi apresenta o CPX5
3LCD, projetor que oferece
2500 ANSI lumens de lumino-
sidade e pesando menos de
2kg. O novo projetor tem ainda
lentes de amplo alcance, o que
permite a instalação do proje-
tor próximo a tela, de maneira
a evitar obstruções de imagem.
Adicionalmente, o CPX5 pos-
sui leitor USB, permitindo uma
apresentação mais funcional. O
CPX5 traz a resolução XGA,
proporção de contraste de
500:1 e produz menos de 29

decibéis quando no modo silen-
cioso.

Como todos os projetores
3 LCD da Hitachi, o CPX5
oferece características como
My Screen, My Memory e My
Button. O CPX5 também con-
tém caixas de som internas de
1W de potência, assim como
funções de segurança, como o
sistema Transition Detector,
que previne possíveis furtos
desligando o produto caso este
seja removido de sua posição
inicial, e trava Kensington.

CPX5 oferece 2500 ANSI lumens de luminosidade

DIVULGAÇÃO
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TÊNIS DE MESA/INTERCOLONIAL

59º Campeonato Intercolonial
supera marcas e faz história

Aequipe de tênis de
mesa da Capital con-
quistou o Troféu Efi-

ciência e sagrou-se campeã do
59º Campeonato Brasileiro In-
tercolonial de Tênis de Mesa,
realizado entre os dias 23 e 25
de janeiro em São Bernardo do
Campo (ABC Paulista). O
conjunto do ABC Sul ficou em
segundo lugar, seguido pelo
Norte Paraná, Central e Curi-
tiba. O número recorde de 867
atletas participantes na com-
petição entrou para a história
da modalidade que fez dela um
dos maiores eventos esportivos
da América Latina.

Mesatenistas dos 6 aos 90
anos representando seis esta-
dos São Paulo, Paraná, Rio de
Janeiro, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Distrito Federal
e Minas Gerais, participaram do
torneio considerado o mais an-
tigo da América Latina. Os par-
ticipantes foram divididos em 24
categorias (pré-mirim a hiper-
veterano), e disputaram provas
em equipes, duplas e individu-
ais nos três dias do evento.

Competitividade – A rivali-
dade existe em qualquer espor-
te, porém o clima de
descontração, cordialidade e
confraternização marcou a
competição. Segundo Mauro
Ikeda da Comissão Organiza-
dora e diretor de Esportes da
Acrepa (Associação Cultural
Recreativa Paulicéia) – enti-
dade responsável pela organi-
zação do evento –, as expec-
tativas previstas para o torneio
foram mais do que atendidas
e ultrapassadas por causa da
mudança do local do campeo-
nato que este ano, por motivos
técnicos, foi disputado no Gi-
násio Municipal Poli esportivo
Adib Moysés Dib.

“Realizamos o Intercoloni-
al dos nossos sonhos porque
sempre gostaríamos de fazer
ele aqui nesse ginásio para
acomodar o público e um local
melhor para os atletas não tem
lugar melhor do que esse gi-
násio”, destacou Ikeda, acres-
centando que, com a mudan-
ça de local, uma das preocu-
pações era quanto a cozinha e
o jantar de confraternização.

“Acabamos improvisando
um cozinha, que acabou fican-
do até melhor que a do [Pavi-
lhão, palco inicial da competi-
ção] Vera Cruz, incluindo piso
antiderrapante.Tudo teve que
ser feito a toque de caixa, em
apenas quatro dias, mas feliz-
mente conseguimos atingir
nosso objetivo, que era o de
superar a organização de
2007”, conta Ikeda, lembran-
do que “toda” a equipe da
Acrepa foi formada por 17
pessoas.

Mauro Ikeda assegurou
que os elogios pela organiza-
ção do Intercolonial é a maior
satisfação para a comissão e
para a cidade de São Bernar-
do do Campo. “Recebi um te-
legrama do prefeito de São
Bernardo do Campo parabe-
nizando a organização, além
de vários e-mails do pessoal do
Paraná. Para nós, esse reco-
nhecimento é a nossa maior
satisfação”, afirma Ikeda, que
destaca o apoio da Prefeitura.
“A atual administração não
mediu esforços para que nos-
so sonho se tornasse realida-
de”, explica Ikeda, lembrando
que o Intercolonial sempre foi
celeiro de atletas para a sele-
ção brasileira e olimpíadas, tan-
to que grandes nomes do tênis
de mesa participaram este ano
como Hugo Hanashiro, Fran-
cisco Arado e Miguel Yama-
moto.

O veterano Mauro Ikeda
adiantou que o torneio é o mais
aguardado pelos atletas o ano
inteiro. “A cada ano que pas-
sa o Intercolonial está tendo

muita credibilidade. Este ano
teve muitos mesatenistas de
alto nível como o Massariho
Hayakawa, Edson Shimabuku-
ro (atual campeão), Caio
Noda, Toshiaki Ikassa. Na mi-
nha categoria não deu pra
apontar um favorito”, avaliou.

Marcos Yamada, também
da comissão organizadora, sa-
lientou que a importância de
São Bernardo do Campo
sediar o Intercolonial pela se-
gunda vez é resultado da nova
filosofia de trabalho do Parti-
do dos Trabalhadores (PT),
que assumiu a prefeitura no
início do ano. “É o primeiro
evento do partido, com o pre-
feito Luiz Marinho presente no
maior evento da América La-
tina ele começou com o pé di-
reito”, avalia Yamada, anteci-
pando que o Intercolonial de
2010 será realizado na cidade
paulista de Mogi das Cruzes.

A prefeitura ajudou na or-
ganização do campeonato for-
necendo alojamento e uma par-
te em dinheiro. Marcos Yama-
da afirma que a realização da

competição em São Bernardo
do Campo foi definida em um
congresso técnico que é reali-
zado todos os anos onde são
escolhidas as cidades candida-
tas. “Para o ano que vem três
cidades se candidataram: Ma-
ringá, Uberaba e Mogi das Cru-
zes, sendo que essa última tem
mais condições de sagrar-se vi-
toriosa”, analisa.

Marcos Yamada conta que
a sua formação aconteceu
dentro do Intercolonial e foi a
partir dela que começou a trei-
nar forte e com objetivos defi-
nidos nessa competição
motivante. “Espero que essa
‘garotada’ tenha essa mesma
filosofia e visão e comece a
praticar com afinco. O segre-
do é fazer o que gosta, mesmo
que o retorno financeiro não
seja grande, a satisfação pes-
soal e o não estresse está mui-
to ligado ao que você gosta”,
garante.

Abertura – Na abertura ofici-
al, no dia 24, as delegações de
16 regiões do Brasil desfilaram

para o público e autoridades
presentes, entre eles o prefeito
da cidade Luiz Marinho, e o
presidente da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa
(CBTM), Alaor Azevedo.

A Comissão organizadora
prestou uma homenagem espe-
cial a atletas olímpicos que pas-
saram por São Bernardo do
Campo: Hugo Hoyama, Cláu-
dio Kano (in memorian),
Mariany Nonaka, Issamu
Kawai, Francisco Arado (que
defendeu a seleção cubana e
atual treina a Acrepa), Lyanne
Kosaka e Mônica Doti, pelos
serviços prestados a modalida-
de. Após a execução dos hinos
nacionais do Brasil e do Japão,
foi feito um minuto de silêncio
aos mesatenistas in memoriam
que escreveram a história dos
59 anos da competição.

Durante os três dias do
campeonato os atletas também
participaram de uma clínica
com o técnico japonês Yoshi-
hiro Hiraoka.

(Aldo Shiguti e
Afonso José de Sousa)

Os campeões do 59º Campeonato Brasileiro Intercolonial, que teve número recorde de participantes

DIVULGAÇÃO/CBTM

Prefeito de São Bernardo pretende
investir na modalidade

O prefeito de São Bernar-
do do Campo, Luiz Marinho
(PT) afirmou no último dia
24, durante a abertura da 59ª
edição do Campeonato Bra-
sileiro Intercolonial de Tênis
de Mesa, que a prefeitura vai
investir no esporte da cidade
como um instrumento de in-
clusão social.

Acompanhado do Secre-
tário de Esportes,do presiden-
te da Confederação Brasilei-
ra de Tênis de Mesa, Alaor
Gaspar, e do medalhista olím-
pico na categoria, Hugo Ho-
yama, ele assumiu o compro-
misso de investir no esporte
em São Bernardo com o ob-
jetivo de potencializar os re-
sultados que ele resulta na
área social.

“Estamos conversando
com o Ministério dos Espor-
tes sobre um projeto capaz de
incentivar o jovem na prática
esportiva como instrumento
de inclusão social. Seria o
Praça na Periferia”, disse.

Marinho também reco-
nheceu o espaço que o tênis
de mesa tem aberto entre os
jovens com a participação de
atletas brasileiros em torneios
internacionais. Ele ainda
garantiu que o município vai
incentivar a prática da moda-
lidade. “O Hugo é um orgulho
da nossa cidade. Ele é um
ícone para das crianças e pre-
tendemos utilizá-lo para agu-
çar a curiosidade de quem na
conhece o tênis de mesa e po-
pularizar o esporte, dando a ele
seu espaço merecido”, disse.

Segundo o prefeito, a ci-
dade também tem totais con-
dições de sediar, mais even-
tos esportivos de grande im-
portância como o campeona-
to realizado no Ginásio Poli-
esportivo Cidade de São Ber-
nardo, hoje pela manhã.
“Nossa cidade sempre esta-
rá de portas abertas para a
realização de eventos como
esse. Sempre haverá espaço
para o esporte”, garantiu.

Hugo Hoyama, ícone do
tênis de mesa no país, foi ho-
menageado pela coordena-
ção do evento devido à sua
trajetória no esporte. Com
nove medalhas de ouro no
currículo, Hugo destacou a
importância do investimento
no tênis de mesa, principal-
mente no lado social que o
esporte proporciona.

“Vejo com bons olhos a
postura da nova administra-
ção da cidade. São Bernardo
sempre foi um pólo de talen-
tos no esporte e seria muito
importante abrir as portas
para o tênis de mesa nas es-
colas, por exemplo,”, afirmou.

Além de Hoyama, foram
homenageados os atletas
olímpicos que passaram por
São Bernardo do Campo:
Carlos Issamu Kawai, Moni-
ca Doti, Mariane Nonaka,
Lyane Kosaka, Francisco
Arado, o Paco – da seleção
cubana e atual técnico da
Acrepa – e Claudio Kano (in
memorian). A entrega dos
mimos foi feito pelo ex-me-
satenista Ricardo Inokuchi.

DIVULGAÇÃO

Luiz Marinho com o mesatenista Hugo Hoyama: apoio

O tênis de mesa é um es-
porte completo por que trás
vários benefícios para a saúde
dos praticantes como, por
exemplo, é um instrumento
contra o sedentarismo uma vez
que o índice de sudorese é alto,
além de integrar as famílias.
Além de melhorar a circulação
sanguínea; desenvolve a velo-
cidade de raciocínio; a coor-
denação motora e os reflexos;
a visão e exercita os nervos
ópticos; é ótimo para queimar
calorias; e em uma partida não
existem choques físicos, etc.

Por essas e outras vanta-
gens é que os 867 mesatenis-
tas com idades que variam dos
6 aos 90 anos, disputam cam-
peonatos sucessivos como In-
tercolonial de Tênis de Mesa,
realizado em São Bernardo do
Campo e reuniu representan-
tes de seis estados brasileiros.
Entre os atletas da competição
destaca-se o hiper veterano
Antonio Kimura, de 85 anos,
da equipe Norte Paraná, de
Cascavel. Ele que joga tênis de
mesa há 35 anos é tricampeão
no Intercolonial, o primeiro tí-
tulo foi conquistado em 1985.

No campeonato o parana-
ense previu dificuldades dian-
te dos adversários, alguns mais
ágeis devido à idade e apon-
tou como maior adversário e
favorito ao título da categoria,
o super-super-veterano Mario
Morimoto, do Mato Grosso do
Sul. “Eu já enfrentei o Mario e
ganhei uma vez. A gente com
85 anos já enxerga pouco, a
agilidade não é a mesma, o que
dificulta muito”, esclarece.
Participar do torneio para An-

Competição reúne atletas de 6 a 85 anos de idade

tonio Kimura é manter as tra-
dições japonesas, além de que
esporte é saúde.

“Os jovens tem que praticar
algum esporte. O incentivo que
eu tenho é a minha saúde e com
ela consigo participar das com-
petições e desse evento mara-
vilhoso”, explica ele que se
sagrou campeão do Intercolo-
nial de 2008 realizado em Curi-
tiba, Paraná, após disputa com
20 atletas. Em seu melhor re-

sultado na carreira, Mario Mo-
rimoto foi campeão no Rio de
Janeiro em 1999 quando dispu-
tou o torneio com outros 20
adversários. “Esse está regis-
trado no meu computador”,
destacou apontando para a ca-
beça. Questionado sobre o seu
ídolo predileto, o paranaense
apontou Hugo Hoyama como
um homem humilde, amigo e
que incentiva os jogadores.

O pequeno atleta Rafael

Iwamoto, de 6 anos, do Distrito
Federal, é da categoria pré-mi-
rim, joga desde os 5 anos e no
Intercolonial foi o primeiro cam-
peonato oficial que participou
no início de carreira. Ele que
treina no Clube Nippo de Bra-
sília disse que tem disputado
alguns torneios, mas obtido re-
sultados médios. Questionado
sobre o que significa participar
do Intercolonial ele disse “que
esperava treinar, vencer na

competição e ganhar troféus”,
avaliou. Rafael Iwamoto conta
que é seu pai que incentiva a
praticar o esporte. “Ele fala
para treinar bastante os saques
e as cortadas”, conta ao lem-
brar que gosta do colega Hugo
Hoyama.

O paranaense Gabriel Na-
kamura, de 8 anos, da equipe
pré-mirim do Norte Paraná é
da cidade de Maringá, onde
treina tênis há um ano na As-
sociação Cultural e Esportiva
de Maringá (Acema). O atleta
comentou que enfrentaria adver-
sários difíceis no Intercolonial
que para ele “é legal participar
para conhecer o jogo dos adver-
sários e colocar em prática tudo
o que aprendeu nos treinos”, es-
clarece. Ele já participou de dois
campeonatos, o Intercolonial de
2008 obtendo o segundo lugar
na sua categoria e o campeo-
nato paranaense realizado em
Londrina no mesmo ano, fican-
do entre os nove melhores do
torneio. “Eu tenho alguns ídolos
que eu gosto: o Gustavo Tsuboi,
Hugo Hoyama, Tiago Montei-
ro”, finaliza. (Afonso José de
Sousa)

Antonio Kimura, de 85 anos, foi homenageado. Já o pequeno Rafael Iwamoto, 6, estreou na competição
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SABERES DOS SABORES

Degustação de saquê reúne
chefs e críticos para gravação

Acontece nesta segun-
da-feira (2) uma de
gustação reservada de

saquê, as 15h30, no restauran-
te Shintori, em São Paulo, com
chefs e especialistas da bebi-
da, para a gravação do sétimo
programa de TV Saberes do
Sabores (projeto da Fundação
Japão em São Paulo - FJSP),
intitulado “Os Drinques Japo-
neses: Saquê, o Divino Extra
do Arroz”, vinculado nacional-
mente pela JBN TV (canal
142 da SKY).

 O programa está previsto
para ir ao ar nos dias 2 de mar-
ço (19h), com reprises nos dias
4 de março (9h30),  6 de mar-
ço (19h), 7 de março (9h30) e
8 de março (19h). A primeira
temporada começou em de-
zembro de 2008 e se estende
até março de 2009, com 11 ca-
pítulos no total, com meia hora
de duração cada episódio.

Os participantes serão: Ar-
naldo Lorençato (editor da re-
vista Vejinha e crítico de gas-
tronomia), Carla Pernambuco
(chef do restaurante Carlota),
Marcelo Katsuki, (jornalista e
editor do blog Comes e Bebes
da Folha de S. Paulo). Shin
Koike (chef do restaurante
Aizome), Daniela Bravin (som-
melière de vinho), Luiz Horta
(editor assistente do Estado de

São Paulo) e Ana Paula Bordin
- a confirmar (sommelière de
sake). O evento tem apoio do
restaurante Shintori, Tozan, Sa-
kura e Tradbrás.

Opinião – A degustação será
organizada pelo consultor de
saquê e editor do site adega de
saquê Alexandre Tatsuya Iida
(www.adegadesake.com) e
começará com a explicação de
seis tipos e categorias de
saquês e suas respectivas
harmonizações, antes da apre-
ciação propriamente dita.

As harmonizações, defini-
das e coordenadas por Alexan-
dre, serão oferecidas pelo res-
taurante Shintori. Como não é
uma competição, com julga-
mentos de acertos ou erros,
mas a gravação de um progra-
ma destinado ao grande públi-
co, os participantes irão ex-
pressar detalhadamente suas
opiniões sobre uma das bebi-
das mais consumidas no Japão
e no mundo.

DEGUSTAÇÃO SAKE -

GRAVAÇÃO PROGRAMA

SABERES DO SABORES

“OS DRINQYES JAPONESES: SAQUÊ, O

DIVINO EXTRA DO ARROZ”

ONDE: RESTAURANTE SHINTORI

QUANDO: 02 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-

FEIRA), ÀS 15H30 (SÓ PARA CONVIDADOS)

EXIBIÇÃO: 02 DE MARÇO, ÀS 19H, NA

JBNTV (CANAL 142 DA SKY)

REPRISES: 04/03 (9H30), 06/03 (19H),

07/03 (9H30) E 08/03 (19H)

WEBSITE: WWW.FJSP.ORG.BR/AGENDA/

08_12_SABERES.HTML

Degustação reunirá chefs e especialistas da bebida para gravação

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO

Estreia em São Paulo exposição
“Um Século de Animação”

Acontece em
São Paulo , aos
domingos, nos
dias 08 e 15 de
fevereiro e 1º de
março a exposi-
ção “Um Século
de Animação”
organizada pela
Academia de
Animação e Ar-
tes Digitais
(AAAD). A Ex-
posição traz de-
senhos originais
usados em várias
produções de fil-
mes internacio-
nais de anima-
ções desde 1935
até 2004.

Das diversas
obras expostas,
há raridades de
filmes clássicos como Mickey
Mouse, Pinochio, Cinderela, A
Bela Adormecida, Tom &
Jerry, Branca de Neve, Mulan,
Fivel - Um Conto Americano,
entre outros.

Ao todo são mais de quin-
ze painéis com pinturas bran-
co e preta, colorida e feitas de
acetatos originais que convi-
dam o expectador a participar
de uma viagem ao túnel do
tempo da animação.

Trata-se de uma oportuni-
dade para crianças, jovens e
adultos conhecer o processo
de animação de grandes filmes
que construíram memórias
inesquecíveis ao longo destes
anos. Segundo Marcelo de
Moura, diretor da Academia
de Animação e Artes Digitais
e proprietário dos desenhos, a
exposição é um projeto único
no Brasil e reúne todas as ra-
ridades que muitas vezes só
podem ser vistas por colecio-
nadores internacionais e em
exposições restritas.

“O objetivo deste evento é
apresentar ao público e admi-
radores da animação o univer-
so dos personagens que deixa-
ram história na lembrança de
todos. Ao mesmo tempo, va-
lorizar esta arte que vive sua
segunda época de ouro e atrai
cada vez mais interessados em
profissionalizar-se no mercado
tanto brasileiro quanto interna-
cional”, diz Moura.

EXPOSIÇÃO “UM SÉCULO DE
ANIMAÇÃO”
QUANDO: DIAS  8 E 15 DE FEVEREIRO E
1 DE MARÇO, DAS 14 ÀS 17H30
ONDE: ESCOLA DE ANIMAÇÃO E ARTES

DIGITAIS (AAAD): R. MACHADO

BITTENCOURT, 196 (PRÓXIMO À
ESTAÇÃO SANTA CRUZ DO METRÔ)
ENTRADA: R$10,00 ADULTOS /
ESTUDANTES COM CARTEIRINHA R$ 5,00/
CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS NÃO PAGAM.
INFORMAÇÕES: (11) 59080419
SITE:
WWW.ACADEMIADEANIMACAO.COM.BR

INFO@ACADEMIADEANIMACAO.COM.BR

DIVULGAÇÃO

Objetivo é mostrar o universo dos personagens

Mais uma dupla foi seleci-
onada para a final do WCS
2009. Elília Rocha e Ítalo
Sousa foram selecionados no
evento Sana Fest, que aconte-
ceu no Centro de Convenções
do Ceará, dia 24 de janeiro.

A apresentação dos ven-
cedores foi inspirada no ani-
me Digimon. Elília fez o
cosplay de Angewomon e
Ítalo se apresentou como
Angemon.

Nesta eliminatória, a dupla
Filipa e Humberto, que fize-
ram cosplay inspirado em
Kingdom Hearts, conquistou
o segundo lugar.

Concurso de cosplay não
foi a única atração do Sana
Fest. O evento, que teve 2
dias de atrações, apresentou
duas novidades ao público:

ANIME E MANGÁ

Sana Fest seleciona sétima dupla para a
grande final brasileira do WCS

balada com músicas japone-
sas e batalha de bandas, em
que um grupo foi selecionado
para tocar no palco principal

do SANA, que será realizado
em julho deste ano.

M a i s i n f o r m a ç õ e s :
www.wcsbr.com.br

A apresentação dos vencedores, Elília e Ítalo no Sana Fest

DIVULGAÇÃO

Jun Sakamoto também participou como convidado do projeto

TV 2

JBN TV lança canal na Internet
A JBN TV – Japão Brasil

Network Television, canal 142
da Sky, lança em fevereiro o
JBN-WEB,  permite ao usuá-
rio assistir os programas pelo
sistema podcast onde e quan-
do quiser, pela tela do compu-
tador.

A transmissão será realiza-
da a partir de um provedor pró-
prio, com tecnologia de última
geração que permite enviar
imagens com alta definição a
um número ilimitado de usuá-
rios. Desta forma, a JBN es-
pera, cada vez mais, ampliar
seu slogan “A TV onde a gen-
te se vê”, e também atingir o
intuito de divulgar e levar a
cultura japonesa e suas mani-
festações aos quatro cantos do
Brasil e do mundo.

A emissora possui uma gra-
de de programação variada,
sendo 40% produção nacional
e 60% vinda do Japão. No en-
tanto, nesta primeira fase, não
serão exibidos os programas
japoneses, que deverão inte-
grar a grade de programação

O chef Carlos Ribeiro no comando do Saberes dos Sabores

DIVULGAÇÃO

a partir de abril, quando estão
previstas grandes novidades.

O acesso a JBN-WEB po-
derá ser feito a partir de qual-
quer lugar do mundo mediante
o uso de uma senha, enviada
no ato da assinatura. O valor
da mensalidade é de R$ 9,90
por mês. Há também a opção

da assinatura semestral ou anu-
al, cujo pagamento poderá ser
feito via boleto ou cartão de
crédito.

No período de 01 a 15 de
fevereiro a JBN realizará uma
promoção especial para novos
assinantes. O endereço do site
é: www.jbntv.com.br.


