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AGENDA
O CIATE (CENTRO DE
INFORMAÇÃO E APOIO
AO TRABALHADOR NO
EXTERIOR) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 7, o tema é
Seguro Social e Restituição de
Aposentadoria no Japão. No
dia 11, estão programadas duas
palestras com os temas “Tendências de Mudanças de Política na Entrada de Nikkeis no
Japão”, com o advogado, professor da Faculdade de Direito Internacional da USP e presidente do Ciate, Masato
Ninomiya, e Planejamento
para Dekasseguis: Antes, Durante e Depois”, com o gestor
ambiental, Marcio Sonobe. Os
cursos e as palestras tem início sempre às 14h e são gratuitas. O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 11.
Informações pelo tel.: 11/32079014.

Jovens nikkeis mostram pouco (ou
nenhum) interesse pelo Centenário
Enquanto uma pouca minoria de jovens mostramse cada vez mais interessados em contribuir com
o Centenário da Imigração, uma outra parcela
não dá a mínima bola para os festejos. Sem grandes perspectivas para 2008, os “desinteressados” afirmam que desconhecem totalmente o
sentido da data, apesar de concordarem que
trata-se de uma comemoração histórica para
os pioneiros da imigração. Para eles, falta
estímulo por parte dos próprios nikkeis,
pois muitos dão exemplo de que “nem
mesmo os próprios pais, dentro de casa,
sabem da existência do Centenário”. Apesar do certo distanciamento, a maioria, ao
saberem da existência da data histórica,
mostram-se animados para participar da
grande comemoração a ser realizada no
Anhembi, em São Paulo. Mas com uma
condição: ter atrações que realmente satisfaçam e atendam aos anseios dos jovens nikkeis, o que inclui nomes fortes
na área musical e também do cenário
artístico japonês.

O 1º GRANDE ENCONTRO DOS EX-ALUNOS
DO CÁRITAS GAKUEN
acontece no próximo dia 12,
a partir das 10h, na Escola
Cáritas (Rua Pedro Paulino
dos Santos, 157, Jardim Três
Marias). O objetivo do evento é reencontrar amigos, colegas e professoras para relembrar histórias e trocar informações. Para o almoço, a
equipe organizadora solicita
levar um prato e uma bebida.
Mais informações pelo tel.:
11/6919-9543 ou pelo email:
mkt@escolacaritas.gl2.br
A EXPOSIÇÃO “REAL
HRH + RIKA EGUCHI”
termina amanhã (5) na Galeria Deco, em São Paulo. O coletivo HRH, formado pelos artistas plásticos japoneses Taishi
Hamada, Junya Shigematu e
Yoshihiro Kojima, mostra objetos semelhantes a bonecas
russas que ilustram uma realidade bem concreta, como consumo de energia e água, e já
sua convidada Rika Eguchi
apresenta seu mundo particular e surreal, como os tapetes
de sangue, ovos feitos de vidro e talheres retorcidos. É a
primeira que os estetas
expôem no Brasil e, em seguida, Eguchi leva suas obras para
uma exposição em Hokkaido,
norte do Japão.
A Galeria Deco, que funciona
de segunda a domingo, das 10
às 19h, fica à Rua dos Franceses, 153, na Bela Vista, em
São Paulo. O telefone é 11
3289.7067.
A ASSOCIAÇÃO NAGUISA DE CULTURA E BENEFICÊNCIA realiza no próximo dia 11, a partir das 10h,
em sua sede (Rua Nelson Fernandes, 378 - Cidade Vargas
– metrô Jabaquara), o seu tradicional Bazar Beneficente.
Haverá venda de produtos importados, roupas, calçados,
eletrônicos, brinquedos, CDs,
DVDs, cosméticos, produtos
para saúde, artesanatos, produtos alimentícios, bazar da
pechincha e barraca do “KibôNo-Iê”, além de alimentação
(churrascos, oniguiris, bentôs,
salgadinhos etc). Outra atração é a Festa do Chope e Cerveja. Informações pelos telefones: 11/4396-7431/55884871 (com Luzia Denda).
SOHO SOLIDÁRIO – A
rede Soho promove no domingo (12), das 9 às 16h, cortes
de cabelo a R$7,00 e esmaltação a R$3,00 no Posto
Ipiranga, na Av. Washington
Luiz, 1171 – Chácara Flora.
Toda renda obtida na campanha será revertida a Abeuni,
Associação Beneficente Universitária.
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Reunião aprova mudanças no estatuto do Bunkyo
Em reunião realizada no último sábado (28), o Conselho Delibertaivo do Bunkyo aprovou
algumas mudanças estatutárias, discutidas pelos próprios conselheiros. Entre as principais
novidades, estão o acréscimo do termo “de Assistência” ao nome e redução no número de
conselheiros. Sobre as já aguardadas eleições da entidade para o próximo mandato, marcado para março de 2007, os dirigentes não chegaram a um acordo sobre se deverá ser
indireta (votação pelo Conselho Deliberativo) ou direta (aberta a todos os associados).
————————————————–—————–————–——–— | pág 4

Pratos do Honkê recebem
influências ocidentais
O Restaurante Honkê, no bairro paulistano de Higienópolis,
traz em seu cardápio, além do tradicional, pratos de criação
da casa contemporâneos e de visual atrativo. Aberto em 2002
pelo descendente de italianos Mario Sergio D’Amico, o local
traz uma ambientação harmoniosa e sofisticada. A receita apresentada é o Shake Passion, salmão ao molho de maracujá
com risoto de camarões.
————————––————————–—— | pág 9

Lins comemora os
90 anos da
imigração japonesa

Mostra de cinema
propõe reflexão
sobre a imigração

A comunidade nikkei de Lins
comemora no próximo dia 12
os 90 anos da imigração japonesa. A programação inclui
celebração de culto em memória aos antepassados e homenagens a idosos com mais
de 80 anos. Outro destaque
da programação será o lançamento do livro “A Saga dos
Imigrantes”, agora traduzido
para o português.

A Fundação Japão realiza a
mostra “Olhares Tranversais”
nos dias 08, 09 e 10 de novembro no Espaço Cultural da
própria Fundação, em São
Paulo. Com apoio institucional
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa, Bunkyo, o
projeto propõe uma reflexão
sobre a trajetória dos imigrantes japoneses e as histórias resultantes deste deslocamento.

—————–—— | pág 5 —————–—— | pág 8

Dançar para ficar em forma.
Mesmo depois dos 60 anos
ARQUIVO PESSOAL

Furusato Matsuri
deve receber mais
de 20 mil visitantes
Mogi das Cruzes sediará nos
dias 11 e 12 de novembro
uma das festas mais tradicionais da comunidade nipo-brasileira, o Furusato Matsuri
2006. A expectativa é receber um público entre 25 e 30
mil visitantes, segundo estimativas de Massashi Shibuya,
presidente da Associação dos
Agricultores de Cocuera.
—————–—— | pág 4

Aprender danças de salão é hoje uma prática muito comum
entre as pessoas da terceira-idade. Não só para manter a
forma, mas a atividade proporciona diversão e uma base para
se começar a freqüentar os bailes, ainda em moda na capital
paulista. O Jornal Nikkei acompanhou esses eventos e mostra algumas histórias de personagens que se embalam nas pistas, relembrando até a época dos anos 70, com a banda AppaTota.
————————––————————–—— | pág 6
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MARCUS IIZUKA
O Espaço Hakka, no bairro da Liberdade, foi palco da Soho Creator, que mostrou para os profissionais da área de salão de beleza a coleção Primavera/Verão 2007 de cortes e maquiagem.

A Azougue Editorial, de Sergio e Clarice Cohn, em
parceria com a chopperia Devassa, está lançando títulos da Coleção Devassa, de Patty Diphusa, de
Almodóvar entre outros. É da fabricação da própria
Devassa, sucesso no Rio, chegando agora em SP! O
evento contou ainda com leituras de trechos por
Marina Person, Chris Couto e Mariana Moraes

Marina Person, Cris Couto e Mariana Moraes
Daí Iijima

A apresentação

O Desfile

No dia 26, o Nikkey Palace Hotel foi sede de um
jantar de apoio ao candidato à presidência da
OAB, Rui Fragoso. Com diversos convidados
da comunidade, o evento contou com a participação de advogados e especialistas.

Alexandre Kita e André Iizuka

Rui Fragoso

Roberto Kogashi, Diogo Nomura Neto e Jair Tanahara

Mirelli Shimizu, Atsushi Shimizu e Daniela Shimizu

Aurélio Nomura

Sergio Seiji Itikawa

Ops!

Tadashi Issobe, 101 anos

Katsuo Takayama, 100 anos

Koe Ueti, 100 anos

Dia 26, o cônsul geral do Japão, Masuo
Nishibayashi recebeu convidados em sua
casa no bairro do Morumbi para homenagear imigrantes na faixa etária dos 100
anos.

Yoshio Niwa, 99 anos

Noburo Morihiro, 99 anos

• Dia 6, Fernanda Takai faz
gravação no programa Altas
Horas, da Rede Globo. Fernanda participa do programa como
convidada de Dado Villa-Lobos, juntamente com Zélia
Duncan, Dinho Ouro Preto,
Thalma de Freitas entre outros.
• Realizado pela Cool Magazine desde 2000, o Toshiba
Planet Cool Awards é a maior
premiação do entretenimento
nacional.. São 26 categorias,
envolvendo entretenimento,
música, moda e publicidade.
Formadores de opinião selecionaram as personalidades que
mais se destacaram durante o
ano. E a Juliana Imai concorre
na categoria modelo e Daniel
Ueda na categoria Stylist.
(http://www.coolmag.com.br/
awards2006)
• Furusato Soosei organiza o
7º Concurso Beneficente de
Karaokê Inter províncias com
o apoio do kenren e bunkyo e
será realizado no dia 15/11 na
Associação Hokkaido

Ayako Ohara, 100 anos

Tsugui Sato, 99 anos
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CENTENÁRIO

Jovens nikkeis discutem importância do Centenário
da Imigração. E não estão ‘nem aí’ com 2008
JORNAL NIKKEI

E

duardo Mitio Ueno, 25
anos, trabalha atualmente com design e dificilmente tem contato com a
cultura de seus antepassados.
Apesar dos traços nipônicos
característicos, pode-se dizer
que ele – assim como a grande maioria dos nikkeis de sua
idade – é um “japa do Paraguai”, como muitos costumam
designar aqueles que estão distantes das questões relacionadas aos nikkeis ou não se
engajam em causas pró-comunidade. Centenário da Imigração? Para o nikkei, que
nunca andou com uma turma
de descendentes por questão
de afinidade, “não faz a menor diferença se comemorar ou
não”, afinal, “nunca nem soube que os imigrantes japoneses fazem 100 anos em 2008”.
Assim como o designer,
muitos nikkeis nessa faixa
etária pouco se importam com
os festejos. Ou seja, não associam o ano com o fato mais que
marcante dentro da comunidade nipo-brasileira. Nem mesmo
o forte apelo da própria Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, que criou há
pouco tempo uma comissão
somente com a geração mais
nova, tem surtido o efeito desejado, apesar dos poucos que
hoje compõem o grupo desenvolverem projetos e trabalhos
respeitáveis.
Na mesma linha de Ueno,
o trio Roberto Uehara, 22,
Louise Akamine, 24, e Fábio
Yugo, 24, também concordam
que o Centenário “tanto faz
como tanto fez”, pois os festejos, que os três tomaram conhecimento somente neste ano
através de “amigos de amigos”, não passam de uma lembrança para os pioneiros da
imigração. “Vejo isso como
uma forma de homenagear
nossos avós, que tanto lutaram
para nos dar uma vida melhor.
É importante sim, mas, pessoalmente, não tenho tanta vontade de participar. Provavelmente deve ser mais um daqueles festivais baseados nos
que acontecem na Liberdade
[referência ao Tanabata Matsuri], com atrações culturais
e gastronômicas. Pode até ser
legal, mas se não tiver algo diferente, não vou”, observa
Akamine. Roberto e Fábio também são da mesma opinião: o
fato de festivais sobre cultura
japonesa ganharem hoje status

Mitio Ueno e Roberto Toshio desconhecem comemoração. Para eles, o Centenário é importante, mas nem de longe desperta atenção

comemoração paulista será no
Anhembi. “É muito longe. Claro que se meus pais e meus
avós forem, eu também
prestigiarei.”
Talvez, a imagem sisuda
que hoje entidades nipo-brasileiras passam, especialmente
quando se fala em Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência),
contribua com tal distanciamento dos jovens para com as
questões relacionadas com o
Centenário. Uma das opções
que poderia reverter tal quadro seria as inserções de atividades e atrações que realmente despertassem a vontade dos
mais novos de participarem.

Alguns motivos para os jovens não se engajarem
nas causas pró-Centenário, segundo os próprios:
• Falta de informações sobre os festejos
Street dance da comunidade e cantores do Japão podem ser alternativas para atrair jovens em 2008

de cult entre os não-descendentes tornaram tais eventos
“pasteurizados”. Na visão de
ambos, sobram comercialismo
e pouca criatividade.
“Eu acho muito importante
propagar a cultura japonesa e

fazer algum tipo de homenagem. É um trabalho louvável.
Entretanto, assim como todos
os outros eventos da comunidade, não tenho tanto interesse de conferir de perto porque
sempre é a mesma coisa”, diz

Uehara, acrescentando que
não faz questão também de
ajudar na elaboração ou viabilização do Centenário paulista, caso convidado. Muito menos quando fora informado
pela reportagem que a grande

Comissão de Jovens luta para arregimentar voluntários
Enquanto uns não transparecem a vitalidade esperada
dos jovens para as comemorações do Centenário, outros
mostram que vontade e dedicação não faltam para se levar adiante a bandeira da cultura japonesa.
Marcado para os dias 18 e
19 de novembro, o Japan
Experience será, pelo segundo
ano, a maior mostra de força
dos jovens. Pelo menos dentro
da comunidade nikkei, pois trata-se de um evento cultural que
pretende reunir mais de 20 mil
pessoas nos dois dias. Totalmente coordenado e idealizado
por jovens, o evento tem o intuito de proporcionar uma experimentação prática dos elementos da cultura japonesa aos
brasileiros de todas as idades,
raças e culturas. E, de quebra,
arregimentar cada vez mais
voluntários das novas gerações
para os 100 anos.
“Estamos preparando um
evento grandioso, em local maior, bem estruturado e de fácil
acesso. O público poderá experimentar um pouco da cultura japonesa e saber mais sobre
o Centenário. Outro objetivo do

Caso contrário, segundo os
próprios jovens, não haverá
presença maciça deles em
2008.
Apreciador de música pop
japonesa, Fábio confirma que
só estará presente caso algum
grupo ou cantora de J-Pop estiver presente. Ligado em cultura japonesa – trabalha como
sushiman – o nikkei também
afirma já ter ouvido falar dos
100 anos. “Vamos ver. Até
onde eu sei, viria o [cantor]
Itsuki Hiroshi do Japão, mas aí
não rola. Claro que a presença dele é importante, principalmente para os mais velhos.
Contudo, eu gostaria de ver o
pessoal que hoje faz sucesso
assim como ele, caso das cantoras BoA, Ayumi Hamasaki
e Mika Nakashima”, afirma
ele, que pisou poucas vezes no
Bunkyo. “Existe uma comissão para cuidar dos 100 anos?
Tomara que eles consigam
transmitir a segurança e divulgação necessária dessa data
histórica. Outro dia mesmo estava passando pela Liberdade
[bairro paulistano] e vi um Ano
Novo dos chineses. Posso ser
nikkei e tudo mas vi que eles
desenvolveram um festival
muito profissional.”
Se engajamento e dedicação são palavras até então
riscadas no vocabulário deles
perante os 100 anos, o fato é
que todos os quatro convivem
quase que diariamente com alguns fatores da cultura nipônica,
caso das tradições, culinária e
baladas voltadas a descendentes. Portanto, cabe aos dirigentes de entidades renovar as idéias e mesmo colocar mais jovens
dentro das próprias entidades
nikkeis, na visão do quarteto.
“Pode ser que muitos mudem
de opinião até lá. Conheço muitos jovens que possuem interesse em ajudar, o que falta é só
um pouco mais de incentivo”,
finaliza Akamine.
(Rodrigo Meikaru)

Organizadores do Japan Experience prometem evento de integração maior do que em 2006

evento é trazer jovens de todo
o Brasil para atuar no projeto,
possibilitando a integração”,
explica Roberto Sekiya, um dos
coordenadores do evento.
Considerado uma experimentação para 2008, o Japan
Experience mostrou-se uma

boa saída para estimular a participação dos jovens. Assim
como o próprio Sekiya explica, muitos deles vêm de regiões distantes da capital paulista somente para participar
e ter mais contato com a cultura japonesa. Se para muitos

ainda não há a divulgação necessária, pelo menos parte dos
jovens já está se mobilizando.
Resta saber se tal atitude louvável garantirá a presença
numerosa de jovens daqui a
dois anos.
(R.M.)

• Dificuldade de encontrar amigos ou grupos de
trabalho em prol de
• Visão de que o Centenário é “somente para os
mais velhos”
• Desinteresse pela própria cultura japonesa
• Falta de opções artísticas para jovens dentro da
programação geral
• Imagem sisuda que eles têm de entidades nikkeis
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FESTIVAL AGRÍCOLA

OPINIÃO

Mogi das Cruzes sedia 16ª
edição do Furusato Matsuri

Novos estatutos do Bunkyo
*PAULO YOKOTA

DIVULGAÇÃO

A

cidade de Mogi das
Cruzes (SP) sediará
uma das festas mais
tradicionais da comunidade
nipo-brasileira. Trata-se do
Furusato Matsuri 2006, que
acontece nos dias 11 e 12 de
novembro.
O evento chega a sua 16ª
edição com uma estimativa de
público em torno de 25 a 30
mil pessoas, incluindo caravanas de cidades vizinhas. “Os
filhos daqueles que moram em
Mogi, voltam para cá só para
conferir essa grande festa”,
conta Massashi Shibuya, presidente da Associação dos
Agricultores de Cocuera.
O Festival Agrícola de
Mogi das Cruzes, como também é conhecido o evento,
acontece na sede da Associação dos Agricultores de
Cocuera, localizada na Estrada Mogi – Salesópolis – km 10
– Mogi das Cruzes – SP.
Com a realização e organização da associação, a festa
contará com inúmeras atividades e atrações que prometem
entreter os visitantes, além da
grande diversidade de comidas
típicas japonesas.
No sábado, dia 11, a festa
começa às 14h com a apresentação de danças infantis, seguidas por Yossakoi Soran.
Haverá também karaokê de
músicas japonesas, apresentações de taikô com o grupo Fukushima Kenjinkai e de bon
odori, além do show da Banda
Audax. A grande atração de
sábado será a queima de fogos às 21h que encerrará o

Festival promete diversão para público participante. No total, são esperados cerca de 30 mil pessoas

primeiro dia de festa.
No domingo, o evento inicia suas atividades mais cedo,
às 10h30 com o famoso Bingo
que oferece aos participantes,
vários brindes que foram doados pelas lojas colaboradoras
do evento. A festa termina
com o concurso de videokê
(MPB), às 18 horas.
Além das atrações musicais, a diversão é garantida
com exposições e vendas de
flores, ikebanas, frutas e legumes, venda de veículos nacionais, importados e implementos
agrícolas e com a instalação de
um mini-shopping com 40 lojas de variedades.
O sushi, udon, yakissoba e
outras comidas tradicionais que
atrairá muitos convidados, se-

rão preparados pelas senhoras
do Funjikai da Associação. “Vai
ter muita comida, para todos os
gostos”, explica Issamu
Fukunaga, coordenador.
O Furusato Matsuri acontece sempre no mês de novembro e cada ano possuiu seu
tema. Em 2005, o tema foi
“Esperança”, neste ano será
“Agricultura Esteio do Progresso”.
A festa costuma movimentar todo o setor agrícola e a
colônia japonesa do município
e região. “A finalidade do
evento é divulgar nossos produtos e manter viva a cultura
japonesa daqui de Mogi”, explica Shibuya.
Os japoneses se fixaram
por volta de 1919 e no decor-

rer desse período, eles passaram por lavouras e contribuíram muito para a produção local. Atualmente a colônia japonesa de Mogi das Cruzes é
famosa pelo desenvolvimento
de novas técnicas na avicultura e na agricultura, e pela introdução de diversos produtos
na região, entre os quais se
encontra o chá.
DATA: 11 E 12 DE NOVEMBRO (SÁBADO,
DAS 14 ÀS 21H. DOMINGO, DAS 10H30
ÀS 18H)
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
DE C OCUERA – E STRADA M OGI –
SALESÓPOLIS – KM 10 – MOGI DAS
CRUZES – SP
INFORMAÇÕES: (11) 4792-2604/ (11)
4792-2008
ENTRADA: FRANCA

INTERCÂMBIO

Reitora da Universidade de São Paulo visita o Japão
A reitora da Universidade de
São Paulo(USP), Suely Vilela,
embarcou no último dia 31 para
o Japão à convite do governo
daquele país. Durante 11 dias,
ela percorrerá as cidades de
Tóquio, Hamamatsu, Hiroshima,
Kyoto, Osaka e Yokohama, realizando visitas a universidades,
centros de pesquisa e institui-

ções relacionadas a brasileiros
residentes no Japão, também
tomando contato com a cultura
tradicional japonesa, e trocando
informações com pessoas relacionadas ao Brasil .
A agenda inlcui visitas ao
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Universidade
de Osaka, Universidade de Tó-

quio, Univerisdade de Tsukuba,
Universidade de Sophia, Jica
(Japan International Agency
Cooperation) – Yokohama
Center, Associação Kaigai
Nikkeijin Kyokai, Museu de
Imigração Japonesa no Exterior, Colkégio Pitágoras, Embaixada do Brasil no Japão, Cúpla
da Bomba Atômica de Hiroshi-

ma, Museu Comemorativo da
Paz de Hiroshima, Praça da Paz,
Panasonic Center, Centro de
Chá, Templos Sanjusangendo,
Kyomizudera e Kinkakuji.
O objetivo é intensificar o intercâmbio entre a USP e universidades japonesas, incrementando ainda mais as relações
bilaterais.

Na última reunião do Conselho Deliberativo do Bunkyo
[realizada no dia 29 de outubro] foi apresentada uma controvertida minuta para atualização dos Estatutos da instituição, diante da conveniência do seu processo de registro como entidade de Assistência Social no Conselho
Nacional. Gerou uma oportunidade para a reflexão do que
seria o Bunkyo.
A minuta apresentada não
estimula a participação de novos segmentos da comunidade nikkei no Bunkyo. Esta
coletividade que se torna
mais complexa e encontra-se
espalhada por todo o Brasil.
Hoje, ela abrange desde veteranos imigrantes até jovens
das novas gerações que não
entendem sequer a língua japonesa, poucos possuem o
espírito comunitário e conhecem as características da
cultura japonesa. Informa-se
que os ativos participantes de
alguma entidade nikkei não
chega a 60 mil pessoas.
Alguns continuam com a
pretensão do Bunkyo representar toda esta complexa
comunidade e não somente
os sócios do Bunkyo, como
se contassem com as delegações e clarividência para tanto. É muito difícil conceituarse mesmo qual a abrangência desta comunidade e quais
as suas aspirações coletivas,
se é que elas existem. Muitas críticas atuais são de que
o Bunkyo tornou-se uma
mera entidade do bairro da
Liberdade, não expressando
as necessidades de outros
núcleos de nikkeis, como os
residentes no Interior do Brasil. E os seus dirigentes não
conseguem empolgar, com
suas atividades, uma participação mais ampla, principalmente dos jovens.
Nesta situação, o mais recomendável seria proporcionar a maior flexibilidade possível para a instituição acomodar todas as diferentes tendências, facilitando a participação
e o acesso possível de todos à
instituição, o que pode ser feito pelos atuais meios de co-

municação eletrônica. Caso
contrário corre-se o risco de
acelerar a esclerose da instituição que já ocorre há anos,
levando ao seu crescente
desprestígio e esvaziamento.
Além do seu distanciamento
com os sentimentos e aspirações de muitos segmentos jovens e mais numerosos desta
complexa comunidade.
O estatuto em discussão
tende a concentrar todo o poder das decisões importantes
da instituição no Conselho
Deliberativo, que conta somente com algumas dezenas
de membros ativos em suas
discussões e deliberações,
apesar da inclusão teórica de
centenas de nomes de distintas personalidades. Parecenos que a tendência mais saudável deveria ser de ampliação da participação de todos
nas suas decisões, no mínimo
dos sócios, deixando a eleição dos seus dirigentes para
a Assembléia Geral.
Poucos se interessam pelas entidades em que os sócios não participam das decisões sobre suas atividades e
escolha dos seus dirigentes, e
são obrigados a delegarem os
seus poderes para outros, nem
sempre sintonizados com o
que ocorre com os nikkeis atualmente, que estão saudavelmente cada vez mais integrados na sociedade brasileira.
Ao invés de manter o foco
da instituição na disseminação da cultura japonesa, o que
infelizmente não tem conseguido, o Bunkyo lança-se agora, por necessidade, na ampliação de suas atividades
assistenciais. É preciso, no
entanto, estar consciente que
se estas atividades trazem,
potencialmente, algumas vantagens fiscais e para fiscais,
ela também traz encargos,
cujos custos não estão sendo
devidamente avaliados.
Uma discussão ampla destes aspectos seria desejável,
com a máxima urgência, pois
o Assembléia Geral para a
decisão sobre estes aspectos
já está marcada para um futuro bem próximo.
*Paulo Yokota é economista e presidente do Hospital Santa Cruz

CIDADES/LONDRINA

BUNKYO

Visita ao Japão estreita laços
com cidades co-irmãs

Reunião aprova mudança de nome; formato de
eleição provoca discussões entre lideranças

Conhecer o Japão, terra de
origem, e rever familiares, foi
o que motivou o diretor Administrativo e Financeiro da
Sercomtel, Luiz Shiroma, a
passar 13 dias na nação oriental. Ele embarcou no dia 8 de
outubro e retornou para o Brasil no último dia 24. Shiroma
contou que, para aproveitar
ainda mais sua viagem particular, pediu ao prefeito Nedson
Micheleti uma carta de apresentação para os prefeitos de
Nishinomya e Nago, província
de Okinawa, com o objetivo de
estreitar os laços com as duas
cidades co-irmãs de Londrina.
“Tanto para Nishinomya, quanto para Nagô, levei uma carta
do prefeito para minha apresentação”, afirmou.
Para sua surpresa, ao chegar em Nishinomya, ficou sabendo, por meio de uma visita
à Associação dos Amigos de
Londrina, que esta promoverá
de 13 a 19 de novembro a Semana Londrina. “O presidente da associação me pediu
para enviar fotos recentes da
cidade de Londrina para que
eles possam expô-las”, informou. De acordo com Shiroma,
o objetivo da exposição é divulgar Londrina para os japoneses e a co-irmandade entre
os dois municípios.
Shiroma contou ainda que
participou de reuniões com autoridades dos dois municípios
co-irmãos de Londrina. “Meu
objetivo é estreitar o relacionamento de intercâmbio entre as

cidades.” Ele comentou que
Nishinomya está programando
a vinda de uma comitiva para o
Brasil no primeiro semestre de
2007 em comemoração aos 30
anos da co-irmandade. “O prefeito de Nishinomya convidou
oficialmente Nedson Micheleti
para retribuir a vinda da comitiva japonesa no segundo semestre do ano que vem”, contou o diretor.
Luiz Shiroma visitou ainda
a Universidade Meio, em
Nago, que tem parceria com a
Universidade Estadual de Londrina (UEL). “Hoje já existe o
intercâmbio entre as duas universidades. Existem japoneses
estudando aqui, como brasileiros estudando no Japão”, disse. Segundo ele, todo ano, no
mês de setembro, alunos do
curso de Relações Exteriores
da Universidade Meio passam
pelo Brasil em uma comitiva
que percorre toda a América
Latina.
O diretor ressaltou que, tanto Nishinomya quanto Nago,
querem fortalecer o intercâmbio com Londrina. Conforme
Shiroma, em uma das reuniões
foi proposta a construção de
uma página na internet com
informações de Londrina e
Nishinomya nas línguas portuguesa e japonesa para que se
mantenha um fluxo de informações entre as duas cidades.
“As autoridades de Nishinomya estão estudando a possibilidade de criação do site”,
afirmou.
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Em reunião extraordinária
convocada pelo Conselho Deliberativo, algumas mudanças
propostas em um relatório elaborado pelos próprios dirigentes causaram discussões acaloradas no último sábado (28),
nas dependências do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa). Tudo por conta de modificações que acabaram não agradando a uma parcela dos presentes.
No projeto que constam as
alterações propostas – que, no
total, somam 38 tópicos dentre os 66 artigos disponibilizados –, três chamaram a atenção por despertarem opiniões
distintas durante a discussão.
Tratam-se da mudança do
nome do próprio Bunkyo, a
redução no número de conselheiros e o formato da eleição
para nova diretoria, marcada
para março do ano que vem.
Desses, os dois primeiros tiveram aprovação quase unânime dos associados. Na prática, o Bunkyo terá a denominação “e de Assistência” no
nome, intitulando-se “Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência”. De
acordo com o presidente do
Conselho, Tuyoci Ohara, a justificativa é de que havia a necessidade de uma denominação
em registro como entidade filantrópica. “A partir de agora,
promoveremos a inclusão de

Tuyoci Ohara (em pé) teve dificuldades em conduzir reunião

atividades beneficentes, pois há
a necessidade de aumentar o
número de atividades além das
culturais”, afirmou durante a
reunião. Entre os comentários
dos presentes, a grande maioria foi favorável à mudança e
esperam que “a entidade assuma definitivamente o papel que
cabe ao Bunkyo”.
Já a nova proposta de
reformulação no Conselho
também foi aprovada pelos dirigentes das mais variadas regiões. Na proposta, constava
a redução no número de efetivos, que hoje somam 150, para
100, com a renovação acontecendo a cada dois anos. Para
muitos, o atual número do quadro deliberativo era excessivo.
A alteração também visa
revitalizar o próprio colegiado

e permitir a entrada de novos
associados, além de excluir os
que se mantêm “inativos”.
Contudo, apesar da calmaria e tranqüilidade aparente,
quando o assunto foi eleição
para a próxima diretoria – se
ela deveria ser aberta a todos
os associados ou restrita somente aos conselheiros – muitos começaram a “botar a
boca no trombone”, caso de
Paulo Yokota, Akio Koyama
e Hiromi Tani. Sim, os dois últimos são aqueles que incendiaram o pleito do ano passado com procurações “aos
montes” e inscrição de novos
sócios até o último momento.
“Vivemos em uma democracia e acho que o mais justo é
a eleição através do povo”,
disse Tani para, logo em se-

guida, sair da reunião. Já Koyama reagiu de forma irônica
sobre a manifestação de eleição indireta proposta em mesas-redondas e encontros dos
conselheiros. “Apesar de fazer parte do grupo que elaborou essas propostas, nunca fui
ouvido. Afinal, são quatro brasileiros contra um japonês”,
disse ele.
Certo ou não, entraram ainda na discussão representantes de Guarulhos, que fizeram
reivindicações sobre uma maior abertura do Bunkyo para
com os representantes que residem fora de São Paulo, além
de contestarem as formas com
que as decisões dentro da entidade são tomadas.
Sem muita objetividade nas
discussões, Ohara atendeu a
um pedido feito para que as
discussões fossem estendidas
para uma próxima data, o que
foi aceito prontamente. No dia
11 de novembro, todos voltam
à mesma sala de reuniões para
finalizarem a aprovação de
propostas, especialmente das
eleições. Pelo visto, mais acaloradas discussões devem ser
vistas. Como disse um dos próprios conselheiros na saída, os
embates e discussões “parecem um filme que já vimos.
Sabe o que nos resta? Comprar pipoca e assistir de camarote”.
(Rodrigo Meikaru)

São Paulo, 04 a 10 de novembro de 2006
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CIDADES/LINS

PARANÁ

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

Abcel comemora 90 anos da
imigração japonesa em Lins
ARQUIVO PESSOAL

N

o próximo dia 12, Lins
(distante cerca de 455
km de São Paulo) estará comemorando os 90 anos
da imigração japonesa. Para
marcar a data, a Abcel (Associação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins) programou
uma grande festa que terá início no dia 11 (sábado), com a
celebração de uma missa católica na Igreja Santo Antônio.
No domingo, as atividades
acontecem na sede da entidade a partir das 8h com o
hasteamento das bandeiras
brasileira, japonesa e do município. Em seguida, haverá um
culto em memória aos antepassados e às 9h30 será inaugurada a placa comemorativa e
o jardim em estilo japonês, localizado em frente ao kaikan.
Às 10h está programada
uma cerimônia com a presença de personalidades e autori- Lins foi o campeão brasileiro de beisebol do ano de 1961. Hoje o esporte é ainda praticado na região
dades, entre eles o cônsul geral
do Japão em São Paulo, Masuo Mabe, na capa sem ônus ne- do Fim. Diante de crescente acho que tenho que passar o
Nishibayashi. Na ocasião, a nhum para nós”, destacou número de imigrantes japone- bastão para alguém de Lins”,
Abcel prestará uma homena- Yasunaga, acrescentando que ses na região, surgiu a idéia de conta ele, afirmando que não
gem aos imigrantes com mais o evento deve receber cerca formar uma associação com- sofre oposição por ser de oude 80 anos. Após o almoço, a de mil pessoas, entre morado- postas de integrantes da colô- tra cidade. “Dependendo da
cantora Eliza Nishimura fará res de Lins e caravanas de ci- nia para melhor organização necessidade, tem dias que vou
duas vezes à Abcel”, garante
social.
dades próximas.
uma apresentação especial.
Em 1930 foi fundada a As- Yasunaga, antecipando que,
Segundo o presidente da
Abcel, Kazunori Yasunaga, o História – A imigração japo- sociação Central Nipônica de embora não tenha pretensão
ponto alto da festa será o lan- nesa teve início em 1916. Em Lins – Região e em 1991 nas- de continuar no cargo, sugere
alguns projetos para o Centeçamento do livro “Saga dos 1917 são fundadas as colônias cia a Abcel.
Segundo levantamento re- nário. “Lins conta com um préImigrantes”, lançado em japo- Jacintina e Campestre e em
nês por ocasião das comemo- 1918 surge a colônia Córrego cente feito pela Abcel, a enti- dio doado pela Jica [Japan Indade conta com cerca de 320 ternational Agency Cooperatirações dos 70 anos
famílias associadas das 600 que on] e que por alguns anos abrida imigração japoresidem no município. Uma cu- gou o Lar Universitário, que
nesa em Lins e
riosidade: o presidente do Bun- servia como uma espécie de
agora traduzido
kyo local é “importado”. Natu- alojamento para alunos de oupara o português.
ral de Promissão (distante cer- tras regiões. Atualmente, enNo dia, o livro, com
ca de 20 km de Lins), Kazunori contra-se desativado e o local
tiragem de mil
Yasunaga assumiu o cargo poderia ser transformado num
exemplares, estará
museu da imigração japonesa
“meio que por caso”.
sendo distribuído
“Freqüentava o Templo de Lins e região porque o esgratuitamente. InHonpa Hongwanji de Lins e um paço ficou pequeno kaikan, ou
teressados em addia me convidaram para ser di- então, virar um asilo”, comenquirir a obra após
retor. Por sorte, o templo cres- ta Yasunaga, que vem de uma
essa data devem
ceu e como era sócio da Abcel família bastante tradicional os
entrar em contato
me chamaram para ser vice- irmãos também presidem ou
com a Abcel (tel.:
presidente da entidade. Quan- presidiram outros kaikan,
14/3522-3855). Ao
do vi, já era presidente. Hoje, como Shudo Yasunaga, expreço de R$ 20,00.
estou no segundo mandato”, di- Acema (Associação Cultural
“Devemos muiverte-se Yasunaga, que descar- e Esportiva de Maringá).
to ao artista plásti(Aldo Shiguti)
ta um terceiro mandato.
co Yugo Mabe, que
“Fui sondado para continuautorizou a reproar em função das comemora- PARA MAIS INFORMAÇÕES, A ABCEL FICA
dução de um trabações do Centenário da Imigra- NA AV. DUQUE DE CAXIAS, 646,
lho de seu pai, o
saudoso Manabu Sentaro Onuma, um dos imigrantes pioneiros ção Japonesa no Brasil, mas CENTRO. TEL.: 14/3522-3855.

Leia trechos do livro “A Saga da Imigração Japonesa em Lins”
“Comemoramos os 70 anos
da chegada da Imigração Japonesa em Lins. No princípio era
uma densa mata virgem. A região
Noroeste estava adormecida nessa imensidão, ao som dos ventos
e dos animais que ali habitavam.
Os seus pais, com muita coragem
e bravura, desbravaram as matas virgens e formaram a colônia. Munidos apenas de forças
físicas e muita determinação fizeram as derrubadas e ali construíram as suas primeiras cabanas que serviram de suas moradas. Era o início da colonização.
Hoje, muitas das estradas estão asfaltadas, cada um possui o
seu automóvel e todos gozam de
muitas comodidades e confortos,
mas, no início quando aqui chegaram, eles viviam dentro de densas matas cercadas de animais
selvagens e estavam sujeitos a intensos temporais e furores da natureza que provocando estrondos
e relampejos que cortavam a
imensidão da mata virgem ocasionando muito medo. Entretanto,
isso já é coisa do passado.
O Bairro Barbosa estava situado a 3 km da via férrea, mas,
naquela época, não tinha estrada, por isso era considerado um
bairro muito distante. Ali se instalaram 8 famílias de imigrantes
japoneses determinados e corajosos. Foi o primeiro bairro colonizado pelos japoneses e graças a esses bravos pioneiros, o
município de Lins começou a se
desenvolver.”
“(...) Podemos dizer que a
grande guerra teve uma influência até certo ponto positiva para
os imigrantes que aqui viviam,

pois, ao saberem da derrota do
Japão na Guerra, mudaram os
seus objetivos iniciais que eram
de retornar o quanto antes ao
seu país de origem e decidiram
radicar definitivamente no Brasil. Assim sendo, todo sacrifício
empenhado em poupar os parcos
ganhos é até cômico. Mas não
podemos ignorar o imenso sacrifício, as incontáveis dificuldades
enfrentadas pelos imigrantes que
aqui chegaram para explorar a
mata virgem do município de
Lins. As dificuldades enfrentadas
pelos imigrantes não se restringiam a este lugar, mas em todo
mundo, como constam nos anais
do livro sobre a imigração”.
(Autor: Yoshiyuki Koga)
“A exploração desta região
foi iniciada com a introdução da
via férrea Noroeste que começou
a instalar as estações em diversos lugares. Ao redor da estação
Campestre surgiu um pequeno
bairro chamado Bairro Campestre. Em 1908, recebeu o cognome
de Albuquerque Lins. Em 27 de
dezembro de 1919, por meio da
lei nº 1708, do governo do Estado, é indicado para ser município. Em 21 de abril de 1920, torna-se Município de Albuquerque
Lins. Em 21 de abril de 1926,
passou a ser denominado simplesmente Lins”.
(Autor: Hiroshi Yamashita)
“(...) Os imigrantes do bairro
Hirano, em Cafelândia, sofreram
muito com a proliferação da malária e ferida brava, doenças comum na época. Por outro lado,
já a região de Lins, por ter me-

nos casos de doenças dessa natureza, motivou a vinda de muitas levas de imigrantes e conseqüentemente muitos bairros foram fundados. Em 1926, foi constituída a Associação de Jovens
de Lins com a participação de
integrantes de 14 bairros,
totalizando 360 sócios que posteriormente passou a ser denominado Associação Esportiva
Linense destacando-se perante a
sociedade a pujança dos jovens
da colônia japonesa em Lins”.
(Autor: Yoshiyuki Koga)
“(...) A terra é muito fértil,
com formação geográfica de relevos suaves, portanto, adaptável
para qualquer tipo de plantação.
É de admirar a sabedoria dos pioneiros que souberam fazer uma
boa escolha ao adquirir este pedaço de chão tão abençoado pela
localização e produtividade que
nos enchem de orgulho e até de
inveja. A fazenda Tarama tinha
200 alqueires e era propriedade
do cônsul japonês Tetsunosuke
Tarama, que atuava no escritório

de Bauru. Foi desbravada em
1921 com a introdução do cultivo de café e pastagens”.
“(...) Longe da minha terra natal por mais de 50 anos, mas por
amor a esta fazenda através de
muita luta e sacrifício é que amarei intensamente este bairro.
Meus filhos nasceram e cresceram
no bairro Yabiku e por isso, quero preservar este lugar para que
eles possam, sempre que possível,
reviver a sua infância. Este é o
meu desejo. Atualmente, estou
criando gado e cultivando plantação. A minha recompensa de
todos os meus sacrifícios por uma
vida inteira é ver os meus filhos
descansando tranqüilamente na
sombra da varanda, em visita à
família nas férias do emprego”.
(Autor: Koken Igue).
Nota: essa saga, originalmente em
japonês, foi vertida para o português graças aos árduos esforços
de Yassuo Obara, Mitsuro Sato e
Irio Sussumu Hirano, especialmente para este livro. A revisão é
de Shigueyuki Yoshikuni.

PASTELADA
A Associação Cultural e Esportiva de Rolândia promove uma
“pastelada” amanhã (5) numa
realização do Grupo de Taikô e
Seinenkai, na sede da Acer, em
Rolândia.
KARAOKÊ
A filiada Associação Cultural e
Esportiva de Marialva realiza
amanhã (5) o 25º Paraná Veterano Karaokê Taikai na sede da
Acem, em Marialva. A promoção é do Departamento de Canto da Aliança/Liga.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
O Departamento de Assistência
Médica Itinerante da Aliança,
administrado pelo médico
Frank Ogatta estará dando assistência aos interessados na
sede social da Acel, em Londrina, no próximo dia 11 de novembro, no período matinal, a
partir das 8h.
APRESENTAÇÃO DE TAIKÔ
Numa promoção da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e
apoio do Ministério da Cultural
e do Banco Sudameris, a filiada
Associação Cultural e Esportiva de Toledo realiza no dia 11
de novembro, no Anfiteatro
Municipal de Toledo, uma
Apresentação de Taikô com início às 20h. Estarão presentes os
Grupos de Taikô das cidades de
Maringá, Apucarana e Mauá da
Serra. Mais informações com
Nelson pelos telefones: 45/
3278-1953 ou 3278-8401 e
com Paulo 45/3252-1995 e cel.
9973-7570.
BISEBOL VETERANO
Numa promoção da Federação
e Liga, a filiada Associação Cultural e Esportiva de Umuarama
realiza nos dias 11 e 12 de novembro o 2º Torneio “Hisashi
Uchimura” de Beisebol Veteranos ( 54 a 59 anos), na sede
esportiva da Aceu, em
Umuarama.
ODORI FEST
O Grupo Hikari promove e realiza em Londrina o 1º Odori
Fest, na sede da Embrapa, localizada na Rua Ernane Lacerda
de Ataíde, 1180, na Gleba
Palhano, com início às 18h nos
dias 11 e 12 de novembro. Segundo Luiz Kuromoto, o objetivo é resgatar e divulgar a cultura oriental, priorizando músicas e danças folclóricas tradicionais (bom odori). A entrada
é franca e no recinto terá uma
praça de alimentação com comidas típicas orientais.
KEIROKAI
A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, através de
seu presidente Satio Kayukawa,
promove o “keirokai” - homenagem os idosos no dia 12 de
novembro. Após a solenidade
serão oferecidos um almoço e
várias atrações culturais.
GATEBOL
O Departamento de Gatebol da
Aliança promove e a Acema realiza o 26º Campeonato Parana-

ense de Gate-Ball Regional
(Sanshibu Taikai), no dia 12 de
novembro em Maringá.
UNDOKAI
A filiada Associação Cultural e
Esportiva de Cambe promove
no dia 15 de novembro o seu
tradicional “undokai” (festa poliesportiva), no campo de sua
sede social, em Cambe.
ENTREGA DE TAIKÔS
O Departamento de Taikô da Aliança/Liga fará entrega de cinco
taikôs para a Associação Cultural e Esportiva de Cascavel no
dia 11 de novembro e na Sociedade Paranavaiense de Desportos e Cultura no dia 18 de novembro, em suas respectivas
sede sociais. São mais duas
filiadas que aderem à arte milenar do taikô. Os diretores Jintaro
Ikeda, vice-presidente da Aliança/Liga, e o diretor do de Departamento de Taikô, Alfredo
Ota estarão presentes no ato.
SUPER VETERANOS
A Confederação, Federação e a
Liga promovem o 36º Campeonato Brasileiro Inter-Seleções de
Beisebol Super Veteranos, no
campo esportivo da Acel, em
Londrina, nos dias 18 e 19 de
novembro.
KARAOKÊ TAIKAI
A filiada Associação Cultural e
Beneficente Nipo-Brasileira de
Curitiba realiza o 4º Natsumero
Karaokê Taikai (Musical da Saudade), no dia 19 de novembro
em sua sede, em Curitiba.
GRUPO HIKARI
O Grupo Hikari estará se apresentando no dia 19 de novembro na sede do Wajunkai, em
Maringá. Vai levar a cultura oriental e muitas danças folclóricas para o pessoal idoso que se
encontra no Wajunkai.
SHUYODAN
Com o apoio da Aliança/Liga e
realização da Associação Cultural e Esportiva de Londrina-Acel,
o 4º Encontro de Formação de
Lideranças Jovens – Shuyodan,
será realizado em Londrina nos
dias 29, 30 e 31 de janeiro na
sede da Associação Cultural e
Esportiva de Londrina. O encontro é destinado para crianças e jovens de 7 a 16 anos e a
vaga é limitada para 80 pessoas. A inscrição pode ser feita até
o dia 10 de janeiro, mediante
uma taxa de R$ 10,00 por pessoa. Mais informações com
Cristina ou Fernando pelos telefones: 43/3334-0150 ou
Máriam 43/3324-6418.
IMIGRAÇÃO JAPONESA
NO PARANÁ
O livro “História da Imigração
Japonesa no Paraná” da Aliança
Cultural Brasil-Japão do Paraná
com apoio do Ministério da Cultura e de autoria de Toshio
Igarashi, editado em português
e japonês está à disposição dos
interessados na sede da Aliança/Liga. Outras informações
com Máriam pelo telefone: 43/
3324-6418.

JORNAL NIKKEI

6

DIVERSÃO NA MELHOR IDADE
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Algumas opções em São Paulo...
JORNAL NIKKEI

Bailes nikkeis reúnem centenas de
adeptos no bairro da Liberdade

D

a valsa à samba, do
cha cha cha ao
forró. Não importa o ritmo, o que
vale é se divertir. Se
hoje a turma jovem
se diverte nas baladas realizadas
por diversos grupos na comunidade nipo-brasileira
ao som de black
music ou trance
psicodélico (o
quê?), os mais velhos não ficam para
trás. Os fins de semana são aguardados
para curtir a dança de salão, e melhor ainda se for na
companhia de bandas que
relembram sucessos de anos
60 e daí pra frente, bem como
eram as festas dançantes de
décadas atrás (leia texto abaixo).
Para Hiroshi Fujikawa, 67
anos, além de ser um exercício bom para a saúde, a dança
ajudou o engenheiro civil, viúvo, a encontrar sua nova parceira. Kyoko Kuwahara
Young, 63, modelista estilista.
O casal de namorados, juntos
há quatro anos, tem programa
certo para as noites de sábado: os bailes de dança nikkeis.
“Apenas quando não viajamos ou recebemos visita em
casa não comparecemos”, afirma ele. O último dia 28, felizmente, não foi exceção. Foram
ao Baile Allegro encontrar
amigos, jantar e conferir os
passos na pista de dança, que
fica mais espaçosa com as
mesas arrastadas para os cantos. O evento, realizado todo
mês pela promoter Beth Yajima no restaurante Nandemoyá, na Liberdade, costuma
reunir cerca de 300 pessoas
das 19h à 0h.
Aqueles que não se arriscam a entrar na pista – são
pouquíssimos – ficam apenas
olhando para os vários casais

Yassuko e João Carlos, que se
conheceram no Baile Allegro

Elegância na pista - Bolero,
rumba e samba gafieira são
alguns dos ritmos preferidos do casal. Kyoko,
sempre bem maquilada e produzida
para a festa, não
se esquece do
traje ideal e sugere com que
roupa a mulher
deve ir a esse
tipo de ocasião.
“Acho bonito um
vestido com um
pouco de roda, para
ter movimento, e um
sapato confortável”,
disse a especialista. “Ela
é muito elegante”, confirma
Hiroshi. E logo vão para a pista.
A mesma que uniu Yassuko
Yoshimura, 57, e João Carlos
Bernardo, 72, em 2004. Recepcionista do Baile Allegro, ela tirou o aposentado para dançar
logo no primeiro dia que ele
pisou os pés no local. Era uma
música romântica, lembra.

e amigos que dançam coladinhos – nas canções mais
lentas – ou se reúnem um ao
lado do outro na hora da
música country, para treinar os passinhos. “Aqui
é um ensaio do que se
aprende na escola. Temos um grupo de amigos
e trocamos os parceiros
nas danças”, afirma
Kyoko. Ela conheceu o
novo companheiro e
parceiro de dança titular num desses
bailes freqüentados por um público mais adulto,
até a terceiraidade. Os dois já
faziam curso de
dança, mas em locais diferentes; e
após um certo
tempo de convivência, resolveram
ir a aula juntos,
duas vezes por semana. Não tem jeito, em todas as edições do Allegro lá
Hiroshi e Kyoko: bailes todos os sábados
estão eles.

Mesmo sem ser tão apaixonado pela dança, ele aceitou o
convite da nissei. “Fui conhecer um baile japonês. Estava
disponível, mas sem qualquer
tipo de intuição”, disse, já se explicando. “Mas biologicamente
falando, o macho é escolhido
pela fêmea e eu fui a vítima”,
brinca. Yassuko, por sua vez,
joga a responsabilidade no companheiro: “Eu fui flechada.”
Mas aquele foi apenas um passo inicial da dança, quando até
trocaram cartões, e somente
cerca de meio ano após viriam
a se reencontrar e assim começaram a “estreitar o relacionamento”. E parece mesmo que
João Carlos estava determinado a aproveitar mais os momentos que a vida lhe reservaria.
Hoje estuda Direito e, como um
bom orador, explica a razão de
sua força de vontade, como um
septuagenário mais ativo. “Voltei aos bancos escolares. A
energia está na relação proporcional direta do gostar de viver.
Tenho pouco tempo de vida e
tenho de viver intensamente.
Recomendo às pessoas que venham; há muita gente bonita
e disponível. A dança, além
de aproximar as pessoas, é uma distração e
algo sadio.”
Dos dois, no entanto, ela é quem
mais freqüenta os
bailes da comunidade;
ou melhor, jantar-dançante, no caso do
Allegro, pois “ele tem
ficado em casa estudando”, o que não
altera o convívio de
ambos. “Estamos até
agora juntos. Para
mim, dançar é uma
terapia. Quero
convidar a todos
que estejam solteiros que participem também”, diz
Yassuko.
(Cíntia Yamashiro)

Guitarrista da Appa-Tota relembra época de ouro dos bailes
ARQUIVO PESSOAL

O auge foi mesmo os anos 70
e 80. Ao som de Bee Gees, The
Beatles, Rolling Stones e Deep
Purple, entre outros, o Appa-Tota
fez muitos casais dançarem. Era
uma das bandas mais conhecidas
voltada ao público nikkei na época em São Paulo. Na primeira formação, de 1969, o nome inicial era
Olímpicos. “Tocávamos em festas
de colégio, e foi quando montei
minha primeira guitarra”, lembra
Koji Kozawa, ou Gombô, como é
mais conhecido. Hoje tem 29 deste instrumento, pois continua na
ativa na música por meio ainda do
The Friends e Mugen.
Em 1970 o grupo passou a se
denominar Appa-Tota, e “fazíamos bailes não só da comunidade, mas também nos clubes
Juventus, Tietê, Esperia, Pinheiros, e em outras cidades também”.
Dos tradicionais nikkeis, os eventos aconteciam todos os sábados
e domingos na Casa de Portugal,
Anhanguera Nikkey Clube e nas
associações. Como naquele tempo não havia febre de baladas e
discotecas como hoje, que contam com a remixagem dos DJs
para embalar a noite, o que atraía
o público era mesmo a apresentação dos grupos. “Todos os bailes eram lotados. Em alguns, à
meia-noite já se fechava as por-

Banda foi fundada em 1969 e animava bailes da comunidade

tas porque não se comportava
mais gente. A época dos anos 70
era para conhecer gente, fazer amizades. Era praticamente a única
atividade social, porque cinemas
não abriam de fim de semana e não
havia esses barzinhos de hoje.”
Eles gravaram até um compacto duplo pela RCA que vendeu 10
mil cópias. Anos dourados lembra cabelos com gel, óculos gran-

des, calças boca de sino, minissaias e outros acessórios. O que
a moda ditava era obedecido nesse ambiente. “O pessoal caprichava no visual e todos entravam
na onda”, lembra o guitarrista.
Paquera - “Nós víamos a temperatura de cima e de repente mudávamos o repertório. A seleção final era música romântica. Tinha

rapazes que ficavam de olho na
menina o baile inteiro, às vezes
até semanas. Então ele esperava
o final, ia para a mesa da moça e a
convidava para dançar. Muitos se
casaram nesses bailes”, recorda
Gombô.
Um dos eventos de que o
Appa-Tota participa hoje é o Baile dos Anos 70, organizado há dez
anos pelo Kiba Libre. A formação
original tem, além de Gombô,
Sergião (guitarra), Tomo (bateria),
Roberto (teclado), Betinho (contra-baixo), Ebihara (sax), Juca (percussão) e na voz, Mayumi, Jony
e Kamiya. Ricardinho, de quem
muitos devem se lembrar, atualmente está no Japão, com promessa de voltar a integrar a equipe. O
próximo baile para reviver aquela
década será em 26 de maio, no
Hakka Plaza. No último que aconteceu no Buffet Colonial, em agosto, até mil pessoas participaram.
“A febre durou até 1988, quando
começou-se a surgir a onda da
música eletrônica. Muitos músicos ficaram sem emprego ou foram tocar com músicos de agora.” Pelo amor que tem com a música, Gombô desfez dois casamentos. “Hoje estou ‘avulso’, acho
que dava mais carinho para minhas guitarras, que hoje continuam comigo.

A promoter Beth Yajima organiza bailes há dez anos

Concursos em programas de
televisão, novelas de época, filmes... Sim, os holofotes estão
voltados para as pistas de dança. Ao som dos clássicos
“Perhaps, perhaps, perhaps”,
“La cumparsita”, ou mesmo dos
nacionais “Esperando na janela” ou “Hoje é sexta-feira”, não
há frescura. Todos dançam de
tudo.
E ninguém precisa ser um
profissional que participe de
concursos de academias como
mostra o filme japonês “Dança
comigo?” (Masayuki Suo, 1996)
– refilmado por Hollywood em
2004, com Richard Gere – para
entrar no clima dos ballrooms
(salões de baile) e se encantar
com o gênero.
Muitas associações nipobrasileiras em São Paulo promovem hoje seus bailes, voltados,
sobretudo, para o público da terceira-idade – mas a participação
é livre. Esses locais oferecem ainda, como base, cursos de dança
de salão. Algumas opções consultadas pelo Jornal Nikkei
acontecem tradicionalmente no
bairro da Liberdade e reúnem
centenas de pessoas aos sábados e domingos.
O Baile Allegro, no restaurante Nandemoyá, está em seu
décimo ano e ganhou por isso
uma reforma no palco e pista e
dança. “Coloquei este nome
porque aqui é bem alegre, dinâmico”, conta a promoter Beth
Yajima, que desde mocinha gosta de dançar e resolveu se dedicar aos eventos após se aposentar como professora e funcionária pública.
“Cada mês é uma banda diferente que toca, e a cada música damos uma pausa para se trocar o parceiro”, afirma ela sobre
o programa, comparando a bailes do Brasil, que fazem seleção
de 30 minutos, considerada longa pelos participantes. Segundo afirma, a média de idade fica
entre 50 e 70 anos. “São casais,
viúvas, desquitadas, que vêm
com as amigas. Muitos se conhecem aqui e começam a namorar. Acho este um trabalho
gratificante porque todos vêm

produzidos, de bom astral, e na
saída elogiam muito a festa.”
Um dos assíduos é o administrador Mario Ino, 54, que
sempre leva amigos do trabalho,
não somente nikkeis, reunindo
até dez pessoas. “As bandas
são muito boas, e dançar é uma
forma de desestressar.” Ocupando uma mesa logo ao lado do
palco, com muitos copos de cerveja, sentar, só durante as pausas nas músicas.
No Karaokê-Dance, as pessoas são mais velhas, média de
70 anos. Sumie Yoshida tem 68 e
pratica a dança há 20. “Fiquei
viúva em 1980 e fui aprender ikebana. Me indicavam a dança,
mas eu recusava. Quando vim,
não parei mais.” Ela faz também
aula de karaokê e o parceiro a
acompanha nos bailes de domingo.”
Auxiliar de aulas de dança,
Julio Ota, 72, assegura que bailar “é bom para a cabeça e para
continuarmos ativos”. Como de
60 a 70% do público é de mulheres, os homens têm certa vantagem para se divertir. “Fiquei viúvo e depois me separei de outra esposa.” Numa valsa
vienense há dois anos, conheceu Laureci. “Achei a par perfeita para a dança.” Nos últimos
domingos do mês, a faixa etária
é acima dos 30, e o tecladista
Issamu é quem anima a festa, que
acontece entre 18h e 22h30.
BAILE ALLEGRO
LOCAL: RESTAURANTE NANDEMOYÁ –
R. AMÉRICO DE CAMPOS, 9, LIBERDADE.
PRÓXIMOS: 25/11, COM BANDA SCORPIONS; 16/12, NOITE DO BRANCO; DAS
19H À 0H
INGRESSO: 15,00 (ANTECIPADO) E R$
17,00 (PORTA) – JANTAR NÃO INCLUSO
INFORMAÇÕES: 11/3209-2609 OU
9904-2237
KARAOKÊ-DANCE
LOCAL: LEGA ITÁLICA – PÇA ALMEIDA
JR., 86, LIBERDADE
QUANDO: TODOS OS DOMINGOS, DAS 7H
ÀS 18H; E DAS 18H ÀS 22H30
INGRESSO: R$ 10,00 – COM REFEIÇÕES
INCLUSAS

I NFORMAÇÕES ( SOBRE
CURSOS): 11/3751-9910

O BAILE E

Preparo para as pistas já
começa nas aulas de dança
A pista está cheia, e as pessoas dançam sem vergonha, em
perfeita sincronia com o ritmo
e num fôlego invejável até aos
mais jovens. São nas aulas de
dança que muitos dos que freqüentam os bailes aprendem a
rebolar no ritmo ideal da música e adquirem tal forma física.
Nos diversos cursos de
dança disponibilizados pelo
Nikkey Cultural, é possível
aprender samba, rock, bolero,
tango, forró, entre muitas outras modalidades ensinadas
pelos professores da casa.
“Para quem quer aprender e
não consegue acompanhar as
academias, aqui é uma chance
boa, pois são quase todos de
terceira-idade”, diz o professor Sergio Taira, que dá aulas
com a esposa Rosa todas as
quartas e sextas (14h às 16h)
numa sala da Lega Itálica, na
Liberdade. Eles se aperfeiçoaram com professores renomados, como Celso Vieira,
Ricardo Liendo e Jaime Aroxo.
E afirmam que os alunos rapidamente “desendurecem”.
“Alguns nos procuram sem
nem saber dar um passo. Em
todos os bailes hoje tem a dança de salão e eles buscam incentivos como ginástica física
e mental”, explica a professora, contando que sendo direcionado para os idosos, “os movimentos são mais devagares”. “Ensinamos os passos
figurados, e em um mês a pes-

soa já vai aos bailes. Cada aula
são dois ritmos e começamos
com bolero, samba-gafieira,
soltinho [variação do rock] e
forró.” O professor Afonso
mesmo esclarece, a quem tem
dúvida: “Não existe dificuldade, existe didática. E a dança
acaba com a timidez, tornando a pessoa mais comunicativa.” Além destes e outros, José
Iritsu, o dono da escola, anuncia mais uma nova tutora,
Luciana Mayumi, especializada em country e samba-rock.
Iritsu realiza todos os domingos os karaokês-dance. Um
evento que mistura duas paixões
dos descendentes de japoneses
no Brasil. Aqueles que comparecem acordam cedinho para
chegar a partir das 7h ao salão
da Lega Itálica. O organizador
mesmo acorda à 5 da manhã
para iniciar os preparativos e
conta com a ajuda da família.
Café da manhã, missoshiru, almoço, sobremesa e café da tarde servem de reforço para o
público se manter com energia
suficiente até às 18h. “É uma
integração, e o pessoal se sente em casa. Cantar é uma terapia, e dançar faz bem para o
corpo. Como são descendentes, eles tornam-se amigos e
alguns viúvos também começam a namorar. Há muitas histórias de encontro de parceiros
e tudo isso acontece dentro de
um ambiente familiar”, afirma
o nissei.
(CY)
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Dia Mundial da Aquarela ganha
um mês inteiro de comemoração
DIVULGAÇÃO

“O

nosso trabalho de
cidadão consciente é utilizar a nossa especialidade, que é a aquarela e a arte, como forma indireta e sutil como bandeira para
um futuro melhor”. A frase é
da coordenadora do projeto O
Universo da Aquarela para um
Mundo Melhor, Regina Komatsu.
E é com essa proposta que
o Grupo Universo da Aquarela composto por Regina Komatsu, Graciela Wakizaka,
Marilu Queiroz e Valdeli Ribeiro, promove uma série de atividades como exposição,
workshop e bate-papo, visando a comemoração do primeiro aniversário do Dia Mundial
da Aquarela.
O Espaço Cultural do Comércio e Imprensa (ECCO) do
Distrital Centro da Associação
Comercial de São Paulo abrigará neste mês a exposição
que contará com 47 obras de
aquarelistas, incluindo 3 obras
do grande artista, hoje falecido, Alfredo Guati Rojo
(idealizador do Dia Mundial da
Aquarela).
A abertura do evento será
na próxima quinta-feira (9),
quando será realizado um Café
com Arte, destinado aos empresários que tiverem interesse pela aquarela. Alguns quadros serão leiloados e neste
mesmo dia, a partir de 12h30,
haverá o workshop gratuito
“Atmosfera e Mar”, com
Cláudia Simões.
A exposição se estende até
26 de novembro, sendo o dia
23 (quinta-feira), a comemoração especial do primeiro aniversário do Dia Mundial da
Aquarela. Das 18h às 22h, o

Os representantes das entidades nipo-brasileiras programaram para o próximo dia 14
de novembro (terça-feira), a
partir das 19h30, no Salão Nobre do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa), a cerimônia de homenagem aos políticos nikkeis eleitos nas últimas eleições.
Serão homenageados os
nipo-brasileiros eleitos para a
Câmara Federal e Assembléias Legislativas, num total de 9
deputados. São eles:
Deputados Estaduais –
Akira Otsubo (Mato Grosso do
Sul), Antonio Teruo Kato (Paraná), Dione Marly Hashioka
(Mato Grosso do Sul), Francisco Uejo (Minas Gerais), Luiz
Nishimori (Paraná).

Exposição contará com 47 obras de aquarelistas além de outras atividades como workshops

público poderá conferir uma
maratona de workshops e demonstrações de artistas renomados, como Luiz Zeminian,
Selma Daffrè, Galina Sheetikoff e Carmem Abranches,
que farão apresentações de
suas técnicas. Haverá também
consultoria no terceiro andar
do prédio, porém é preciso fazer inscrição para participar.
Na programação do evento, já estão confirmados os
workshops “A Expressão
Plástica da Aquarela”, com
Marilu Queiroz no dia 18, “Desenhos Ilustrados para Publicações e Divulgação de Produtos com Aquarela”, no dia
19 ministrado por Rosália
Lerner e um workshop de ilustração botânica, por Hiroe
Sasaki.
A previsão de atendimento
é de 200 pessoas para o

BOLSAS DE ESTUDO

workshop de demonstrações e
96 para a consultoria.
Segundo a aquarelista
Graciela Wakizaka, a exposição pretende atingir alunos e
professores do ensino fundamental, aquarelistas, iniciantes e apreciadores da aquarela e das artes e também os
convidados da Regional Centro da Associação Comercial.
“Para os alunos e professores do ensino fundamental é
uma forma de plantar a idéia
de desenvolver atividades de
pintura, sensibilidade, a questão motora, o respeito pelas
pessoas e pela natureza, além
de desenvolver a ética e a
moral entre os alunos”, explica a artista plástica.
Os horários e atividades dos
artistas estarão à disposição
dos interessados na secretaria

da Associação Comercial.
Para mais informações, o site
é www.pintar.com.br ou pelo
telefone 11/ 3819-9309, falar
com Regina Komatsu, preferencialmente na parte da manhã.
(Aline Inokuchi)
EXPOSIÇÃO DE AQUARELA
COM WORKSHOPS,
CONSULTORIAS E
DEMONSTRAÇÕES
DATA: 9 À 26 DE NOVEMBRO
HORÁRIO: DAS 11H ÀS 16H30
COMEMORAÇÃO ESPECIAL: 23 DE
NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H30
LOCAL: DISTRITAL CENTRO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO.
ESPAÇO CULTURAL DO COMÉRCIO E
IMPRENSA – ECCO
RUA GALVÃO BUENO, 83 – LIBERDADE
– SÃO PAULO/SP
ENTRADA FRANCA

Deputados Federais –
Cássio Taniguchi (Paraná),
Hidekazu Takayama (Paraná),
Walter Iihoshi (São Paulo) e
William Woo (São Paulo).

O evento é co-promovido
pelo Bunkyo, Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de São
Paulo), Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil), Câmara de
Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Aliança Cultural
Brasil-Japão, Assistência Social Dom José Gaspar “Ikoi-noSono”, Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono, Sociedade Beneficente Casa da
Esperança (Kibô-no-Iê), Sociedade Brasileira e Japonesa de
Beneficência Santa Cruz, Federação das Escolas Budistas
do Brasil, Associação Cultural
e Assistencial da Liberdade e
Câmara Júnior Brasil-Japão,
entre outras.
O convite é aberta a todos
os interessados. A taxa de adesão é de R$ 25,00 por pessoa.
Os organizadores pedem que
a presença seja confirmada até
o dia 8 de novembro. Mais informações pelo tel.: 11/32081755 com Bete ou Hase

ARTE EM CRAFT

Exposição reúne 166
obras de artistas no Bunkyo
DIVULGAÇÃO

FUNDAÇÃO ABRINQ

Asebex abre inscrições para
Koshukai 2007
Já estão abertas as inscrições para o Koshukai 2007
(seminário preparatório para
futuros bolsistas brasileiros no
Japão), que acontecerá entre
os dias 08 de janeiro e 02 de
fevereiro de 2007, organizado
anualmente pela Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão (Asebex).
O objetivo é oferecer informação e orientação aos candidatos às bolsas de estudo ou
estágio no Japão e demais interessados, além de promover
a integração dos seus participantes.
Através de palestras, apresentações, dinâmicas e mesasredondas, o curso abordará temas como etiqueta japonesa,
costumes, cultura, dicas do cotidiano, dados históricos e
geopolíticos do Brasil e do Japão, entre outros.
“Quando participei do
Koshukai, aprendi muita coisa
que não sabia sobre o Japão, o
que meu ajudou muito quando
fui estagiar naquele país. Foi
uma experiência inesquecível,
mas o melhor de tudo é que
pude conhecer outras pessoas

Entidades prestam homenagem
a deputados nikkeis eleitos

que também estavam indo ao
Japão para estudar ou estagiar.
É uma grande oportunidade de
conhecer gente nova e de
aprender um pouco mais sobre
o Japão e sua cultura tão rica”,
diz o atual presidente da
Asebex, Eduardo Katsuhiko
Kashimata, bolsista no ano de
2004 pela província de Saitama.
Apesar de ser voltado a
futuros bolsistas, o curso é
aberto a todos os interessados
em aprofundar seus conhecimentos sobre o Japão.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.asebex.org.br.
KOSHUKAI - SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA FUTUROS
BOLSISTAS NO JAPÃO
DATA: 08 DE JANEIRO A 02 DE
FEVEREIRO DE 2007
HORÁRIO: 19H30 ÀS 22H (RECEPÇÃO E
INSCRIÇÃO A PARTIR DAS 19H)
L OCAL : A SSOCIAÇÃO C ULTURAL E
A SSISTENCIAL I WATE K ENJINKAI DO
BRASIL - RUA TOMAZ GONZAGA, 95,
LIBERDADE, SÃO PAULO-SP
VALOR: 80 REAIS ATÉ O DIA 28/12;
100 REAIS APÓS O DIA 28/12
INSCRIÇÕES: WWW.ASEBEX.ORG.BR
ORGANIZAÇÃO: ASEBEX - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE EX-BOLSISTAS NO JAPÃO

Religião budista patrocina
15ª edição do Prêmio Criança
Como parte de seu compromisso pelo bem-estar social
em todo o mundo, a Nichiren
Shoshu patrocina a 15ª edição
do Prêmio Criança, promovido pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do
Adolescente. Este ano, a premiação tem como objetivo selecionar os quatro melhores
projetos voltados à garantia e
à promoção dos direitos de crianças brasileiras com idade
entre zero e seis anos, fase
decisiva para o desenvolvimento do ser humano. Os vencedores serão anunciados em
cerimônia na próxima quartafeira (8), no Sesc Pinheiros, em
São Paulo.
A religião budista ofereceu
apoio financeiro à Fundação
Abrinq com uma doação de
US$ 100 mil (cem mil dólares) na ocasião da inauguração do Shoboji, seu templo
sede no Brasil, localizado na
Vila Mariana, em São Paulo.
Como principal parceiro do
Prêmio Criança, a Nichiren
Shoshu atua para o bem-es-

tar social e procura contribuir
para o desenvolvimento das
pessoas. Doações similares
foram feitas às vítimas dos
ataques de 11 de setembro,
em Nova Iorque, e aos
desabrigados pelo tsunami, na
Ásia.
A Nichiren Shoshu decidiu
apoiar a Fundação Abrinq porque reconhece a importância
do atendimento integral à criança com projetos que as auxiliem na busca por meios de
expressão, melhorando seu
processo educativo e sua percepção como agente transformador dos próprios hábitos e
também dos da família.

Trabalhos esbanjam criatividade e perfeccionismo

A 10ª Exposição de Arte
em Craft Brasil-Japão prossegue até o próximo dia 10 no
Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa). Para
esta mostra, a Comissão de
Arte Koguei, responsável pela
organização do evento, recebeu 203 obras inscritas enviadas por 84 artistas. Foram
selecionadas 166 obras que
estarão sendo expostas ao
público.
Os artistas premiados nesta edição são:
Grandre Prêmio Arte
em Craft – Nádia Saad
Prêmio Arte Brasil –
Morito Ebine
Prêmio Mão na Massa –
Niine Moriya
Prêmio Acrilex – Antonio

Novaes, Maruska, Stela D. C.
Washington, Ina Uehara e
Cândida M. Lemos Tjabbes
A Comissão de Seleção e
Premiação foi formada por:
Francis Jean Yves Marie,
Hisako Kawakami, Ivone
Shirahata, Kenichi Kaneko,
Kenjiro Ikoma, Mitiko Saçada,
Mitsue Hosoido, Nobuyoshi
Mitsuhashi, Sara Carone,
Shoko Suzuki e Shugo Izumi.
10ªEXPOSIÇÃO DE ARTE EM
CRAFT BRASIL-JAPÃO
QUANDO: ATÉ 10 DE NOVEMBRO. DE
SEGUNDA A SEXTA , DAS 14 ÀS 18 H .
SÁBADO E DOMINGO, DAS 10 ÀS 18H
ONDE: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE)
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-1755
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ENTRETENIMENTO

Fundação Japão promove
mostra Olhares Transversais

Mágico japonês chega ao Brasil
para congresso em Barueri
DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

A

Fundação Japão realiza a mostra “Olhares
Tranversais” nos dias
08, 09 e 10 de novembro no
Espaço Cultural da própria
Fundação, em São Paulo. Com
apoio institucional da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, Bunkyo, o projeto propõe
uma reflexão sobre a trajetória dos imigrantes japoneses e
as histórias resultantes deste
deslocamento.
Diferentes olhares do mundo em diversas épocas reunidas através da linguagem cinematográfica, mostrando o
percurso que a vida toma a
partir das escolhas. Uma exposição de documentários e
curtas-metragens, em português, sob a curadoria de Hélio
Ishii. Além disso, a noite destaca duas pré-estréias: “Permanência”, do diretor Hélio
Ishii, que enfoca a temática do
dekassegui, e “Takao Kusuno
– O marginal da dança”, de
Hideki Matsuka, que fala sobre o artista, coreógrafo e

Abe, e também o diretor Hélio
Ishii; e “Deslocamento e Conexões Culturais”, com a
profa. Christine Greiner, Wilma
Motta e o diretor Hideki
Matsuka.
Discussões como essas são
favoráveis em vista de estarmos às vésperas da comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, a
ser realizado em junho de 2008.
Um convite para resgatar a
história de ancestrais e analisar o rumo seguido refletido até
os dias atuais.

Takao Kusuno ganha homenagem de Grupo Tamanduá

OLHARES TRANSVERSAIS – DE
08 A 10/11/06
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL –
FUNDAÇÃO JAPÃO EM SÃO PAULO
AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR
LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 LUGARES
ACESSO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS

introdutor do Butô no Brasil,
Takao Kusuno.
A exibição de filmes também conta com dois debates
abertos ao público: “Auto-Ima-

gem dos Nikkeis”, com presença da profa. Sylvia Dantas
DeBiaggi, do prof. Paulo
Yokota e a diretora do Museu
da Imigração Japonesa Célia

FILMES EM PORTUGUÊS
ENTRADA GRATUITA (NÃO É NECESSÁRIO
CONFIRMAR PRESENÇA)
INFORMAÇÕES: WWW.FJSP.ORG.BR /
3141-0110

PROGRAMAÇÃO
08/11/06 – quarta-feira
17h00 Sol Nascente no Brasil 22'
Gambarê - 52'
Pôr do Sol - 17'
18h30 Intervalo
19h30 Isei, Nisei, Sansei - 16'
Pré-estréia: Permanência
– 70'
21h00 Debate “Auto-Imagem
dos Nikkeis”
22h00 Término
09/11/06 – quinta-feira
17h00 À Flor da Pele - 52'
Hia Sá Sá – Ha Yah! – 27´
Tomie – O Traço
Esssencial 30'

18h50 Intervalo
19h30 Grupo Tamanduá - Performance em homenagem a Takao Kusuno
Pré-estréia:
Takao
Kusuno – O Marginal da
Dança - 30'
20h20 Debate “Deslocamento e
Conexões Culturais”
22h00 Término
10/11/06 – sexta-feira
19h30 Gambarê - 52'
Permanência - 70'
Takao Kusuno – O Marginal da Dança - 30'
22h00 Término

Documentário Gambarê mostra preciosidades da Liberdade

SINOPSE DOS FILMES
Permanência (legenda em
japonês)
Diretor: Hélio Ishii – 2006
- 70 minutos
Como vivem os filhos dos
brasileiros no Japão?
O novo documentário de
Helio Ishii, diretor de “Cartas”,
enfoca a segunda geração de
brasileiros, crianças e jovens
que cresceram no Japão.
Takao Kusuno – O Marginal da Dança
Diretor: Hideki Matsuka –
2006 - 30 minutos
Produzido através da Bolsa Vitae de Artes 2005/06,
com apoio da Fundação Japão, o documentário narra a
trajetória e a importância do
multi-artista Takao Kusuno
(1945-2001) na dança brasileira, sem a pretensão de esgotar o assunto. Nesta primeira experiência de linguagem
de documentário, o autor imprime um tom afetivo e coloquial, inserindo imagens que
revelam admiração, respeito e
saudade.
Sol Nascente no Brasil
Diretor: Vicentini Gómez 22 minutos0 Documentário
baseado na dissertação de
mestrado do Prof. Dr. Francisco Hashimoto. Reúne depoimento de vários imigrantes.
Gambarê
Diretor:José Carlos Lage 2005 - 52 minutos0Gambarê se
propõe a contar a história do
Bairro da Liberdade, ressaltando a influência do imigrante
japonês na composição do local, ao enraizar em seus domínios a cultura, costumes e tradições de sua terra natal.
Como resultado deste processo, eterniza o Bairro da Liberdade como principal ponto de
referência comercial e de costumes orientais para a comunidade japonesa instalada no
Brasil.

O Pôr do Sol
Diretor: Cláudio Yosida –
1996 - 17 minutos
Kenji e Laís são dois jovens
namorados. Ele decide ir ao
Japão trabalhar como “dekasegui” e precisa deixá-la para
trás. Laís começa a fazer faculdade e a dar aulas. Quando
Kenji volta, ele propõe casamento para irem ao Japão. Ela
quer casar, mas não sabe se
quer viajar.
Isei, Nisei, Sansei
Diretor: Alfredo Davi
Sterheim -1970 - 10 minutos
Sobre as três etapas da imigração japonesa no Brasil.
Suas contribuições e influências na cultura brasileira, sua
adaptação desde a chegada
dos primeiros imigrantes e sua
miscigenação.0
À Flor da Pele
Diretor: Bettina Turner –
2002 – 52 minutosA produção
se apóia em dois espetáculos

solo de Susana Yamauchi:
“Flor da Pele” e “A Face
Oculta” e em depoimentos,
para desenvolver sua narrativa. Aspectos da cultura, como
as transformações ocorridas
desde o início do século 20,
quando os primeiros japoneses chegaram ao Brasil, sua
fala e sua arte são pesquisados.
Hia Sá Sá – Hai Yah!
Diretor: Olga Futemma –
1985 – 27 minutos
Produzido através do Prêmio Estímulo de 1986 da Secretaria de Estado da Cultura,
o média-metragem (27 minutos) é um documentário sobre
aspectos da comunidade okinawana em São Paulo. Relaciona manifestações artísticas
que buscam resgatar, preservar e celebrar a forte cultura
dos imigrantes de Okinawa, inserindo-as na paisagem urbana paulista e na passagem das
gerações.

Tomie – “O Traço Essencial”
Diretor: Cacá Vicalvi – 2003
– 23 minutos
“O Traço Essencial” é
um média documentário que
tenta dar conta da trajetória
da artista Tomie Ohtake desde sua vinda do Japão até
hoje. Tomie pinta, mostra
seus trabalhos, explica o seu
fazer artistica e conta porque
começou a pintar depois de
ter criado os filhos. O documentário foi originalmente
concebido para exibição da
STV—Rede
SESC
e
SENAC de Televisão na série Mundo da Arte.

Kenji Minemura é uma das atrações do evento em Barueri

Atire a primeira pedra
quem nunca se encantou com
as destrezas de um mágico em
cima do palco, seja adulto ou
criança. Pois bem, aos saudosos da infância ou mesmo
aqueles que ainda hoje gostam
de assistir números de
ilusionismo, a dica é pegar a
estrada e ir até a cidade de
Barueri, em São Paulo, que
transforma-se em um verdadeiro mundo de ilusão e cores
com a realização do Congresso Brasileiro de Mágicos, que
começou na última quarta-feira (1) e segue até amanhã (5).
O evento reúne importantes mágicos brasileiros e seis
estrelas internacionais: Kenji
Minemura, do Japão; os norte-americanos Aldo Colombini
e Mark Stevens; o argentino
Daba y Cielo; o português
Andrély e o canadense Shawn
Farquhar. Mais de 350 mágicos estão presentes no Congresso que terá várias atividades, dentre elas, duas apresentações abertas para o público
adulto e infantil, e conferências com atrações nacionais e
internacionais.
Conhecido no cenário internacional, Minemura iniciou na
arte mágica quando era estudante elementar. Hoje ele tem
25 anos de carreira. Entre
suas apresentações, destaque
para os números de ilusionismo
característicos e únicos que
empolgam tanto o público
quanto os profissionais do setor. Por suas invenções e criatividade, consquistou prêmios
importantes como o Leão de
Ouro e “Magic Master” do
World Magic Seminar, em Las
Vegas, nos Estados Unidos,
além de faturar o primeiro lugar em manipulação na Fism

2000, em Portugal.
Outra atração que também
promete diversão é o The Oriental Magic Show. Liderado
pelo já conhecido Ossamá
Sato ao lado de Phanton e
Fujikan, o grupo paulista leva
aos palcos os números que já
há anos exploram o fantástico. Em sessão aberta ao público, os nikkeis apresentam
dois números: Interlúdio (no
qual um deles atravessa o corpo do outro) e Caixa Misteriosa, novidade que trouxeram do
Japão, onde fizeram temporada neste ano.
O Congresso proporcionará duas apresentações gratuitas, um show para o público
infantil, no dia 4 de novembro,
às 15 horas, no Teatro Municipal de Barueri e uma apresentação aberta ao público em
geral, às 19h30, com as estrelas internacionais. No show
infantil, além do The Oriental
Magic Show, atuarão Henry
Vargas; Mamãe Kamia;
Giovanni Bright Ramon; Mc
Struppicio e Rosquinha e no
internacional Volkcane e Lucia; Daba y Cielo; Fernando
Ventura e Versolato; Oriental
Magic; Kenji Minemura; Aldo
Colombini, Andrély e Mc.
Eduardo Peres.
CONGRESSO BRASILEIRO DE
MÁGICOS
QUANDO: SÁBADO (4) E DOMINGO (5)
ONDE: TEATRO MUNICIPAL DE BARUERI
(678 LUGARES). RUA MINISTRO RAFAEL
DE B ARROS M ONTEIRO , 255, V ILA
T ORTO ( ACESSO PELA SAÍDA DO
QUILÔMETRO 26 DA RODOVIA PRESIDENTE
CASTELO BRANCO), BARUERI
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL 11/
4198-0972.
ENTRADA GRATUITA (INGRESSOS
DISTRIBUÍDOS DUAS HORAS ANTES).
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Shake Passion
Shake Passion - Salmão ao
molho de maracujá com
risoto de camarões (Para
1 pessoa)
INGREDIENTES
200g de filé de salmão fresco

R E S T A U R A N T E S

Cozinha contemporânea e ambiente
harmonioso são atrativos do Honkê
MARCUS HIDE

Um ambiente tranqüilo, sofisticado e aconchegante são
as primeiras impressões que
se tem ao entrar no Honkê.
Depois, observando o que ele
oferece no cardápio, percebese a preservação dos pratos
tradicionais, mas com incrementos de um paladar contemporâneo. Um indicativo de que
a casa está de braços abertos
a todos os gostos.
Foi em agosto de 2002 que
o engenheiro Mario Sergio
D’Amico abriu as portas do
restaurante, um dos poucos de
culinária típica japonesa no
bairro de Higienópolis, região
nobre de São Paulo. “E desde
essa época já foi um sucesso
de aceitação, tendo boas avaliações de críticos gastronômicos também”, afirma ele, lembrando, no entanto, que “o cliente é quem dá o parecer final”. E descreve também seu
objetivo: “É um restaurante
contemporâneo. Nossa filosofia é não ficar preso às tradições, e não sentimos medo de
arriscar. Claro que sem perder
o ponto central da culinária.”
Com isso, explica, acaba
conquistando até mesmo aqueles menos chegados aos pratos
frios japoneses, que aos poucos
vão provando o sabor inigualável dos peixes na forma de sushi
ou sashimi. “Via de regra, 99%
gostam e acabam arriscando,
vindo com amigos.”
Muitas das opções que entram no menu são primeiramente criadas na cozinha experimental do restaurante.
D’Amico, os sushimen e chefs
Marcos Kazuo e José Ilidio
formulam receitas que no final se apresentam, por exem-

Molho
Numa frigideira antiaderente,
aqueça em temperatura baixa,
coloque a manteiga e a cebola
para refogar. Adicione o vinho
branco e reduza levemente.
Nesse ponto some a polpa de
maracujá, o dashi, creme de
leite e pitadas de Ajinomoto,
Hondashi e açúcar. Mantenha
em fogo baixo até obter uma
textura aveludada. Corrija o sal
se necessário.

Risoto
1 xícara (chá) rasa de gohan
(arroz cozido)
3 camarões grandes limpos
e picados
½ colher (sopa) de cebola
bem picada
½ colher (chá) de manteiga
1 colher (chá) de conhaque
2 colheres (sopa) de Dashi
2 colheres (sopa) de creme
de leite fresco

Risoto
Como no processo anterior,
refogue a cebola na manteiga,
somando os camarões aos poucos e puxando ao refogado.
Adicione o conhaque e reduza. Adicione dashi, creme de
leite e o gohan. Corrija o sal
se necessário. Mantenha em
fogo baixo até obter uma textura cremosa, observando em
manter os grãos do gohan inteiros.

PREPARO
Filé de Salmão
Tempere o filé de salmão a
gosto (sal e pimenta) e gre-

Montagem: O molho deverá
ficar por cima do filé de salmão com o risoto ao lado. Decore e sirva.

Claro que não faltam os tradicionais menrui, tempurá e
teppan yaki.
Mais um dos restaurantes
freqüentados por personalidades, oferece 93 lugares dispostos em dois pisos, sendo o superior com uma parte de tatami e que pode ser reservado
para eventos. As paredes decoradas em branco, vermelho
e preto lembram as cores da
bandeira do Japão, e ganham
harmonia com obras de arte e
espelhos arranjados com opinião
de especialistas. O restaurante
oferece ainda o serviço Honkê
in Home, fazendo o evento fora

para pelo menos 20 pessoas –
deve se agendar com antecedência de no mínimo 15 dias.
(Cíntia Yamashiro)

Objetivo do proprietário, Mario Sergio D’Amico, é arriscar sem sair da culinária oriental

plo, como Shake Kenshin Yaki
(R$ 45,00), um salmão grelhado montado sobre fatia de abacaxi e servido com molho de
shimeji e camarões. Ou então
outro salmão, o Shake Passion
(veja receita), em que ele é
grelhado ao molho de maracujá
e vem com risoto de camarões.
Há quatro anos no cardápio, é
dos mais pedidos, mas está
para sair, dando lugar a outras
criações.
“Trabalho nessa linha também para manter meu anseio,
e dou sempre meu pitaco italiano ou de cozinha francesa”,
afirma o proprietário, descendente de italianos e que sempre apreciou estudar a gastronomia desses países. Em seu
primeiro contato com a japonesa, estranhou a cozinha fria.
Mas com o convívio de ami-

gos do trabalho, quando atuava na engenharia, em local
próximo a Liberdade, acabou
se rendendo. Entre outras sugestões, pode-se destacar ainda o Gunka Fire (R$ 16,00),
shimeji picado, envolto em salmão, molho tare e que chega
à mesa flambado no licor de
laranja; e o Ice Roll (R$ 30,00),
enrolados de peixe branco, salmão, polvo e alface, decorado
com ovas de tobiko, servido
sobre gelo e que deve ser degustado com molho ponzu.
Para se divertir com as variações que saem do sushibar,
prove, se estiver em quatro pessoas, o Combinado Especial
Honkê, que traz 88 peças entre sashimis, gunkan de ovas,
uramaki ebi ten shake e spicy
rolls, entre outros. Para entradas, Ebishinjo (trouxinhas de

camarão), ostras frescas ou
gratinadas ao molho de shiitake
e a Salada Honkê, que traz até
radicchio e outras folhas com
molho clássico de azeite de
oliva, são as indicações da casa.
Durante a semana, para
um almoço mais rápido, foram
elaborados como escolha o
Honkê Way, combinados individuais com um prato principal quente. A clientela é formada quase que totalmente
por ocidentais, e a comunidade judaica existente na região
também comparece para provar suas especialidades. Por
isso sugeriu-se um atendimento especializado para esses
freqüentadores, que segundo
a dieta do kasher (de preceitos do Torá), os peixes consumidos devem ter escamas
e nadadeiras.

PALESTRAS

Crítico Arnaldo Lorençato relata viagem gastronômica ao Japão
Foi em novembro de 2005 que
o crítico gastronômico Arnaldo
Lorençato, editor da revista Veja
São Paulo na área de gastronomia, foi conhecer o Japão pela primeira vez. Convidado pela Fundação Japão, pôde visitar uma
centena de restaurantes e descobrir na sua origem o uso de vários
ingredientes dessa culinária que
hoje percorre o mundo para divulgar o sabor oriental para outras
nações.
Lembranças e aprendizados
dessa grande experiência serão
relatados ao público no próximo
dia 13, uma segunda-feira, no Espaço Cultural da Fundação Japão,
localizada na Av. Paulista. A idéia
de apresentar especialistas em assuntos que envolvem a gastronomia tomou forma com o projeto
“Saberes dos Sabores”, que pretende desvendar os mistérios da
culinária japonesa. A cada mês a
instituição deverá trazer um con-

Molho
1 polpa de maracujá (com ou
sem caroços)
½ colher (chá) de manteiga
½ colher (sopa) de cebola
bem picada
2 colheres (sopa) de Dashi
(caldo-base japonês)
2 colheres (sopa) de creme
de leite fresco
1 xícara (café) de vinho branco seco

lhe em chapa previamente
aquecida por aproximadamente 2 a 3 minutos de cada lado
(dependendo da espessura do
filé). Não se deseja pontos
crus.

DIVULGAÇÃO

vidado, que exporá seus conhecimentos com um
tema diferente.
Na pauta, palestras com experts,
encontros com
chefs renomados
e sessões de degustação.
E para começar a série,
Lorençato realiza
a palestra “A cu- Jornalista visitou restaurantes no final de 2005 a
convite da Fundação Japão
linária japonesa
que não existe no Brasil”. O even- nesa. Dos endereços populares –
to terá início às 19:30 horas do dia izakaya (botecos com espeti13, e as inscrições devem ser fei- nhos), as casas de chanko-nabe
tas via e-mail (info@fjsp.org.br), (refeição dos lutadores de sumô)
e divertidos museus dedicados ao
com limitação de 100 pessoas.
Em visita a cidades como To- lamen e ao curry – aos templos
kyo, Kyoto, Osaka, Kobe e da alta cozinha conhecidos por
Matsue, o crítico de restaurantes ryôtei.
O sushi e o sashimi, pratos
provou o que o há de mais atual e
significativo na gastronomia japo- emblemáticos da culinária e uma

das ricas facetas dessa cozinha
minimalista e esplêndida, claro
que não ficariam de fora de seu
roteiro. Ele saboreou ainda o autêntico kobe beef, preparações de
yuba (nata do leite de soja), cardápios vegetarianos dos mosteiros, desafiadores pratos do mortal fugu (peixe venenoso), menus
de cozinha contemporânea em restaurantes modernos e magníficos
omakase ou refeições ritualísticas
preparadas com os melhores ingredientes da estação.
PALESTRA ‘A CULINÁRIA JAPONESA
QUE NÃO EXISTE NO BRASIL’

QUANDO: 13 DE NOVEMBRO, ÀS 19H30
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO
JAPÃO - AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR,
SÃO PAULO
ENTRADA GRATUITA
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
INFO@FJSP.ORG.BR OU 11/3141-0110

RESTAURANTE HONKÊ
RUA BAHIA, 399, HIGIENÓPOLIS,
SÃO PAULO
TEL.: 11/3825-0444
ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,
DAS 12H ÀS 15H; SÁBADO E DOMINGO,
ATÉ ÀS 16H
JANTAR DOMINGO E SEGUNDA, DAS 19H
ÀS 23H; TERÇA E QUARTA, ATÉ À 0H; E
DE QUINTA A SÁBADO, ATÉ 1H
ACEITA TODOS OS CARTÕES E CHEQUE
VALET: R$ 5,00 (ALMOÇO) E R$ 8,00
(JANTAR)
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Engenheiro nikkei inova mercado ao inventar ‘mesa inteligente’

Q

ue atire a primeira pe
dra àquele que quando criança, nunca teve
vontade de ver como as coisas funcionavam por dentro.
Ou então, quem nunca deu
uma de Professor Pardal e
abriu um brinquedo, aparelho
eletrônico e afins. Ou para os
mais ousados, quem nunca inventou um novo objeto. A curiosidade e a criatividade
aguçada da infância movem as
brincadeiras e travessuras dos
pequenos, mesmo ouvindo o
famoso “não pode!”.
Marco Kakuta, 32, não foge
a regra. Desde garoto “saia
desmontando a casa”, e como
todo bom arteiro, puxões de
orelha não faltaram: “O que eu
já levei de bronca...” recorda.
Teimoso, continuou com sua
marreta e os desmanches.
Numa dessas, quase incendiou
seu quarto com pequenas criações, mas teve seu primeiro
êxito ao montar um estojo que
pisca. Tudo isso sem contar a
expulsão da escola na época de
adolescente.
Hoje, formado em engenharia mecânica pela FEI, Kakuta
prova que sua veia criativa ainda permanece viva, mesmo diante da situação cômica de
apresentar um produto inédito
patenteado no dia da mentira
(01/04/2005). Denominada
“Mesa Inteligente”, a invenção
“é verdadeira”, integra os compartimentos essenciais de um
computador, como processador,
memória, unidade de disco e as
placas na mesa, dispensando o
gabinete. Nesse novo conceito, inclui também o desenvolvimento de uma tecnologia própria que não esquenta o micro.
Tal engenhoca e seus benefícios surgiram a partir da
insatisfação com a falta de
espaço, fios emaranhados, segurança entre outras reclamações de profissionais e pesso-

DIVULGA;’AO

produto e desenvolver projetos
personalizados tendo restrições
apenas com as dimensões. A
foto que ilustra a matéria, similar a uma gaveta, é apenas um
dos modelos que pode ser produzido.
Independente do desenho a
ser construído, o aparelho é o
primeiro desse gênero a inovar o mercado apresentando

diversas vantagens. Dentre
elas, os apelos principais são:
segurança, pela dificuldade de
roubo ou pela possibilidade de
ficar escondido no móvel,
ergonomia LER / DORT, devido a todos os componentes
estarem ao alcance das mãos,
espaço, pois o gabinete some,
fiação, por ficarem por dentro
acabando com a confusão dos

Projeto elimina cabos e fios e deixa ambiente mais harmonioso

as em geral. Inquieto ao perceber a necessidade de algo
novo, o inventor passou a buscar um jeito que pudesse resolver tais problemas ou
simplificá-los e observou que
o gabinete apenas guarda as
ferramentas do PC, sobretudo
há muitos buracos mortos. “Aí
deu aquela eureka”, aponta.
Idealizou o projeto, já com
as peças acopladas a mesa e
construiu o primeiro protótipo.
Para avaliar, chamou os amigos e teve um bom resultado
sobre o primeiro impacto do
público. O único quesito que
deixou a desejar foi o seu
design. “Estética nunca foi
meu forte, sempre fui melhor
na área técnica”, assume ele.
A sa[ida foi um o sócio aperfeiçoar sua idéia.
Aprimorado a concepção,
o invento foi exposto na III
Feira de Inventores de Santa
Catarina, promovida pelo Senai
e pela Fiesc, em novembro do
ano passado. A partir daí, a
equipe composta pelo engenheiro, o técnico Nelson Sato
e a arquiteta Alice Nagao, ganhou força com grande aceitação do público na exposição
além de ter refletido no “gran-

de número de acessos ao site
a ponto de travar o servidor
que hospeda nossa página”
conta.
Agora, bem engatilhado
com as vendas no Sul, o grupo
começa a se preparar para a
comercialização em São Paulo, com um acordo firmado recentemente. Segundo Kakuta,
“qualquer tipo de parceria é
interessante. A intenção é
potencializar o produto”. Mesmo ainda centrado na Mesa, o
criador já estuda planos de
outras invenções.
A eureka - Monitor, gabinete,
teclado e mouse. Será que todos esses componentes são
realmente necessários para o
funcionamento do computador? Para Marco Kakuta não.
A comprovação disso está na
“Mesa inteligente” que elimina aquela “caixa” de metal
que aloca os principais elementos.
A inovação une a essência
do PC e a mobília em diversos
formatos. “Conseguimos integrar computadores a móveis
tomando qualquer tipo de forma” ressalta. A maleabilidade
oferecida permite explorar o

Equipe de criadores mostram-se orgulhosos com produto

cabos.
Além disso, a grande sacada está na tecnologia própria:
o computador funciona em
temperaturas em torno de 30
a 45 graus, muito abaixo das
convencionais. O foco não é
apenas a criação em si, mas
também no desenvolvimento
do ambiente de trabalho.
“Nossa preocupação com o
usuário é muito grande, levando em conta à temperatura do
local, o desempenho do computador, o lay-out da sala, a
disposição das mobílias, as tomadas. Por isso adaptamos a
Mesa Inteligente nos mais variados móveis e lugar” explica. Para facilitar a vida, o consumidor pode adquirir o móvel
com ou sem um computador.
Quem quiser conhecer melhor a Mesa Inteligente, pode
conferir no show room da loja
Mr. Micro, situada na Av. Heitor Penteado, 1922, na capital
paulista ou pela página internet
www.mesainteligente.com.
(Cibele Hasegawa)

EUREKA 2006

Máquina de caipirinha e pão de queijo
light são apresentados em evento
DIVULGAÇÃO

Entre os dias 26 e 28 de
outubro, o Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do
Sul, no ABC paulista, recebeu
milhares de visitantes na
Eureka 2006. Eles foram conferir os 157 projetos expostos
por alunos dos cursos de Administração, Engenharia e Gestão que apresentavam seus trabalhos de graduação.
Entre todas essas invenções, como um aparelho que
identifica cédulas para deficientes visuais, um congelador
inteligente para supermercados e uma janela automatizada,
algumas criadas por nikkeis
chamaram a atenção. Como é
o caso da Caipireasy, a máquina automatizada de caipirinha.
Marcelo Sugiyama, Alexandre
Okubo, Rafael Vieira, Thiago
Zuntini e Renato Pereira são
os inventores, do curso de Engenharia de Controle e
Automação. E “fãs da bebida,
como um bom brasileiro”, segundo Sugiyama. Se chegar
até o protótipo final foi difícil,
o preparo da caipirinha é mais
fácil. Ao apertar de um botão,
em um minuto ela estará pronta.
“A máquina trabalha com
limões inteiros [previamente
lavados] sobre uma base de
facas, que os cortará em rodelas. Depois são exprimidos,
extrai-se o suco e é feita a
filtragem, podendo separar ou
não o suco do bagaço”, explica o estudante. Os reservatórios devem ser abastecidos por
quem manejar a máquina de
açúcar, pinga ou vodca. E ele
atenta ainda para outro detalhe: é possível escolher entre
dosagem fraca, média ou forte.
Novidade, já que não existe outra no mercado, a
Caipireasy fez sucesso entre
os curiosos. “Todo mundo que
compareceu à feira veio conhecer. Eles ficaram admirados e a maioria queria degustar.” Mas infelizmente lá não
era permitido servir bebida alcoólica, e por isso os expositores tiveram de fazer a demonstração com água em vez da
bebida com que originalmente

Alexandre e Marcelo, alguns dos criadores da caipireasy

Okará foi um dos ingredientes utilizados na composição do pãozinho

é preparado o drink. A avaliação final foi positiva. “Foi fantástico, o resultado final ficou
muito bom mesmo. Uma semana antes fizemos a máquina funcionar e até desenvolvemos uma tampinha para o
copo de plástico, para funcionar como uma coqueteleira”,
disse o nikkei, acrescentando
que o objetivo agora é patentear. “Como é um protótipo,
queremos fazer um modelo
mais moderno e buscamos parcerias, para colocá-lo possivelmente no mercado”, finalizou.
Pão de queijo light - Da área
alimentícia, o pão de queijo
enriquecido com fibras é uma
opção saudável para o produto popular que agrada a muitos, principalmente nos cafés
da manhã ou chás da tarde. As
estudantes de Engenharia de
Alimentos Celina Nakashima,
Viviane Shimizu, Karin Kaneto
Parreira, Carla Mari e Cibelli
Bertolani resolveram aprovei-

tar um produto na composição
desta invenção. O okará.
“É uma massa de soja que
sobra da produção do leito de
soja, muito nutritivo, enriquecido com vitamina B12, e que
costuma ser jogado fora”, explica Celina. Na mistura da
massa de polvilho, 7,5% é de
okará. Acrescentou-se ainda
na receita a inulina, fibra alimentar extraída da chicória.
“Também diminuímos o valor
calórico, podendo ser considerado um produto light. Ele foi
bem aceito e as pessoas gostaram. A textura, consistência
e coloração, amarelinha, também foram aprovados”, conta
ela.
Até chegar ao ponto ideal,
foram feitos vários testes, já
que o okará é úmido, com 80%
da composição de água. “E ficava difícil adicioná-lo no pão
de queijo, que perdia a estrutura e ficava mole.” Quem forneceu o substrato de soja foi a
empresa Tofu Itaquera. Para
a exposição, foram feitos 1.800
unidades, de 200 gramas cada,
do salgadinho. “Foi bom apara
nosso aprendizado, a comunicação com as pessoas, e se
alguma empresa se interessar,
pode entrar em contato para
analisar a viabilidade da produção”, informou a nikkei.
O campus do Centro Universitário do Instituto Mauá de
Tecnologia fica na Praça
Mauá, 1, em São Caetano do
Sul. Mais informações no site
www.maua.br.
(Cíntia Yamashiro)
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Bayer cria selo contra
falsificação de defensivos
A Bayer CropScience
traz duas novidades: um selo
antifalsificação e o lançamento da campanha “Seja Original”, ferramentas que garantirão a originalidade Bayer
aos agricultores que utilizam
seus produtos e há anos associam a marca à segurança. Mesmo que o número de
casos de falsificação de seus
produtos seja pequeno, a empresa resolveu se antecipar e
desenvolveu o selo que será
aplicado, a partir de novembro e como projeto-piloto, nos
rótulos dos produtos Gaucho
FS, Folicur e CropStar.
De acordo com informações do Sindicato Nacional
da Indústria de Produtos para
Defesa Agrícola (Sindag), o
mercado ilegal de defensivos
agrícolas (contrabando e falsificação) movimenta cerca
de US$ 150 milhões por ano
no Brasil. Esse tipo de contravenção vem crescendo e
transformando as empresas
do segmento em alvo de criminosos, que oferecem produtos contrabandeados ou
com formulações desconhecidas que geralmente não
apresentam eficiência no controle de doenças e pragas que
atacam as lavouras brasileiras causando perdas à cultura tratada, que podem chegar
a 100% da produção.

O selo antifalsificação é
um dispositivo de segurança,
com uma nova tecnologia que
diferencia o material de um
holograma convencional, e
levará o tradicional logo da
Bayer. Além disso, tem múltiplas camadas de luz, o que
permite a mudança de tonalidade do transparente para o
azul e possibilita a verificação
da autenticidade a olho nu.
Outro destaque é que não há
possibilidade de retirar o selo
da embalagem original e colar em outra, pois ao ser retirado o selo se rompe e deixa
uma marca visível.
A campanha “Seja Original” vem para complementar
essa iniciativa e alertará os
distribuidores da empresa (revendas e cooperativas) e consumidores finais sobre a importância de ficarem atentos
ao selo nos produtos Bayer
CropScience. A divulgação
será realizada por meio de
informativos impressos e
banners que estarão disponíveis no canal de distribuição.
Vale lembrar que o uso de
defensivos ilegais é crime e
as pessoas flagradas produzindo, embalando, armazenando, transportando, comercializando ou aplicando esse
tipo de produto estão sujeiras
a penalidades legais previstas
no Código Penal Brasileiro.

Percentual de álcool na gasolina
aumenta a partir de novembro
O governo federal decidiu
aumentar de 20% para 23%
o percentual obrigatório de
mistura de álcool anidro na
gasolina. A medida começa a
vigorar a partir de 20 de novembro e atende ao pleito do
setor sucro-alcooleiro que
solicitava o aumento da mistura devido ao incremento da
safra. O objetivo do governo
é aproveitar a existência de
elevados estoques de álcool,
formados pela boa safra de
cana-de-açúcar que o país
está colhendo na Região Centro-Sul e com isso reduzir o
consumo de gasolina.
A decisão foi tomada pelo
Conselho Interministerial do
Açúcar e Álcool (Cima) presidido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do qual fazem parte também os ministérios da Fazenda, das Minas

e Energia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
Desde o dia primeiro de março, a mistura admitida na gasolina era de 20%, ocasião em
que houve uma redução de
5% na adição para que o consumo se ajustasse aos estoques disponíveis para o período de entressafra.
Agora, o governo pondera que o estoque poderá atender a uma demanda maior de
consumo. “Técnicos do Cima
avaliaram que a perspectiva
de abastecimento na
entressafra está muito tranqüila”, afirmou Angelo
Bressan Filho, diretor do
Departamento da Cana-deaçúcar e de Agroenergia do
Mapa. “É ambientalmente
mais vantajoso e também
deve provocar uma pequena
redução no preço final da
gasolina”, diz Bressan.

Ações de prevenção à gripe
aviária terão R$ 40 milhões
O secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Gabriel Alves Maciel, informou
que estão sendo liberados
mais R$ 40 milhões para
ações do Plano de Prevenção
e Controle da Gripe Aviária.
Maciel, juntamente com representantes do Ministério da
Saúde e da Organização Panamericana de Saúde (Opas),
participaram, na Universidade de Brasília, de um simpósio
para debater as ações
adotadas pelo Brasil prevenir
e combater a gripe aviária.
Durante o evento, o diretor de Combate às Doenças
do Ministério da Agricultura,
Guilherme Marques, afirmou
que para o Brasil, como maior produtor e exportador de
aves do mundo, a detecção
precoce de casos da doença
é fundamental para garantir
a saúde do plantel nacional e
também conter o risco do vírus atingir seres humanos,

como já ocorreu em países da
Ásia, Europa e África.
Marques explicou que o
trabalho no Mapa se dá por
meio da prevenção, vigilância dos sítios de aves migratórias e da adoção de medidas de emergência caso seja
constatada a doença no país.
“Atuamos com barreiras primárias restringindo e controlando toda a importação de
material genético ou produtos e animais de países de risco. Ampliando, aperfeiçoando nossas ações de barreias
de fiscalização nos aeroportos, portos e postos de fronteira”, disse.
Além disso, acrescentou
Marques, é preciso ter também uma segunda barreira
muito bem montada “de monitoramento, vigilância, fiscalização no campo e a educação sanitária”. “E essa educação sanitária é fundamental para aumentarmos
nossa sensibilidade do Sistema de Vigilância”, disse.

Exportação de frutas para
a Europa têm novas normas
Com o objetivo de aumentar o fluxo de exportações de
frutas para a União européia,
o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) publicou Instrução
Normativa que institui novas
regras para a exportação de
frutas para o bloco europeu.
Segundo a medida, os produtores devem fazer parte do Plano Nacional de Segurança e
Qualidade dos Produtos de
Origem Vegetal (PNSQV) e
do Sistema de Produção Integrada do Mapa (PIF).
No ano passado, uma missão técnica oficial da União
Européia esteve no Brasil e se
impressionou com os programas de produção integrada de
maçã e mamão e os
monitoramentos técnicos rigorosos brasileiros. Por isso, solicitaram ao ministério que os
exportadores de frutas destinadas à região fizessem parte do
sistema do Mapa que tem a
adesão voluntária do agricultor.
“Esta exigência da UE na verdade é um reconhecimento
para o Mapa e irá incentivar
produtores a aderirem ao sistema PIF”, destaca o coorde-

Programa de produção integrada de maçã está adiantado

nador de Produção Integrada
Cadeia Agrícola do Mapa, Luiz
Nasser.
Segundo Nasser, a maioria
dos produtores de maçã e mamão já participa dos programas
e outros têm certificação em
programas similares que pos-

suem menos exigências que o
PIF. “Esta medida não irá lesar os produtores. Pelo contrário, irá dar o apoio oficial do
governo brasileiro e incentiválos”, afirma. Hoje, o Brasil
apresenta uma área plantada
de 40,4 mil hectares de frutas

dentro do PIF, cerca de cinco
mil hectares a mais do que
2005.
O sistema tem como meta
a produção de frutas de qualidade de maneira segura para
alimentação, sem resíduos danosos à saúde humana. Desta
maneira, as frutas são produzidas sem insumos poluentes,
com monitoramento dos procedimentos e rastreabilidade
do campo à mesa do consumidor, produzindo frutas em condições socialmente e ecologicamente justas e sustentáveis.
O Brasil é o terceiro maior
produtor mundial de frutas e o
primeiro exportador de suco de
laranja.
Em 2005, o país exportou
cerca de US$ 750 milhões em
frutas e mais de US$ 1 bilhão
no complexo laranja. Entre os
destaques do setor estão a
maça e o mamão. Maior exportador brasileiro de mamão,
o Espirilo Santo comercializou
no ano passado, no mercado
externo, 24,9 mil toneladas que
somaram US$ 20,6 milhões.
No ano passado, o Brasil exportou cerca de 76 mil toneladas de maçã.

POLÍTICA

Individualização de dívidas no
Pronaf já pode ser solicitada
Os agricultores familiares
já podem solicitar aos bancos
a individualização de operações de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) nos grupos A, B
e A/C e do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária (Procera), desde
que formalizadas até 30 de
dezembro de 2005. Estão
abrangidas pela medida as

operações individuais e as
contratadas por cooperativas
e/ou associações de produtores rurais, efetivadas com
aval, com coobrigados ou
contratadas de forma coletiva ou grupal.
Nos contratos coletivos e
grupais com garantias de aval
ou fiança, a individualização
poderá ser feita sem a exigência de outras garantias
senão a pessoal do devedor.

Caso um dos mutuários do
contrato coletivo ou grupal
não opte pela individualização,
a associação ou cooperativa
poderá, se assim desejar, assumir a dívida dos mutuários
e os demais contratos são individualizados.
De acordo com o coordenador-geral de financiamento à produção rural da Secretaria de Agricultura Familiar
do MDA, João Luiz

Guadagnin, para individualizar as operações, os agricultores devem apresentar pedidos junto ao banco até 15
de março de 2007. Ficarão,
assim, responsáveis apenas
pela própria dívida.
Os agentes financeiros
têm até 20 de agosto de 2007
para formalizar as medidas e
fazer os ajustes nos sistemas
para os novos contratos
indivi-dualizados.

PRODUÇÃO

Conselho Monetário aprova
benefício a produtores de leite
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta
semana, por proposição do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), voto que acaba com o
prazo máximo para vencimento das operações de Empréstimos do Governo Federal
(EGFs) para o leite.
Esta era uma demanda do
setor e irá evitar a interrupção

dos recursos nos meses de
agosto e setembro, como observado nos anos anteriores.
“O Mapa está se antecipando
e adequando a disponibilidade
de recursos a realidade da produção de leite nas diferentes
regiões do país”, afirma o Secretário de Política Agrícola,
Edílson Guimarães.
As operações continuam
tendo prazo de 180 dias cor-

ridos para pagamento, mas o
vencimento não será mais em
mês fixo. No Centro-Sul, por
exemplo, o calendário estabelecia vencimento da operação até setembro. Isto é,
um produtor de leite que quisesse estocar parte de sua
produção, se procurasse os
bancos em julho teria apenas
dois meses para quitar o empréstimo.

A medida soma-se à ampliação do crédito de custeio
para a pecuária, de R$ 120 mil
para R$ 140 mil, e à ampliação dos recursos do programa
de investimento Programa de
Desenvolvimento do Agronegócio, de R$ 300 milhões para
R$ 500 milhões, previstas no
atual Plano Agrícola e Pecuário e que beneficiam a pecuária leiteira.

Instalada a Câmara Setorial do feijão
O Ministério da Agricultura instalou, na última semana,
a Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva do Feijão. Na solenidade de lançamento, o Ministro Luis Carlos Guedes ressaltou a importância que deve
ter o órgão. “Estamos levando esta recomendação na prática com estas câmaras
setoriais, pois elas permitem
ao Ministério da Agricultura
manter-se informado acerca
das necessidades do setor e
assim formular suas ações”,
destacou. Segundo Guedes, a
idéia é que o ministério mantenha interlocução com os diversos setores do agronegócio, de forma qualificada.
Ao instalar a câmara o ministro apresentou o trabalho de
planejamento estratégico que
vem sendo desenvolvido pela

Feijão: produção em torno de 3,3 milhões de toneladas no Brasil

Pasta. “O objetivo é responder às demandas do setor com
mais agilidade e qualidade em
benefício do conjunto da sociedade”, destacou.
O presidente do Instituto

Brasileiro
do
Feijão
(IBRAFE), Marcelo Eduardo Lüders, ressaltou a importância da criação da câmara. “O feijão passou a ser a
3ª cultura em extensão no

País e é necessário que se
olhe com carinho para o setor”. Ele acredita que a iniciativa facilitará o diálogo e
a busca de soluções para os
problemas da cultura. “Nossa intenção é ampliar o número de variedades disponíveis no mercado interno que
possam ser alternativas ao
feijão tipo carioca, por exemplo, e também trabalhar para
abrir as portas do mercado
externo”, afirmou.
Segundo Lüders, o Brasil
produz 3,3 milhões de toneladas de feijão e consume 3,5
milhões de toneladas anualmente. “O consumo interno
é estável e o mercado externo precisa de mais de 3 milhões. Dos cinco países produtores, somente o Brasil
colhe três safras no ano”.
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CEAGESP inaugura centro
de treinamento em São Paulo
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp) - empresa
vinculada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento inaugurou, nesta semana, na unidade de Araraquara, o Centro de Treinamento em Armazenagem Luiz
Eulálio Amarante Kannebley.
A iniciativa, pioneira no estado, visa promover a difusão
de conhecimentos técnicos e
capacitação de funcionários,
incluindo a formação de classificadores de grãos. Apostando em parcerias com universidades, cooperativas e indústri-

as, a Ceagesp pretende atrair
para Araraquara experimentos, pesquisas, novidades em
equipamentos, insumos, bem
como a realização de simpósios e feiras relacionadas ao
setor de abastecimento alimentar.
O projeto - que segundo o
gerente do Departamento de
Armazenagem da Companhia,
Eledil da Silva Bessa, é considerado o embrião de um futuro centro de referência
tecnológica - se enquadra nas
metas do Ministério da Agricultura relativas à capacitação
de mão-de-obra e excelência

dos serviços públicos. Além
disso, será uma importante ferramenta na redução de perdas
qualitativas e quantitativas na
armazenagem e distribuição de
produtos agrícolas.
Com a maior rede pública
de armazéns, silos e
graneleiros (38 unidades em
doze municípios, próximos aos
principais pólos de produção e
consumo), a Ceagesp conta
com estrutura capaz de estocar simultaneamente mais de
um milhão de toneladas de
produtos agrícolas como grãos,
farelos e produtos embalados,
entre outros. Suas unidades de

armazenagem de grãos prestam serviços de secagem, limpeza, expurgo, etc., contribuindo para a redução de perdas
e elevação das condições de
comercialização dos diversos
produtos.
Credenciada recentemente
pelo MAPA para a classificação de produtos vegetais (milho e soja), a Companhia tem
como clientes produtores rurais, órgãos do governo, exportadores, importadores, cooperativas, usinas, além da Bolsa
de Mercadorias e Futuros, que
a credenciou para guarda de
mercadorias de seus clientes.

PESQUISA

Pesquisadores apresentam
projetos sobre palmito
Os pesquisadores científicos do Pólo Regional do Sudoeste Paulista, em Capão
Bonito, vinculado à Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
promoverão na próxima quarta-feira (8/11), o 1º Encontro
Regional de Palmito. O evento visa divulgar os projetos de
pesquisa desenvolvidos sobre
o tema e que atendem a demanda regional dos produtores.
Durante todo o dia, os produtores poderão acom-panhar
palestras sobre a produção de
palmito na região, ter noções
básicas para o cultivo de palmeiras, as principais doenças

que atacam a cultura, além de
informações sobre o mercado
e comercialização de palmito.
As palestras serão ministradas
por pesquisadores do Pólo
Regional do Sudoeste Paulista, do Pólo Regional do Vale
do Ribeira, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
entre outros.
Segundo a pesquisadora
Cristina Fachini, o cultivo da
palmeira para a produção de
palmito vem despertando interesse de grandes e pequenos
produtores, além de ter boa
aceitação no mercado, é uma
alternativa ecológica ao palmito tradicional.

A exploração das palmeiras
produtoras da iguaria chamada
palmito é, até o momento, uma
atividade basicamente extrativa
no Brasil. A produção brasileira cultivada, ou seja, palmito
extraído legalmente tem sido nos
últimos anos relativamente estável, variando entre 35.637 toneladas em 1998 a 41.714 toneladas em 2001. “Entretanto
sabe-se que existe uma quantia considerável de extrativismo
(palmito extraído ilegalmente),
que não entram nas estatísticas
oficiais. Essa é uma realidade
ainda existente no Sudoeste
Paulista”, afirmou.
O Pólo Regional do Sudo-

este Paulista assim como o
Pólo Regional do Vale do Ribeira estão localizados na região que concentra um dos
mais significativos remanescentes da Floresta Atlântica e
ecossistemas associados do litoral brasileiro. Grande parte
da região Sudoeste está sob a
proteção legal dos Parques
Estaduais e Estações Ecológicas como os Parques Estaduais do Alto Ribeira (PETAR),
Intervales (PEI), Carlos
Botelho, e tais parques, sofrem
atualmente, com a ação predatória de extrativismo de palmito juçara de forma ilegal.
(Fonte: Cultivar)

Embrapa desenvolve secador
solar para produtos agroflorestais
Junte seus conhecimentos
sobre radiação solar. Construa
uma câmara com madeira,
plástico e vidro. Instale uma
chaminé. Controle o fluxo da
entrada de ar. Assim fica
pronto o secador solar para
produtos agroflorestais, cujo
protótipo desenvolvido pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, foi apresentado recentemente na Feira do
Empreendedor, evento promovido pelo Sebrae em Belém do
Pará.
O pesquisador Osmar
Aguiar, criador da inovação
tecnológica, informou que o
modelo vem sendo aprimorado há dois anos e já foi testado com sucesso para secagem de madeira, fibras de
côco e folhas de nim. Nos tes-

tes feitos com jatobá, atualmente a madeira de maior
valor para exportação, reduziu-se a umidade para 10% em
apenas 40 dias de secagem
solar.
“Muito mais rápido que na
secagem ao ar”, comparou o
pesquisador, lembrando como
exemplo que, na região Sul, a
secagem ao ar de tábuas de
eucalipto demora de quatro a
cinco meses. De acordo com

o pes-quisador, o secador solar desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental, além
de mais econômico para o
produtor em relação à secagem industrial, é mais rápido
que a secagem ao ar, dispensa o uso de produtos químicos, otimiza a higie-nização,
evita a contaminação por fungos e abre possi-bilidades para
a exportação, pois melhora a
qualidade final do produto.

Confira a previsão do
tempo para este final de
semana no Estado de São
Paulo:
Sábado
Dia de sol com algumas
nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas
nuvens.
Mínima de 15º e máxima
de 28º.
Domingo
Dia de sol com algumas
nuvens. Não chove. Noite
com poucas nuvens.
Mínima de 14º e máxima
de 30º.

MEIO AMBIENTE

Fonte: Clima Tempo

Mogi alerta para danos em
área de proteção ambiental
A região do Alto Tietê, que
compreende os Municípios de
Salesópolis, Biritiba Mirim,
Mogi das Cruzes, Suzano,
Ferraz de Vasconcelos e Poá,
desde 1975 é protegida por
uma rígida Legislação Estadual.
Esta legislação tem como
objetivo disciplinar o uso e
ocupação do solo visando proteger as nascentes, córregos,
lagos e represas – também
chamados de mananciais, no

sentido de garantir a qualidade das águas destinadas ao
abastecimento público dos
municípios da Região Metropolitana de São Paulo.
Na Área de Proteção aos
Mananciais é proibido o corte
de vegetação, a realização de
obras de terraplenagem, a barragem de córregos, a execução de construções residenciais, comerciais ou industriais,
bem como a abertura de ruas
e venda de lotes ou frações de

São Paulo sedia seminário
sobre biotecnologia
O uso da biotecnologia é
um assunto sempre atual.
Sua utilização na agricultura
e medicina em muitos casos
são vistos como malefícios
por diversas áreas da sociedade. Mesmo com empecilhos muitas empresas começam a investir em pesquisas
na área. Para esclarecer alguns pontos, ainda obscuros,
o IIR-Institute for International Research promoverá dia
30 de novembro de 2006, no
Transamérica Flat Faria Lima
o seminário Biotecnologia.
Temas como cenário internacional; aspectos regulatórios
em biotecnologia; biossegurança; fontes de financiamentos e as parcerias público-privadas; propriedade intelectual e diretrizes de exames de
patentes biotecnológicas; ges-

tão estratégica das informações e as perspectivas de uso
de OGMS na indústria.
Os temas serão palestrados por Alda Lerayer, da
CIB-Conselho de informações sobre biotecnologia;
Rubens Nodari, do ministério
do meio ambiente; Ana Lúcia Delgado Assad, da Albert
Einstein; Eduardo Emrich
Soares, da Fundação Biominas; Gabriel Di Biasi, da
ABPI Associação Brasileira
de Propriedade Intelectual;
Massami Kuabara, da Di
Blast, Parente, Sorrensen
Garcia e Associados; Paulo
Sérgio de Assis Teixeira e
Julio do Amaral büschel, da
ABIN- Associação Brasileira ed Inteligência, Alexandre
Nepomuceno, da Embrapa e
Paulo Arruda, da Alellyx.

Seminário discute avanços na
área de melhoramento genético
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) promoverá
entre os dias 06 e 08 de novembro, na Escola Nacional
de Botânica Tropical, Jardim
Botânico do Rio de Janeiro,
o Seminário Internacional sobre Propriedade Intelectual e
Recursos Genéticos para Inovadores em Agricultura. O
evento será feito em parceria com o Instituto Nacional
de Propriedade Intelectual
(INPI) e a com a Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI).
“O objetivo é formar massa crítica do pessoal que trabalha na interação dos campos da biotecnologia, do me-

lhoramento genético, e da
propriedade intelectual e discutir novas possibilidades de
avanços nestas áreas”, afirmou o diretor do Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (DEPTA), Helinton
J. Rocha.
Participarão
como
palestrantes, técnicos e autoridades das agências especializadas das Nações Unidas
tais como a Organização para
Alimentação e Agricultura
(FAO), a OMPI e a União
Internacional para Proteção
das Obtenções Vegetais
(UPOV), além de profissionais de excelência no âmbito
nacional sobre os temas.

Senar promove curso de
cultivo de Shitake em Ibiúna
O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar)
realiza, em parceria com o Sindicato Rural de Ibiúna, o curso de cultivo e comercialização de cogumelos Shitake.
O curso será nos dias 06
e 07 de novembro (segunda
e terça-feira), no Centro Cultural de Ibiúna.

Inscrições e informações
sobre o curso pelo telefone do
sindicato – (15) 3241-1435 –
com João Borba ou Claudinei
Fernando.
A taxa de inscrição é de
R$ 20,00, valor que será devolvido no final do curso, desde que o participante compareça em todas as aulas.

Conselho Gestor Itupararanga
será empossado em novembro

GERAL
TEMPO

CURSOS E EVENTOS

terreno, sem o licenciamento
da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.
Informações podem ser
obtidas pelo telefone (11) 47966591, bem como ser agendado
o comparecimento ao DUSM
(Departamento de Uso do Solo
Metropo-litano),ou DEPRN
(Departa-mento Estadual de
Proteção de Recursos Naturais) ambos órgãos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em Mogi das Cruzes.

A Secretaria de Estado do
Meio Ambiente marcou a data
da cerimônia de posse dos
membros do Conselho Gestor
da APA (Área de Proteção
Ambiental) de Itupararanga,
na região de Sorocaba. O
conselho é formado por 10
representantes de órgãos públicos e 10 da sociedade civil.
A assessora da Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental Iraci Xavier da
Silva havia afirmado que os

conselheiros seriam contatados na primeira quinzena de
outubro para participarem de
uma reunião. Ela afirmou que
a reunião já havia sido
agendada e os convites emitidos a todas as entidades.
O evento acontece no dia
7 de novembro, às 9 horas,
no Aquário Cultural da Prefeitura de Votorantim, à rua
Moacir Oséias, 51. Os organizadores contam com a participação de todas as entidades.

Divulgação
Para divulgar cursos e eventos, basta enviar e-mail para o
endereço eletrônico: moraes.fernando@terra.com.br

São Paulo, 04 a 10 de novembro de 2006
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BEISEBOL ADULTO

GOLFE

Carlos Haruo Hayashi e Miriam
Matsuda vencem etapa do Circuito

60º Campeonato Brasileiro
Interclubes define finalistas

SIMONE BORGES

DIVULGAÇÃO

A

pós os jogos realizados
no último dia 28, foram
definidos os últimos
finalistas do 60º Campeonato
Brasileiro Interclubes Adulto.
Com Dourados já classificado,
Anhanguera, Atibaia e Coopercotia foram as campeãs de
seus grupos. Nippon Blue Jays
e Presidente Prudente classificaram-se como os dois melhores segundos.
As seis equipes restantes
serão divididas em 2 grupos
onde os campeões decidirão
quem será o grande campeão
nos dias 11 e 12 de novembro
no CT Yakult, em Ibiúna (SP).
Os jogos terão início às 8:30
nos campos 1 e 3. Confira a
os resultados da última rodada
da fase de classificação e os
jogos da fase final.
Grupo A
Nippon Blue Jays 12 x 0 Dragons
Itaquá
Anhanguera 11 x 6 Guarulhos
Itaquá

Dupla de campeões exibem troféus em Cornélio Procópio

Jogos da fase final reúnem melhores equipes adultas e prometem emoção para torcida em Ibiúna

FASE CLASSIFICATÓRIA
Grupo C
Grupo B
São Paulo 2 x 0 Suzano
Shida 4 x 9 Indaiatuba
Gecebs
Gigante
Atibaia 12 x 1 Gecebs
Coopercotia 3 x 1 Gigante
Gecebs
Gigante

Grupo D
(Já definido na semana anterior)

FASE FINAL
Grupo F
Grupo E
11.11
11.11
Nippon Blue Jays x Coopercotia (Yakult - Campo 3)
Presidente Prudente x Anhanguera (Yakult - Campo 1)
Atibaia x Perdedor (Yakult - Campo 3)
Dourados x Perdedor (Yakult - Campo 1)
12.11
12.11
Vencedor x Atibaia (Yakult - Campo 3)
Vencedor x Dourados (Yakult - Campo 1)

FINAIS
12.11
1º E x 1º F (Final)
Yakult - Campo 1
2º E x 2º F (3º lugar)
Yakult - Campo 3

A 7º etapa do circuito de
golfe mais charmoso do Brasil, o “Conheça o Brasil Jogando Golfe”, teve como campeões scratch: Carlos Haruo
Hayashi e Miriam Matsuda. A
etapa aconteceu na cidade de
Cornélio Procópio (PR), no
campo do Aguativa Resort. A
disputa foi na modalidade
stroke-play sendo 18 buracos.
O torneio foi organizado
pela Confederação Brasileira
de Golfe através do Bureau
Brasileiro de Turismo de Golfe e conta com o patrocínio da
TAM, TAM Viagens, Golf
Travel e Omint.
Dividido em doze etapas, o
“Conheça o Brasil Jogando
Golfe”, visa incentivar o turismo nacional e comprovar que
a modalidade, a exemplo do
que acontece no resto do mundo, é uma eficiente ferramenta para estratégias de negócios. O circuito ocorre em ho-

téis e resorts de luxo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, Espírito
Santo, Paraná e Bahia.
A seguir as três primeiras
colocações em todas as categorias:
Masculino
Scratch
Carlos Haruo Hayashi (158)
Brasílio Armando Fonseca
(187)
Nelson K. Matsuda (194)
Hcp 0/24
Carlos Haruo Hayashi (110)
Brasílio Armando Fonseca
(149)
Nelson K. Matsuda (168)
Hcp 25/36
Carlos Galli (128)
Taketoshi Miyamura (139)
Douglas Ortiz (147)
Feminino
Hcp 0/36
Miriam Matsuda (79)

JUDÔ/PAN 2007

JUDÔ 2

Definidos os participantes da seletiva

Pinheiros e Sogipa contam
com apoio da torcida em GP

DIVULGAÇÃO

Cinco judocas em cada uma
das catorze categorias de peso
(masculino e feminino) ainda
sonham em representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos
do Rio de Janeiro, no ano que
vem. A Pré-Seletiva realizada
no último dia 28, em São Paulo, definiu os últimos nomes
classificados para a Seletiva
final, em dezembro, ainda sem
local definido.
“O saldo desta Pré-Seletiva foi muito positivo para o
judô brasileiro como um todo.
Vimos atletas bem treinados e
motivados lutando até o fim
pela vaga. Isso elevou o nível
das categorias e ganha a modalidade como um todo. Alguns
resgataram seu espaço, como
os irmãos Honorato, outros
mais jovens tiveram a oportunidade de mostrar seu valor”,
disse o coordenador técnico
internacional da Confederação
Brasileira de Judô, Ney Wilson.
O equilíbrio foi tanto que,
por exemplo, Luiz Francisco
Camilo, campeão nos Jogos
Pan-Americanos de Santo
Domingo 2003, ficou de fora
da Seletiva final.
“Fiz de tudo o que pude.
Mudei minha vida para ir treinar na Sogipa e me preparar
bem para a Seletiva. Tinha o
sonho de lutar esse Pan, mas
não deu. O Pedro foi merecedor da vitória. Fui campeão do
último Pan e agora fiquei de
fora. Isso é uma prova de como
o nível do judô brasileiro vem
crescendo”, comenta Luiz Camilo, que foi derrotado na melhor de três decisiva por Pedro
Guedes por 2 a 1, sendo a luta
final decidida no Golden Score.
“Ganhar do Camilo não é
nada fácil. Mas venho fazendo

Pré-Seletiva definiu os últimos classificados para a seletiva final

um trabalho muito forte e passando por várias seletivas para
poder continuar disputando uma
vaga no Pan”, diz Pedro Guedes, do Minas Tênis Clube.
Já o vice-campeão olímpico Carlos Honorato, que subiu
ao pódio em Santo Domingo
(bronze) ainda continua na briga para voltar ao posto de titular da seleção brasileira.
“Minhas lutas foram muito
mais táticas. Não tenho mais
aquele desespero de querer
acabar com a luta logo, como
fazia antigamente. Isso é uma
prova de que aprendi muito
durante esse ano todo que fiquei fora da seleção e amadureci”, avalia Honorato, atleta
do São Caetano.
Equilíbrio - No feminino, a
jovem revelação Mayra
Aguiar, de 15 anos, segue conquistando seu espaço no cenário nacional. Depois de ficar com o bronze no Mundial
Júnior, realizado há duas semanas, a judoca gaúcha agora é uma das classificadas
para brigar por uma vaga no

Pan no peso médio.
“Minhas adversárias são todas mais velhas e mais experientes do que eu e vou para a
Seletiva de dezembro sem obrigação de ganhar. Vai ser uma
ótima experiência para mim e
farei tudo para ficar com a
vaga”, diz Mayra, companheira do campeão mundial João
Derly na Sogipa. Rochelle
Nunes, que também foi bronze
no Mundial Júnior, conseguiu a
vaga no peso-pesado. Já
Amanda Oliveira, terceira colocada no meio-médio na mesma competição, não se classificou para a final da Seletiva.
No meio-médio, apesar do

favoritismo de Érika Moraes e
Cristiane Parmigiano, prevaleceu a estrela de Danielle Yuri,
do São Caetano.
“Sabia que elas (Erika e
Cristiane) eram favoritas e
acho que foi isso que fez com
que eu lutasse com mais vontade ainda. Tinha que dar o
sangue para vencer. Por um
lado estou até um pouco surpresa pelo resultado, mas por
outro, sabia que tinha treinado
bastante para isso”, comenta
Danielle.
Já a pernambucana Katherine Campos protagonizou um
dos finais mais eletrizantes do
dia, ao aplicar um ippon sobre
Camila Murakami a dois segundos do fim da luta, com a
série empatada em 1 a 1.
“Não esperava ganhar, pois
ainda sou júnior. Agora é treinar ainda mais para chegar
bem em dezembro. Vou dormir abraçada ao quimono!”,
diz, com bom humor, a judoca
de 18 anos.
Além dos nomes definidos
na Pré-Seletiva, estão classificados também para a final da
Seletiva, em dezembro, os titulares e reservas das equipes
sênior e sub-26. No total, cinco atletas por categoria disputarão a vaga no Pan 2007.

BEISEBOL PRÉ-INFANTIL

Equipe brasileira fica em
segundo no Sul-Americano
O Brasil terminou com o
vice-campeonato no Sul-Americano Pré-Infantil realizado
em Córdoba (Argentina), entre os dias 21 e 28 de outubro.
Como ocorreu em toda a fase
de classificação, a Venezuela
não teve dificuldades em derrotar a seleção brasileira na
final por 10 x 0 (called game
na 5º entrada). Exceto pelas
partidas contra a os venezuelanos, a fase de classificação
foi tranqüila, com duas vitórias contra Peru e Argentina.
“Os venezuelanos são sempre muito fortes e difíceis de
derrubar. Mas nossa Seleção
jogou com determinação e raça
e honrou a bandeira do Brasil

em mais uma competição internacional, sendo isso já uma
grande vitória. Vamos recebêlos de braços abertos e
parabenizá-los pelo esforço e
pela campanha do vice-campeonato”, afirmou Jorge Otsuka,
presidente da Confederação
Brasileira de Beisebol e Softbol.
Confira a campanha do
vice-campeonato:
Classificatória
Venezuela 12 x 0 Brasil
Brasil 19 x 3 Argentina
Brasil 14 x 9 Peru
Brasil 1 x 11 Venezuela
Argentina 2 x 16 Brasil
Peru 0 x 13 Brasil
Final
Brasil 0 x 10 Venezuela

As semifinais do 4º Grand
Prix Nacional de Judô acontecem neste fim de semana (4 e
5/11) e os clubes que terão a
chance de lutar em casa, Pinheiros e Oi/Sogipa, contam
com a torcida como mais um
atleta no tatami. O Pinheiros,
atual campeão do GP, enfrenta o Imes/São Caetano em São
Paulo hoje (4), enquanto a Oi/
Sogipa encara os cariocas da
Universidade Gama Filho amanhã (5) em Porto Alegre. As
semifinais serão disputadas em
melhor de três confrontos.
O campeão mundial João
Derly, da Oi/Sogipa, diz que
são esperados mais de dois mil
torcedores no confronto contra a Gama Filho.
“A torcida pode dar a motivação extra na hora em que a
força está quase no final. A
apoio dos gaúchos pode significar a diferença entre a derrota e a vitória. Além disso,
será uma grande festa do judô
brasileiro”, diz João Derly.
Já Flávio Canto, medalha
de bronze nos Jogos Olímpicos
de Atenas 2004, acredita que
mesmo com a torcida contra,
será especial o confronto com
a Oi/Sogipa em Porto Alegre.
“Eles fazem um barulho
enorme. É uma verdadeira panela de pressão. Não é à toa
que o ginásio da Sogipa é conhecido como a “La Bombonera” do judô. A semifinal no ano
passado lá não foi fácil e este
ano eles estão com um elenco
muito bom”, diz Flávio Canto.
No confronto entre os
paulistas do Pinheiros e Imes/
São Caetano o equilíbrio promete marcar a disputa. Do
lado do Pinheros, o sonho do
bicampeonato, enquanto no
Imes/São Caetano, a equipes
quer devolver o titulo para a
cidade do ABC paulista.
“Vencemos as duas primeiras edições e vamos fazer de
tudo para estar na final. É um
confronto muito difícil e não tem
como fazer nenhuma previsão”,
afirma Carlos Honorato.
Porém, Alex Guedes acredita na boa fase do elenco e
no fator “casa”:
“A torcida é o diferencial
num torneio de equipes. É sempre um grande desafio enfren-

tar o São Caetano, mas fizemos uma boa primeira fase e
vamos tentar mais uma vez
estar na final”.
O ippon mais rápido até
agora no Grand Prix Nacional
de Judô é de Ewerson Silva
(Barueri) sobre Emanoel Santos (UGF), com apenas cinco
segundos de combate.
EQUIPES
Pinheiros
-66 kg: Leandro Cunha, Reinaldo dos Santos e Denilson
Lourenço
-73 kg: Raphael Luiz Moura
dos Santos Silva e Leandro
Guilheiro
-81 kg: Adriano Ricardo dos
Santos e Oscar Cardenas
-90 kg: Alexsander Guedes e
Rodrigo Strabelli
+90 kg: Alex Aguiar, Leandro
Roim e Daniel Hernandes
IMES/São Caetano
-66 kg: Bruno Mendonça e
Alexandre Lee
-73 kg: Marco Antônio Inácio
e Diogo Coutinho
-81 kg: Flávio Honorato e
Felipe César
-90 kg: Eduardo Costa, Diego
Barreto e Carlos Honorato
+90 kg: Walter Santos, Mario
Sabino e Elton Fiebig
Universidade Gama Filho
- 66 kg: Victor Penalber e
Vitor Ferraz
-73 kg: Emanuel dos Santos,
Rodrigo Rocha e Niclolas
Klachquim
-81 kg: Flávio Canto, Guilherme Luna e Rodrigo Luna
-90 kg: Hugo Pessanha
+90 kg: Guilherme Martins,
João Gabriel Schlitler e Rafael
Silva
Oi/Sogipa
-66 kg: João Derly, Daniel Rodrigues Pires e João Luiz
Vargas
-73 kg: Luiz Francisco Camilo e Moacir Mendes Junior
-81 kg: Rafael Eduardo e
Edmílson Conceição
-90 kg: Tiago Camilo e Fabrício Cadore
+90 kg: Roberto Lúcio da Silva, Daniel Dell Aquilla e Oscar Brayson

JORNAL NIKKEI

14

São Paulo, 04 a 10 de novembro de 2006

KARAOKÊ

Entidades já pensam em formato
de concursos para Centenário
ARQUIVO

A

ssim como as grandes
entidades espalhadas
pelo Brasil já começam a dar forma aos projetos
para o Centenário, as duas
principais entidades do karaokê
– UPK (União Paulista de Karaokê) e Abrac (Associação
Brasileira de Canção Japonesa) – também dão início aos
preparativos para os concursos que regerão o ano de 2008.
Após um ano de mudanças
nos quadros diretivos em ambas
as entidades, tanto a UPK quanto a Abrac já estudam formas
de organizar os concursos para
homenagear os pioneiros da imigração. Entre as principais novidades, estão a de melhorar a
parte de infra-estrutura dos grandes concursos especialmente na
parte de informática, além de, se
for viável, aumentar o número
de cantores.
Em São Paulo, a UPK luta
para conseguir viabilizar um
concurso justamente na semana dos eventos oficiais, do dia
14 ao dia 22 de junho de 2008.
A idéia é homenagear justamente os apreciadores da música japonesa, assim como os
cantores que participam da
maioria dos taikais paulistas.
Segundo o presidente da
entidade, Luiz Yuki, ainda não
há uma confirmação oficial por
parte da Associação para Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
sobre a realização do Paulistão em junho de 2008. Porém,
pelos primeiros contatos que
ambas as partes tiveram, o
evento tem grandes chances
de acontecer. “Estamos otimistas em relação ao planejamento para o Centenário. Se
conseguirmos mesmo fazer,
será uma grande alegria para

Última edição do Brasileirão mostrou evolução tanto no nível dos cantores quanto em organização

a comunidade do karaokê”,
observa Yuki, sem querer se
adiantar sobre formatos ou modificações. “Até o momento
não temos nada de concreto.
O que mais nos preocupa agora é o Paulistão de 2007, que
acontecerá em São Bernardo
do Campo.”
Mesmo com a dúvida,
sabe-se que está praticamente certa a participação da entidade paulista dentro dos festejos. Inclusive, o auditório do
Anhembi seria um local já indicado para recepcionar os
mais de 600 cantores durante
três dias de cantoria, informação não confirmada por Yuki.
“Como já adiantei, estamos em
processo de estudos ainda.
Contudo, é claro que queremos
promover esse concurso em
2008. Talvez apresentaremos
algumas novidades”, diz, de

forma misteriosa. Vale ressaltar que, dentre as mudanças,
podem estar a presença de
cantores japoneses.
Se por um lado os paulistas
ainda estão em fase de planejamento, por outro a Abrac já
dá início aos preparativos ao
nomear na semana retrasada
a cidade paranaense de Maringá como sede para o Brasileirão de 2008. Já conhecida
da comunidade do karaokê, a
região dispensa comentários
sobre infra-estrutura e acertos,
afinal, por várias vezes o concurso foi realizado por lá. Daqui a dois anos o palco – salvo
algum problema – será mesmo a Acema (Associação Cultural e Esportiva de Maringá).
Recém-empossada como
nova presidente da Abrac,
Akemi Nishimori destaca a importância da realização do
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O Mangá e o Papel da Abrademi
DIVULGAÇÃO

A Abrademi (Associação
Brasileira de Desenhistas de
Mangá e Ilustrações), fundada em fevereiro de 1984, foi a
primeira associação desse gênero do Brasil. Hoje, devem
existir no país quinhentos grupos atuantes de mangá, se consideramos pequenos grupos
que se reúnem só para fazer
fanzine. Até hoje, a Abrademi
deve ser a única instituição legalizada, registrada e com estatuto próprio, ou seja, estruturada para continuar seu trabalho por muito mais tempo.
Na época de sua fundação,
já existiam grupos de admiradores de mangá em São Francisco, nos Estados Unidos, na
Itália e na França, além dos
países do Oriente, mais próximos do Japão e, portanto, mais
influenciados cultural e comercialmente.
Hoje existem muito mais
grupos no mundo inteiro. No
Abrademi Contest, concurso
de desenho de mangá promovido pela Abrademi e realizado em 1999, conseguimos divulgação em uma revista da
Alemanha e tivemos mais participantes da Alemanha do que
do Estado de São Paulo inteiro. Apesar da pequena divulgação lá fora, recebemos trabalhos da França, Inglaterra,
Itália, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Áustria, Polônia,
Rússia, Suíça, Panamá, Japão,
Coréia e países da América do
Sul.
Com o aumento do número
de pessoas produzindo mangá,
surgiram vários grupos de
mangá. Por isso, efetivamente existem hoje milhares de
grupos de mangá fora do Japão.
No entanto, mesmo no
Japão, os grupos de mangá
não costumam durar mais

Eventos promovidos pela Abrademi atraíam atenção de jovens

que cinco anos.
O motivo é bem simples. No
Japão, se o objetivo do grupo
era desenhar mangá como passatempo, com o ingresso de
seus membros no concorrido
mercado de trabalho, independentemente da área profissional, o tempo destinado a desenhar ou apreciar o mangá diminui. É provável que eles continuem lendo o mangá, mas
não terão tempo para se reunirem como antes. E se o objetivo era se tornar um profissional de mangá, quando alcançado, o grupo não será mais
importante.
Em outros países a situação é parecida. Como é impossível viver exclusivamente do
mangá, o grupo se dispersa
com o passar do tempo.
No Brasil, diante das condições econômicas e da dificuldade de encontrar um emprego, quando um grupo resolve fazer um fanzine, já há alguém interessado em trabalhar
profissionalmente com o mangá. Essa expectativa se frustra e o grupo se dissolve.
Só continuam lidando com
o mangá aquelas pessoas que
encontram

algum meio de sobreviver
dentro do mangá, seja trabalhando como diagramador em
uma editora ou abrindo uma
lojinha de fitas piratas. De
qualquer forma, não é possível afirmar que essas pessoas
estejam apreciando o mangá
como cultura.
Devemos lembrar que nem
todo o mangá significa cultura
japonesa, assim como nem
toda música produzida no Brasil representa a cultura brasileira. Existem trabalhos
belíssimos que trazem muita
informação cultural, mas existem outros que só se justificam
pela venda de brinquedos,
games e outros produtos.
Não podemos esquecer que
o mangá é, antes de tudo, um
meio de comunicação de massa e um estilo de histórias em
quadrinhos. O japonês criou e
consolidou um estilo de histórias em quadrinhos que passou
a ser aceito no mundo inteiro.
No entanto, nem todos os trabalhos de mangá têm importância cultural, muitos dos
quais devem ser classificados
apenas como entretenimento.
(Por Cristiane Sato.
www.abrademi.com)

evento em terras paranaenses.
Para ela, o Brasileirão já está
sendo preparado pela organização. Pelo menos no que diz respeito à parte financeira. “Desde já nós estamos preparando
o concurso para 2008. Inclusive, definimos com dois anos de
antecedência o local para que
possa ser estudado com calma
o formato que utilizaremos”,
afirma ela, adiantando também
que já há recursos disponíveis
em caixa para o planejamento
e execução do projeto. “Desde
a época do Kencho Yamada
[presidente afastado do cargo
no ano passado por problemas
de saúde] a Abrac trabalhava
já pensando no Imin 100 [denominação do Centenário da
Imigração no Paraná]. Com a
diretoria renovada, a idéia é fazer um grande concurso”, finaliza a presidente.

Nova diretoria da Abrac
para gestão 2007/2008
Presidente: Akemi Nishimori
Vices: Paulo Kubo, Paulo Terabe, Tetsuji Arie e Yuichi
Oshima
Secretário Geral: Yooko Tanabe
Secretários: Katustoshi Kuratomi, Roberto Watanabe e
Jorge Iriguti
Tesoureiro Geral: Takeshi Tanabe
Tesoureiros: Sadao Shigueoka, Ítalo Tada e Sérgio
Toyohara
Conselho Fiscal: Jintaro Ikeda, Toyohiro Shimura e
Kunihiro Kawakami
Conselho Suplente: Kokiti Morizawa, Hélio Yamaoka e
Maliko Nagao
Conselho Consultivo: Carlos Eikiti Hirooka, Ricardo
Origassa, Kencho Yamada, Toshimiti Sassazaki, Jorge
Kubota, Nicolau Hirata e Júlio Okuyama
Conselho de Jurados: Tadao Ebihara, Ricardo Origassa,
Shoiti Shimada, Koiti Sassaya e Cecília Ohira
Cerimonial: Shudo Yassunaga, Paulo Yoshida, Laura
Tamaru, Edna Nishiya, Lucia Ikawa, Mitsue Iwata e Celso Akihide Shiroma
Conselho Regional: Eizo Hassunuma, Vicente Kobayashi, Paulo Okamura, Seiti Sumizawa, Hiseko Yoshihara,
Sadao Sakurai e Kuniei Kaneko
Informática: Jorge Misse, Sussumu Ito e Eduardo Sakae
Cálculo Conferência: Kokiti Morizawa
Relatórios: Yooko Tanabe
Relações Públicas: Paulo Kubo
Enkai: Julio Okuyama, Makoto Sato, Miguel Ekuni, Celso
Onituka e Armando Tanigushi
Imprensa: Margarida Misse
Departamento de Jovens: Fábia Tanabe, Nilton Suzuki,
Cíntia Nishimura, Fernanda Yamamoto, Miti Okamura, Paulo Marcio e Beatriz Minaki

