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AGENDA
O ROTARACT LIBERDADE promove primeiro na
próxima terça-feira (14) encontro de negócios em São
Paulo. O evento, chamado de
Network Night, tem como objetivo proporcionar a efetivação de negócios no mundo
empresarial e ainda arrecadar
fundos para entidades assistenciais. O valor para participar
do Encontro de Negócios é de
R$ 300, que dá direito a dois
convites para o jantar beneficente. Já para quem quer ir
apenas ao jantar, deve pagar a
quantia de R$ 70. Bebidas
como saquê e cerveja serão
servidas à vontade. Os convites devem ser adquiridos antecipadamente com o vice-presidente do Rotaract Liberdade, Ricardo Shimabukuro, pelo
e-mail ricshima@gmail.com
Mais informações pelo telefone: 11/6693-3588.
A PREFEITURA DE LINS,
através de seu Departamento
de Cultura, realizará Exposição de Pintura com artistas
nikkeis linenses. O evento faz
parte das comemorações dos
90 anos da imigração japonesa
em Lins. A vernissage será no
dia 26, às 20h, no Teatro Paulo
Magalhães, rua Regente Feijó,
com apresentação de espetáculos típicos japoneses, mostra
de ikebana e coquetel. A exposição estará aberta ao público
das 16 às 22 h, até o dia 30 de
novembro. Para os interessados, descendentes de japonês,
em expor seus quadros, deverão entregar os trabalhos no
Departamento de Cultura (tel.:
14/3522 3032), ao lado da Catedral Santo Antônio, das 8
às18h, nos dias 23 e 24.
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 14 (terça-feira), o tema a ser abordado é
“Usos e Costumes do Japão”.
Os cursos e as palestras têm
início sempre às 14h e são gratuitas. O Ciate fica na Rua São
Joaquim, 381, 1º andar, sala 11.
Informações pelo tel.: 11/32079014.
A ASSOCIAÇÃO NAGUISA DE CULTURA E BENEFICÊNCIA realiza hoje
(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 “Kibô-No-Iê”,
além de barracas de alimentação. Outra atração é a Festa
do Chope e Cerveja. Informações pelos telefones: 11/43967431/5588-4871 (com Luzia
Denda).
O SEMINÁRIO “NOVA
VISÃO PARA O EMPREENDEDOR RURAL” acontece na sexta-feira (17), aberto
para profissionais, estudantes e
interessados na área rural.
Com duração de três horas, o
evento traz explicações sobre
Desenvolvimento Produtivo,
Logística e Tecnologia de
Apoio. Aos interessados, o
evento, que acontece em Mogi
das Cruzes, tem inscrições limitadas. Mais informações pelo
tel 11/4791-2022.

Santos, onde tudo começou, prepara
projetos para o Centenário
Tudo começou em Santos. Em 1908, o Kasato
Maru aportava no porto da cidade, trazendo os
primeiros imigrantes japoneses, que tinham a
intenção de acumular riqueza e retornar para o
Japão. Hoje, a cidade conta com entidades
nikkeis, monumentos em homenagem à imigração e atividades relacionadas à cultura japonesa, como o Radio Taissô realizado todas as manhãs na praia do Boqueirão.
—––————————————————— | pág 3

Ex-donos da Escola Base aguardam justiça
Passados mais de 12 anos do linchamento moral da Escola Base, apenas um acordo foi
acertado com as verdadeiras vítimas atacadas pela imprensa. Segundo o advogado Kalil
Abdalla, que conversou com o Jornal Nikkei, seus clientes – o casal Shimada e outro
ex-dono – ainda esperam na Justiça a indenização pelo caso que aconteceu em 1994, em
São Paulo. Acusados de abuso em crianças, foram inocentados, mas até hoje passam por
dificuldades financeiras.
————————————————–—————–————–——–— | pág 6

Hamatyo é nova opção de
sushis em Pinheiros
Numa casa pequena e inaugurada em agosto, o Hamatyo, em
Pinheiros, é a nova aposta do sushiman Ryoichi Yoshida, issei
radicado no Brasil há 35 anos. Após uma longa experiência,
tendo sido sua última casa o Sekitei, que ficava no Shopping
Eldorado, o chef criou um local para atendimento mais personalizado e que tem como carros-chefe sushi e sashimi.

Linha 4

Uma oportunidade para repensar o próprio cotidiano,
numa época marcada pelo
imediatismo e a superficialidade. Segundo a diretora e
dançarina Emilie Sugai, essa
é a definição do espetáculo
de dança “Intimidade das
imagens”, que estréia na próxima terça-feira (13), às 21
h, no Teatro Fábrica, em São
Paulo.

O presidente do Metrô de São
Paulo, Luiz Carlos David, fez
um balanço das obras da Linha 4-Amarela ao primeiro
secretário da Embaixada do
Japão, Ryo Inada, e para a assessora do Consulado Geral do
Japão em São Paulo, Verônica
Emiko Kitahara. A nova linha
do Metrô paulistano conta
com financiamentos do JBIC
e do Banco Mundial.

—————–—— | pág 7 —————–—— | pág 10
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Guilherme Oda e
Carla Ziliotto
faturam título

Guilherme Oda e Carla
Ziliotto ficaram com a taça de
posse transitória doada pela
Federação Paulista de Golfe
aos campeões do 37º Cam————————––————————–—— | pág 9
peonato Nikkey de Golfe do
Brasil, competição realizada
Emilie Sugai estréia Presidente do Metrô nos dias 4 e 5 de novembro,
no Arujá Golf Clube.
espetáculo em São faz balanço da
—————–—— | pág 13

Paulo

Jovens fazem últimos preparativos
para Japan Experience

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas para a segunda edição do Japan Experience, que acontece no próximo fim de
semana (18 e 19). Assim como na primeira edição, realizada
no ano passado, atrações culturais não faltarão ao público,
desde as danças tradicionais até a onda dos mangás e animês.
Além de mostrar aos não-descendentes parte das tradições
japonesas, o evento serve para atrair cada vez mais jovens
para o Centenário da Imigração, em 2008
————————––————————–—— | pág 4

Ribeirão Pires realiza a 2ª edição do Haru Matsuri
DIVULGAÇÃO

A cidade do ABC paulista
realiza pelo segundo ano seu
Haru Matsuri (Festa da Primavera), na Associação Cultural Nipo-Brasileira. O evento terá entre as atrações culturais shows musicais com
duplas sertanejas e cantores
nikkeis, além de danças com
—————–—— | pág 5
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Na outra margem do rio, voluntários acendem as lanternas...

...e depois, com uma corrente humana, leva-se até ao rio Ribeira...

....e segue em direção ao mar criando um belo cenário e de reflexão.

Dia 1 e 2 de novembro, às margens do Rio Ribeira de Iguape, foi realizado o 52º Tooro Nagashi
de Registro, organizado pela Associação NipoBrasileira de Registro em parceria com a Prefeitura e entidades nikkeis da região. Segundo os organizadores, o público estimado foi de 13 mil pessoas. Apesar da chuva, o evento contou com as
apresentações de wadaiko, sumô, bon odori e,
ao final, um show de hanabi (fogos de artifício).

Turistas registram tudo o que tem no evento

A abertura com o culto às vítimas de acidente na BR-116 teve também a cerimônia de “purificação do rio” ao som de tambores

Ops!
• Terminou no dia 5 o 37º Campeonato Nikkey de Golfe do
Brasil, realizado no Aruja Golfe. Infelizmente ninguém conseguiu fazer “hole-in-one”. Os
prêmios eram duas televisões,
doadas pela Panasonic. Sem
ganhador, ambas foram
sorteadas entre os participantes.

Culto Religioso homenageando os antepassados com convidados.

O grande público degustou a famosa comida japonesa.

• A ABEUNI (Aliança Beneficente Universitária) realiza do
dia 17 a 19 de novembro a 45ª
Mini-Caravana Científico-Assistencial na cidade de Vargem
Grande Paulista, na Escola Jardim São Lucas. A Mini-Caravana é uma das atividades assistenciais para a população local com atendimento médico,
odontológico, profilático, laboratorial, levantamentos de dados e distribuição de remédios.
Mais informações no site
www.abeuni.org.br.

Escrevendo o nome das famílias para as lanternas

Jean Hanaoka e Lais Tamada

Jovens Voluntárias da ANB de Registro
DANIEL FELIPE
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Walter Iihoshi e Clóvis
Vieira Mendes

Senhoras do Bon Odori

• O livro Presença, de Juan
Esteves – que fotografa há cerca de 20 anos –, traz os retratos de 138 artistas plásticos brasileiros, como a artista Tomie
Othake. Do dia 7 a 30/11, com
exposição na Fundação Stickel.
Site: (www.terceironome.
com.br)
• Começa no dia 21 e vai até
3/12, na Galeria Sérgio Caribé,
na Vila Nova Conceição, a
exposição “Mongólia: Arquitetura da Alma”, com 26 aquarelas e 18 fotos de Cláudia
Proushan.
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COMUNIDADE

Berço da imigração, Santos se prepara para as
comemorações do Centenário da Imigração
JORNAL NIKKEI

G

ritos emocionados de
banzai, um navio de
seis mil toneladas com
a bandeira do Japão no mastro e japoneses vestidos à européia. O porto de Santos, rostos ocidentais, rojões explodindo e balões navegando o céu.
Esses foram os cenários avistados por brasileiros e japoneses na chegada do navio
Kasato Maru ao porto de Santos, em 18 de junho de 1908.
Comovidos com as comemorações da festa de São
João, os japoneses tiveram a
ilusão de que a população local estava dando as boas-vindas a eles. Os brasileiros, por
sua vez, ficaram surpresos com
a limpeza e a elegância dos
japoneses: os homens de terno, gravata, chapéu – alguns,
traziam no peito medalhas por
ato de heroísmo na guerra contra a Rússia (Nichiro Senso).
As mulheres vestiam saia, camisa e cinto, além de calçarem
luvas. Às crianças, eram destinadas vestimentas equivalentes às dos adultos.
Depois de percorrer 12.000
milhas em 52 dias de viagem
no Kasato Maru, as 781 pessoas desembarcaram com a
esperança de acumular riquezas para retornar à terra natal,
num país de língua, clima e
costumes diferentes. A maioria seguiu para as lavouras de
café no interior do estado de
São Paulo, com a obrigação de
cumprir um ano de contrato de
trabalho. Muitos, porém, logo
descobriram que só os patrões
podiam colher nas “árvores de
frutos de ouro” (forma como
eram descritos, aos japoneses,
os pés das plantas do Brasil) as condições oferecidas eram
desvantajosas e, para agravar
a situação, a colheita do primeiro ano foi ruim: o trabalho
de três imigrantes não alcançou a produção média de um
trabalhador. Assim, muitos enfrentaram dura caminhada de
volta a Santos, talvez com a ilusão de que seriam bem recebidos novamente, e que estariam mais perto do Japão.
Voltando à cidade, os japoneses tiveram que enfrentar
novas dificuldades. Santos
contava com cerca de 60 mil
habitantes no ano de 1908, e
vivia em função do Porto e do
comércio. Um dos primeiros
japoneses a se fixar na cidade, Bungoro Naka, trabalhou

Monumento aos imigrantes é uma das marcas na cidade

nas docas, como motorista particular e pescador. Em entrevista para o Jornal Nikkei,
Izaltina Ayako Uehara, uma de
suas filhas, mostrou fotos e
contou estórias sobre seu pai,
que mesmo após se firmar com
seu negócio próprio (barco
pesqueiro), sofreu resistência
do governo e da população local (vide abaixo 2ª Guerra).
Os imigrantes também trabalharam como operários,
estivadores e agricultores. Estes últimos arrendaram terras,
ergueram humildes barracos
com telhados de zinco e venceram o brejo para iniciar o
cultivo de hortas. Os homens
plantavam e aravam, enquanto as mulheres iam à cidade
para vender verduras.
Com uma produção bemsucedida, os japoneses foram
um dos principais responsáveis
pelo abastecimento de alimentos da cidade. Enquanto isso,
os imigrantes vindos dos centros urbanos se dedicavam à
pesca, na região da Ponta da
Praia e também em São
Vicente, onde já em 1911 surgiu uma vila de pescadores
japoneses.
2ª Guerra – O destino dos
imigrantes parecia ser o de
enfrentar desafios cada vez

maiores: devido à entrada do
Japão na guerra, o governo
brasileiro exigiu a retirada dos
japoneses radicados em Santos para um local afastado de,
pelo menos, 50 km do litoral,
por medida de segurança. Assim, estavam rompidas as relações diplomáticas com os
países do Eixo (Japão, Itália e
Alemanha).
Após encontrarem a estabilidade no setor agrícola, comercial e industrial, enfrentando o duro período de adaptação, muitos tiveram que recomeçar do zero em outro lugar,
largando bens e vendendo porcos, galinhas, carroças, muar,

entre outros pertences, a preços irrisórios.
Outro exemplo de dificuldades enfrentadas pelos japoneses, foi a prisão de Bungoro
Naka por conta da compra de
combustível no mercado clandestino – “única forma de
manter o barco pesqueiro funcionando devido ao boicote dos
comerciantes”, segundo
Izaltina.
Apesar do término da guerra, os japoneses enfrentaram,
por muito tempo, um clima de
desconfiança. A colônia estava dividida entre os conformados com a derrota (makegumi)
e aqueles que acreditavam que
se tratava de uma conspiração
dos inimigos (kachigumi).
Com o passar do tempo, os
filhos dos imigrantes foram se
adaptando ao País, o que reforçou ainda mais a idéia de
fixar raízes definitivas no Brasil. Reflexo da mudança de
postura dos japoneses, a família de Naka contava com vários eletrodomésticos para auxiliar o dia-a-dia, como aspirador, enceradeira e geladeira.
“Meu pai sempre procurou trazer conforto ao lar, conta
Izaltina.
Esforços para consolidar a
posição em diversos setores,
como os culturais, políticos e
econômicos, foram empregados pela comunidade, contribuindo para a evolução da sociedade brasileira.
A imigração pós-guerra
(Sengo) trouxe uma mentalidade e força de trabalho distinta
dos grupos anteriores (Senzen). Grandes empresas japonesas se instalaram no País,
participando ativamente da
economia nacional.
(Gílson Yoshioka)

Radio Taissô é uma das opções de integração entre nikkeis

Sadao Nakai comenta atual panorama da comunidade nikkei
Em entrevista ao Jornal
Nikkei, o presidente do clube Estrela de Ouro e integrante da comissão criada para
tratar da devolução do imóvel, Sadao Nakai, falou sobre
a formação e a situação da
comunidade japonesa na Baixada Santista. Apesar de contar com cerca de 10 % de
nikkeis e 90 % de não-descendentes entre seus freqüentadores, o clube divulga
a cultura japonesa por meio
de cursos do idioma e artes
marciais, além de oferecer
um restaurante de comida japonesa. “Acredito que são
contribuições sociais que uma
entidade pode fazer ao Estado”, afirma Nakai.
Em que contexto a comunidade japonesa da Baixada Santista foi formada?
No final da década de 30,
houve a proibição da vinda de
imigrantes porque os políticos
perceberam o processo de
expansão da Marinha japonesa. O Estado era ditatorial e
fomentava uma imagem negativa dos japoneses. Mesmo
assim, os valores educacio-

nais passados pelas famílias
não se perdeu, apesar de manifestações culturais, como línguas e danças não poderem
ser feitas socialmente.
Depois da guerra, a presença de militares foi muito contundente em Santos, deixando
marcas como os quartéis, o
Forte dos Andradas, a base
aérea, entre outros. Por orientação dos pais, os filhos dos
imigrantes se afastaram da
comunidade para não sofrerem
represálias. O Nihonjinkai
[Associação Japonesa] não tinha clube, as manifestações
culturais eram feitas individualmente para não causar problemas para as gerações
nikkeis. Hoje, os nisseis e
sanseis de Santos têm dificuldade de acesso à cultura japonesa por conta da fragmentação da comunidade. Muitas
vezes, o próprio issei não é capaz de contextualizar os fatos,
limita-se a expor a própria
vida.
Qual a situação da comunidade em Santos hoje?
Há falta de oportunidades de
acesso à cultura japonesa em

Santos. Já em São Paulo, existe uma série de alternativas,
como o Festival do Japão, que
é realizado há quase 10 anos.
A realização de eventos é importante para proporcionar
acesso às manifestações culturais e obter informações relevantes, como o processo de
devolução do imóvel. Esse caso
não evoluiu mais rápido por falta

de informação. Uma participação direta das pessoas levaria o caso mais rápido ao
conhecimento de entidades
governamentais ou pessoas
públicas. Por isso, com o apoio
da Prefeitura Municipal de
Santos, estudamos a realização de festas conjuntas com
as outras entidades japonesas
da Baixada.

DIVULGAÇÃO

Presidente do Estrela de Ouro luta para preservação da cultura

Associação aguarda permissão de
uso do imóvel após concessão
JORNAL NIKKEI

Imóvel pode se tornar pólo da cultura japonesa em Santos

O bom filho a casa torna.
Confiscado pelo Governo brasileiro durante a 2ª Guerra
Mundial, o imóvel da Associação Japonesa de Santos, que
fica na Rua Paraná 129, voltará a ser ocupado pela comunidade após 60 anos após
concessão do Governo Federal. Apesar do imóvel continuar a pertencer à União, o
integrante da comissão que
trata da devolução do imóvel,
Sadao Nakai, considera que
“uma etapa do processo foi
cumprida com sucesso”. “O
direito de uso já foi concedido. Agora, aguardamos a manifestação da Procuradoria da
Fazenda para a aprovação do
contrato entre o Governo e a
Associação Japonesa. O próprio êxito do trabalho no espaço será uma prova material para a devolução definitiva”, explica.
Por não haver similaridade entre as documentações
antigas e as exigidas pelo
Estado Novo na época, o
Governo Federal e a Procuradoria da Fazenda consideraram inconsistente o pedido de devolução da associação. “Após voltar à ativa
como entidade cultural, a associação teve seu estatuto
refeito. Por isso, os advogados não vêem similaridade
entre as entidades. É preciso uma articulação jurídica
para provar que são as mesmas”.
Hoje, a edificação necessita de uma reforma: as paredes necessitam de pintura,
as janelas estão desgastadas
e com vidros quebrados. Desocupado, o imóvel é vigiado
por oficiais do Exército, um

“símbolo da opressão”, para
Nakai. “Há necessidade de
reforma do prédio, da parte
hidráulica e elétrica. Precisamos buscar parcerias para
viabilizar a execução das
obras. O objetivo é o imóvel
estar em funcionamento até
o centenário da imigração”,
afirma.
“Acima do valor patrimonial, há um valor cultural e histórico grande. Além disso, a
ação do governo [tomada da
casa] causou um sentimento
de perda. Agora, justiça será
feita com a volta das atividades do Nihonjinkai”, conclui.
Comissão do centenário –
A Prefeitura Municipal de
Santos instituiu a Comissão
Coordenadora das Comemorações do Centenário de Imigração Japonesa no mês de
abril. Coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), a comissão conta com representantes da
Associação Atlética Atlanta,
Associação Japonesa de Santos, Associação Okinawa,
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, Clube Estrela de Ouro FC e da
Comissão de Vereadores de
Santos.
O presidente do clube
Atlanta, Paulo Miyashiro, destacou a importância do trabalho conjunto. “Hoje, as entidades que representam a comunidade estão mais unidas
e, por isso, podemos chegar
mais longe. É gratificante que
o fundador do nosso clube,
Pedro Yunoguthi, e os isseis
vejam o resultado do trabalho iniciado por eles”.
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Jovens do Japan Experience preparam show de
cultura japonesa para comunidade em São Paulo
MARCUS IIZUKA

A

proximidade com a
cultura japonesa e,
claro, o envolvimento
dos jovens em causas referentes ao Centenário da Imigração, a ser comemorado em
2008. Somente estas duas definições servem como combustível para a realização da segunda edição do Japan Experience, evento promovido anualmente com o intuito de proporcionar uma experimentação
prática dos elementos da cultura japonesa aos brasileiros de
todas as idades, raças e culturas. Ou, como muitos voluntários costumam definir, “a integração dos jovens com a própria cultura dos ancestrais”.
É com esse discurso que a
comissão de Eventos da Associação para Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil – através
do grupo de Jovens – prepara
uma verdadeira explosão de
cultura japonesa no próximo
fim de semana (18 e 19). A
idéia é atrair cada vez mais a
geração nova para as causas
pró-Centenário. Hoje, é fato
que a grande maioria está disHorário
10:00 às 11:00
11:00 às 11:30
11:30 às 12:00
12:00 às 12:30
12:30 às 13:00
13:00 às 13:30
13:30 às 14:00
14:00 às 14:30
14:30 às 15:00
15:00 às 15:30
15:30 às 16:00
16:00 às 16:30
16:30 às 17:00
17:00 às 17:30
17:30 às 18:00
18:00 às 18:30
18:30 às 19:00

Mix de atrações como dança, música e esportes prometem atrair 30 mil pessoa durante dois dias

tante não só dos 100 anos
como também do próprio resgate histórico das tradições japonesas.
Neste ano, a coordenação
resolveu apostar em um outro
local para a realização do
evento. Se no ano passado o

Sábado (Palco + Praça)
Kagamiwari – Abertura Oficial
Himawari – Taikô
Ishin – Yosakoi
POP JAM – Show
—
—
Harmonia – Taikô
Rádio Fênix
BANDA POP – Show
—
Ishin – Matsuri Dance
—
JUST – Street Dance
Himawari – Taikô
Karatê Oyama – Kyokushin
Okinawa Matsuri Daiko – Encerramento
—

Sesc Vila Mariana ficou pequeno devido ao público respeitável – foram mais de 12 mil
pessoas em dois dias –, desta
vez a Uninove promete receber cerca de 30 mil pessoas,
um verdadeiro recorde de público. De acordo com os orga-

Domingo (Palco + Praça)
—
Harmonia – Taikô
ACAL – Bon Odori
POP JAM – Show
Ishin + Sansey – Yosakoi
Violino ABC das Cordas – Show
IÔIÔ
Himawari – Taikô
Dança Okinawa – Mamidoma
Ton Ton Mi – Show
Ton Ton Mi – Show
Rádio Fênix
Grupo Sansey – Matsuri Dance
Grupo Sansey – Matsuri Dance
Kaito Shamisen – Shamisen
Estilos Musicais – Show Musical
Matsuri Daiko + Ryukyu + Harmonia – Encerramento

COMUNIDADE

Histórico - O Japan Experience é um evento inovador,

Comissão organizadora do ano passado comemorou sucesso

que busca ao máximo a
interação ativa do público com
os palestrantes e os integrantes das apresentações, resumindo a idéia essencial do
evento: fornecer ao público
uma verdadeira experiência
das raízes culturais japonesas.
Em 2005, a empresária
Chieko Aoki reuniu diversas
entidades e lideranças jovens
da comunidade nikkei, lançando o desafio de idealizar, planejar e realizar um grande
evento com esses objetivos –
esse evento foi o Japan Experience 2005.
Fazem parte da Comissão
Organizadora os jovens representantes da Aliança Beneficente Universitária (Abeuni);
Associação Brasileira de ExBolsistas no Japão (Asebex);
JCI Brasil-Japão; Comissão de
Jovens da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e entidades dos estados do Paraná
e Brasília.
A primeira edição do projeto aconteceu no Sesc Vila
Mariana, definido estrategicamente devido à grande variedade de espaços para apresentações de atividades, além
da fácil localização e público
variado (jovens, adultos, crianças, idosos). Após o evento, o
Sesc divulgou que o Japan
Experience alcançou o recorde de público da unidade Vila
Mariana no ano de 2005, com
12 mil pessoas circulantes nos
dois dias do evento.
JAPAN EXPERIENCE 2006
DATA: 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2006
(SÁBADO E DOMINGO)
LOCAL: UNINOVE – CENTRO
UNIVERSITÁRIO NOVE DE JULHO
UNIDADE VERGUEIRO - RUA VERGUEIRO,
235/249, L IBERDADE ( PRÓXIMO AO
METRÔ SÃO JOAQUIM)
HORÁRIOS: SÁBADO DAS 10 ÀS 19 HORAS,
DOMINGO DAS 11 ÀS 19 HORAS
ENTRADA GRATUITA

OPINIÃO

Deputados eleitos confirmam presença para
homenagem de entidades nikkeis no Bunkyo
JORNAL NIKKEI

Os cinco deputados estaduais e quatro federais nikkeis
eleitos para assumir os cargos
em 2007 serão homenageados
na próxima terça-feira (14), no
Salão Nobre do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa), em São Paulo.
A iniciativa é de 34 entidades nipo-brasileiras e os organizadores ainda esperam mais
adesões para o evento que
começa às 19h30 no 2º andar
do prédio localizado na Rua
São Joaquim, na Liberdade.
De acordo com o presidente
do Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil), Osamu
Matsuo, o diferencial desta
comemoração é que desta vez
um grande número de associações se uniram para o propósito. “Desta vez, todos se mobilizaram. E vamos dar oportunidade para todos discursarem, pelo menos fazendo uma
auto-apresentação.”
Segundo os organizadores,
em princípio, todos os convidados já confirmaram presença. São eles: Akira Otsubo
(MS), Antonio Teruo Kato

nizadores, nesta edição constará algumas novidades em
relação ao ano passado, além
de tentar manter algumas atrações que animaram as pessoas durante todo o dia de programação.
Para arregimentar e colocar
em prática esse pensamento, a
idéia é trabalhar com diferentes atividades durante os dois
dias. Portanto, não faltarão
workshops e palestras – caso

das oficinas gratuitas de mangá (revista em quadrinhos japoneses), animê (desenho animado japonês), shodô (caligrafia japonesa), ikebana (arranjo
floral japonês) e danças típicas,
entre outras atividades praticadas no Brasil (algumas mantém
as tradições japonesas, e outras
aliam elementos da cultura brasileira na prática moderna).
Também são demonstrados
esportes com interação do público (por exemplo, karatê,
kendô), além de atrações de
palco, com destaque para as
apresentações de grupos de
taiko (tambores japoneses),
danças típicas japonesas,
street dance, cantores e atrações inéditas, criadas especialmente para o evento.
“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 evento é trazer jovens
de todo Brasil para atuar no
projeto, possibilitando a integração”, explica Roberto Sekiya,
um dos coordenadores do
evento.

Mais de 30 entidades se unem para o evento da terça-feira

(PR), Dione Marly Hashioka
(MS), Francisco Uejo (MG) e
Luiz Nishimori (PR), eleitos
deputados estaduais; e Cássio
Taniguchi (PR), Hidekazu Takayama (PR), Walter Ihoshi
(SP) e William Woo (SP), eleitos deputados federais. O convite se estende ainda a outros
políticos e amigos que quiserem prestigiar o evento. A estimativa é de que até 300 pessoas compareçam.
Apesar da conquista dos

políticos citados, a comunidade
poderia ter mais representantes de origem nikkei no cenário, segundo as entidades. “Em
São Paulo, faltou alguém para
deputado estadual”, disse o presidente da ACE Saúde, Tomio
Katsuragawa. “Acho que houve muitos candidatos, e por isso
os votos se dividiram”, opinou
Seiti Sacay, presidente do
Enkyo (Beneficência NipoBrasileira de São Paulo).
Para o presidente do Bunkyo e da Associação para Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
Kokei Uehara, “a expectativa
é da presença deles, porque
queremos prestar uma sincera
homenagem”. Para participar
do evento, que terá um coquetel, a taxa de adesão é R$ 25,00.
A reserva pode ser feita pelo
telefone 11/3208-1755 (Bete ou
Hase) ou e-mail evento@
bunkyo.org.br. O Bunkyo fica
na Rua São Joaquim, 381, Liberdade, São Paulo.

Por falar em eleição...
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Quando chega esta época, vem-me à lembrança vários fatos a ela relacionados.
Vou contar duas histórias ligadas à eleição que até hoje
me incomodam um pouco.
Numa pequena cidade, a eleição principalmente a municipal, esquenta, e muito. Por
mais que você queira ficar
neutro, não dá. Ou tentar esconder qual é o candidato de
sua preferência, é inútil. Sempre há pessoas que adivinha
qual é o seu preferido.
Morava numa dessas cidades. Ajudava na campanha
de um amigo,discretamente.
Ele pertencia a uma sociedade que se diz secreta, era
desquitado e já vivia com outra. O divórcio não havia sido
implantado, ainda. Bastou
para que o padre local tomasse partido a favor do nosso
adversário e não poupasse
críticas ao nosso candidato
nos sermões dominicais. E um
religioso tinha enorme influência naquela época.
Uma noite cheguei na
sede da campanha e havia
umas dez pessoas reunidas
para sair às altas horas. Perguntei o que estava ocorrendo e não me responderam.
Até que um ex-coroinha, disse-me, em surdina. Eles iriam dar uma surra no padre.
Não tive meios de convencêlos a desistirem da idéia. Estavam decididos e prontos.
Fui à delegacia pedir providência. O delegado que também sofrera algumas críticas
do religioso sequer me ouviu.
Tomaria as medidas legais, se

algo acontecesse. Sem outra
alternativa procurei o padre,
narrei a história e convenci-o a
deixar a cidade. Só voltou após
a eleição. O eleito foi um candidato que corria fora do páreo.
Gerenciava uma estatal e
minha tarefa após a eleição era
pedir o título de eleitor de todos
os funcionários para constatar
se eles tinham votado. Quem
não comprovasse, teria o salário do mês retido até que regularizasse a ausência. A comprovação era apenas ver se no
verso havia a data da eleição e
a rubrica do mesário.
Certo ano chegou transferido um colega do vizinho estado. Ele era fiscal. Após a eleição, veio com uma longa conversa. Não tinha transferido ainda o título, pois dado a inúmeros problemas que enfrentava,
financeiro, principalmente, tinha
esquecido. E não pôde ir votar
dada à distância. E pedia para
não bloquear o salário, pois já
emitira vários cheques para
aquele mês. Quebraria o galho,
desde que ele conseguisse que
alguém datasse o verso do título e rubricasse. Não sabia de
nada, nem estava ali quem dera
a sugestão. Alertei-o para que
regularizasse a pendência tão
logo possível. Prometeu que o
faria sem mais tardar.
Chegou outra eleição e ele
veio com a mesma história. E
se não liberasse o salário dele
seria obrigado a escrever a sede do banco. Não gostei da
ameaça, mas concordei. Ficaria de olho no comportamento
dele.
Havia três agências bancárias na praça. Apesar de concorrentes, nós, da administra-

ção, dávamo-nos muito bem.
Todas às tardes reunimo-nos
num boteco para trocar informações, jogar conversa fora.
E ajudávamo-nos um ao outro. Certa tarde, um dos gerentes disse-me, surpreso, como o meu fiscal movimentava bem a conta que mantinha
naquele banco. Devia estar
enganado, disse-lhe, pois sabia da situação precária dele.
No final, acabei pedindo
para conseguir-me um extrato da conta do fiscal. Ficaria
só entre nós. Ele estava certo. Havia inúmeras movimentações, de diversos valores.
O clima local era horrível, calorento. As estradas rurais
péssimas.
Mas, assim mesmo, no dia
seguinte fui apurar o que o
meu fiscal andava fazendo.
Pergunta ali, pergunta acolá,
acabei descobrindo. Quando
visitava os clientes do banco,
tirava encomenda do que o sitiante necessitava. Qualquer
coisa. E no dia seguinte, utilizando o veículo do banco, fazia a entrega das mercadorias. E assim usufruía um bom
lucro.
Tão logo ele adentrou ao
banco, chamei-o à mesa e entreguei-lhe uma carta na qual
aceitava um cargo de chefia
numa agência no Pará, com
desligamento imediato. Ele
olhou nos meus olhos e entendeu tudo. Desejei-lhe felicidades e avisei-o que a nossa sede
tinha concordado com a medida. Na próxima eleição não
teria problemas, pensei.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins
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CIDADES/RIBEIRÃO PIRES

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Sebrae no Campo será
lançado no ‘Furusato Matsuri’

2º Haru Matsuri deve reunir 10
mil visitantes a partir do dia 17

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A cidade de Ribeirão Pires,
localizada na região do ABC
paulista, tem como atração nos
próximos dois fins de semana
o 2º Haru Matsuri (Festa da
Primavera). O evento, que
começa na próxima sexta-feira (17), é organizado pela Associação Nipo-Brasileira de
Ribeirão Pires e a prefeitura
municipal local.
Diferentemente do ano
passado, desta vez serão seis
dias de apresentações e integração cultural do público
nikkei com o ocidental. “Conseguimos organizar em dois
fins de semana, e estamos
implementando shows sertanejos e outros atrativos para trazer mais visitantes não-nikkeis
à festa”, conta o presidente da
associação, Antonio Muraki,
vereador na cidade.
Dentre os nomes escalados
para os shows, estão o grupo
Espora Country (dia 17), a dupla sertaneja Luidi e Luan (18
e 24), ambos da cidade, os
prestigiados cantores nikkeis
Karen Ito (18), Edson Saito
(19 e 26), Mauricio Miya (24)
e Joe Hirata (25), que fecha o
último sábado do evento. Além
disso, vários estilos de dança
serão apresentados aos presentes, como o balé do Grupo
de Dança Karen Kihara, o
Ajissai, a dança de rua da es-

Encontro selou a viabilização do projeto durante Furusato Matsuri

Danças típicas são um das diversas atrações que estarão presentes durante os seis dias de evento

cola João Roncon, e o tradicional grupo de Sara Odori
Minbu Taikô Gakushukan.
Uma academia de Santo
André também participa com
demonstrações de tai-chi, yoga
e kung-fu, além de praticantes
de iô-iô, que darão um show à
parte.
No espaço destinado a passeio dos visitantes, cerca de 30
barracas estarão dispostas
com venda de comidas típicas
japonesa e brasileira (entre as
quais harumaki, sushi, guiozá,
tempurá e doces), além de ou-

tros produtos para venda. Haverá ainda oficinas de artes
como origami, kirigami, ikebana, shodô e oshibana. O público poderá participar das apresentações durante o bon-odori,
matsuri dance e karaokê (com
músicas brasileiras e japonesas). Num salão, haverá exposição e vendas de orquídeas e
outras plantas.
Com isso, os organizadores
esperam cerca de 10 mil visitantes, com entrada franca.
“O público está mudando.
Muitos imaginam que o even-

to seja somente para a comunidade nikkei, mas fizemos
uma grande divulgação e queremos fortalecer e dar continuidade à cultura japonesa”,
disse Muraki.
2º HARU MATSURI
QUANDO: DIAS 17, 18, 19, 24, 25 E 26
DE NOVEMBRO; SEXTAS, DAS 18H ÀS 22H;
SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 11H ÀS 22H
ONDE: SEDE DA ACNBRP RUA 1º DE MAIO, 56, JD. ITACOLOMY,
RIBEIRÃO PIRES
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES: 11/4825-2645

Informe da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná
e Liga Desportiva Cultural Paranaense
ODORI FEST
O Grupo Hikari promove e
realiza hoje (11) e amanhã
(12), a partir das 18h, o 1º Odori
Fest, na sede da Embrapa, localizada na Rua Ernane
Lacerda de Ataíde, 1180, na
Gleba Palhano. O objetivo é
resgatar e divulgar a cultura
oriental, priorizando músicas e
danças folclóricas tradicionais
(bon odori). A entrada é franca e no recinto terá uma praça de alimentação com comidas típicas orientais.
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
HAPPIYOKAI
A Associação Murakami Buyô
de Londrina promove realiza
seu tradicional “happiyokai”
com suas alunas no próximo dia
26 de novembro, no Teatro Filadélfia, na Av. JK, em Londrina. Além da apresentação
das professoras, as alunas demonstrarão seu aprendizado
nas danças japonesas, várias
entidades participarão do
evento com apresentações de
números musicais.
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 hoje (11), 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 32788401 e com Paulo (45) 3252-

1995 e Cel. 9973-7570.
BEISEBOL VETERANO
Numa promoção da Federação
e Liga, a filiada Associação
Cultural e Esportiva de
Umuarama realiza hoje (11) e
amanhã (12) o 2º Torneio
“Hisashi Uchimura” de Beisebol Veteranos ( 54 a 59 anos),
na sede esportiva da ACEU,
em Umuarama.
KEIROKAI
A Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, através
de seu presidente Satio
Kayukawa, convida ao associados e simpatizantes para o
“keirokai” (homenagem os idosos), que acontece amanhã
(12). Após a solenidade será
oferecido um almoço e várias
atividades culturais e de lazer.
GATEBOL
O Departamento de Gatebol
da Aliança/Liga promove e a
Associação Cultural e Esportiva de Maringá realiza o 26º
Campeonato Paranaense de
Gate-Ball Regional (Sanshibu
Taikai), amanhã (12), em Maringá, na sede social na Av.
Kakogawa.
UNDOKAI
A filiada Associação Cultural
e Esportiva de Cambé promove no dia 15 de novembro o
seu tradicional “undokai” (festa poli-esportiva), no campo de
sua sede social, em Cambé.
Estão programadas várias atividades durante todo o dia
para crianças e adultos.
ENTREGA DE TAIKÔS
O Departamento de Taikô da
Aliança/Liga fará entrega de
cinco taikôs para a Associação
Cultural e Esportiva de Cascavel, amanhã (12), para a
Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Ponta
Grossa no dia 15 e na Sociedade Paranavaiense de Desportos e Cultura no dia 18 de
novembro, em suas respecti-

vas sede sociais. São mais três
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
nos atos.
SUPER VETERANOS –
NOVA DATA
A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol, Federação
Paranaense de Beisebol e
Softbol e a Liga Desportiva e
Cultural Paranaense promovem o 36º Campeonato Brasileiro Inter-Seleções de Beisebol Super Veteranos, no campo esportivo da Acel, em Londrina, nos dias 25 e 26 de novembro, com a participação de
9 equipes Inter-Seleção de São
Paulo e três do Paraná.
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.
TORNEIO DE SUMÔ
A Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e a Liga Desportiva e Cultural Paranaense
através do Departamento de
Sumô apóia juntamente com a
Prefeitura Municipal de Londrina, o Banco Sudameris,
Sercomtel e Jornal Folha Norte a segunda edição do Torneio da Amizade de Sumô, a
realizar-se nos dias 2 e 3 de
dezembro, na Rua Natal nº 53,
em Londrina. A promoção e
realização é do Centro de Cultura e Estudos de Artes Marciais Associação Kaiko, sede
da União Londrinense de
Sumô.
SUMÔ COM FESTA
Vão ter Praça de Alimentação
e Feira de Artesanatos nos
dois dias do evento, sendo no
dia 2, workshop de artes marciais a partir das 9h com apresentação de ninjutsu, kuidô,
kendô, maithai, taichi chung,
karatê e judô. A abertura ofi-

O prefeito Junji Abe recebeu, no último dia 6, a gerente
do Sebrae de Mogi das Cruzes, Ana Maria Magni Coelho,
o presidente do Sindicato Rural, Jorge Ikuta, e os organizadores do 16º Festival Agrícola
de Mogi das Cruzes “Furusato
Matsuri”, que acontece hoje
(11) e amanhã (12). Eles apresentaram o Projeto Sebrae no
Campo, que será desenvolvido durante o evento.
Na programação, estão incluídas palestras voltadas à
área do agronegócio e atividades práticas. Entre os temas
estão o saneamento básico,
saúde, meio ambiente e administração de recursos.
“Mogi das Cruzes foi escolhida para ser o piloto deste
projeto. Será a primeira cidade a receber a iniciativa. Não
vamos fazer uma ação apenas

na festa. A idéia é fazer um
circuito para atender o maior
número de pessoas”, afirmou
a gerente do Sebrae.
O prefeito elogiou o projeto,
que dará aos profissionais de
Mogi das Cruzes a possibilidade de se capacitar para desenvolver melhor o seu trabalho.
“É uma preocupação constante da Prefeitura oferecer
aos cidadãos a possibilidade de
crescer profissionalmente,
principalmente com cursos e
eventos que desenvolvam a
capacitação. Neste sentido,
esta parceria com o Sebrae é
essencial”, afirmou Junji.
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Social, Rubens Solovjevas,
também destacou a importância do evento. “É uma programação muito extensa e rica
para o agricultor”, disse.

CIDADES/CURITIBA

Alunos do Colégio Agrícola de
Hyogo visitam Curitiba
DIVULGAÇÃO

cial será no domingo dia 3, às
9h com homenagens e entrega de certificados seguido de
competições com lutas mirim,
mini-mirim, infantil masculino
e feminino. Após o almoço
reinicio da competição com
lutas masculinas e femininas
por equipe e individuais adultos. São esperados atletas de
várias cidades do Paraná, São
Paulo, Rio Grande do Sul e do
Pará. Não percam e conheçam
as várias modalidades de artes marciais.
SHUYODAN –
CANCELADO
Por motivo de força maior o
IV Encontro de Formação de
Lideranças – Shuiyodan, em
Londrina, não será realizado
no próximo ano de 2007, conforme noticiado nesta coluna.
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 do
Dr. Toshio Igarashi, editado em
português e japonês estão à
disposição dos interessados na
sede da Aliança/Liga. Outras
informações com Máriam pelo
telefone (043) 3324-6418.

Delegação japonesa foi recebida por secretário municipal

Quinze estudantes do colégio agrícola da província japonesa de Hyogo foram recebidos no último dia 6 pelo secretário municipal de Relações
Internacionais e Cerimonial,
Eduardo Guimarães.
A Delegação de Jovens Ligados à Agricultura de Hyogo,
província-irmã do Paraná no
Japão, foi liderada pelo professor Satoshi Tanaka. “A visita de
alunos a Curitiba já é uma tradição de muitos anos, e mostra
que os interesses comuns pela
agricultura e pela agroindústria
crescem cada vez mais”, disse
Tanaka, ao entregar mensagem
do governador de Hyogo.
Durante o encontro, Guimarães disse que o Paraná e
o Brasil há 98 anos devem à
colonização japonesa o incen-

tivo e o avanço nos processos
de produção agrícola.
Os alunos visitantes, segundo Tanaka, estão se especializando no cultivo de alimentos orgânicos, produzidos sem
agrotóxicos. A agenda incluía
também visita à cidade de
Pompéia (SP), que abriga a
Fundação Nishimura, especializada na formação de técnicos e engenheiros voltados à
produção de orgânicos.
A visita da delegação insere-se no calendário de atividades de cooperação e amizade
entre Hyogo e Paraná. Ainda
nesse contexto, cidades da província japonesa e do Estado do
Paraná estabeleceram, há
muitos anos, relação de irmandade, como é o caso de Curitiba e Himeji.
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CASO ‘ESCOLA BASE’

Advogado de ex-proprietários fala da espera de
novas indenizações às vítimas
JORNAL NIKKEI

P

assaram-se mais de 12
anos, mas os acusados
não voltaram à vida digna que tinham. Depois de muitas ações e recursos, um primeiro acordo sai para o caso
da Escola Base. Em outubro
de 2006, definiu-se um valor a
ser pago pelo jornal “Folha de
São Paulo” ao casal Icushiro
Shimada e Maria Aparecida
Shimada e a Mauricio Monteiro Alvarenga, considerados
inocentes dos abusos a alunos
em 1994. Foi apenas o primeiro caso resolvido dentre os
condenados – governo do Estado de São Paulo e sete veículos de comunicação – a ressarcir pelos danos morais às
vítimas do escândalo.
Procurado há cerca de um
ano pelo Jornal Nikkei, quando foi dada a sentença da TV
Globo – que recorre na Justiça contra os 1.500 salários
mínimos para cada um dos
três –, o casal Shimada, que
possui um escritório de xerox
na região central de São Paulo, não quis dar declarações.
“Eles não falam com a imprensa”, confirma o advogado Kalil
Rocha Abdalla, que defende os
interesses dos acusados. Nesta semana, a reportagem do
JN conversou com o jurista,
que relembrou o que se sucedeu na época e conta como
estão encaminhados os processos judiciais atualmente.
“Foi feito um acordo [com
a ‘Folha de S. Paulo’], houve
diminuição de nossas pretensões e aumento das pretensões
do veículo. Eles [seus clientes]
pleiteavam uma indenização de
algo que foi errado por parte
do delegado e da imprensa, e
eles têm esse direito”, disse
Abdalla. A condenação da “Folha”, que perdera a ação em

Relembrando o caso
MARCUS IIZUKA

Hoje, terreno que abrigava escola deve receber condomínio

Kalil Abdalla, que defende os acusados e espera conclusão de outros processos

segunda instância, era de R$
250 mil para cada um, o que
corrigido chegaria a cerca de
R$ 1,35 milhão (total), valor
reduzido com o acordo.
Ele explica que a proposta
foi aceita para amenizar o sofrimento dos envolvidos, que
enfrentam problemas financeiros e desgastes psicológicos.
“Eles estão passando por dificuldades e por isso optamos
pelo acordo, para receberem
de imediato”, destaca, preocupado com as condições de vida
hoje do casal, que sobrevive
também com ajuda de alguns
amigos. Vida social também
não existe mais para os prejudicados, que sofreram humilhação e retaliação de autoridades policiais e população.
Entre outros danos que o
advogado cita, Maria Apare-

cida desenvolveu problema
psíquico – bem como outra
acusada, Paula Milhim Monteiro Alvarenga, ex-sócia da
escola (veja Box) – e abandonou a profissão de professora;
seu marido, Shimada, diagnosticou um ano depois um infarto
silencioso que teve na época
das acusações; a escola foi
depredada e faliu.
Outros veículos e o governo - O primeiro réu a ser sentenciado com a ação por danos morais que os acusados
moveram foi a Fazenda Pública. “A ação foi contra o governo do Estado porque era o
patrão do delegado, que foi
afastado do caso. O processo,
iniciado um ano após das denúncias, terminou recentemente com litígio de má fé, e foi

aplicada multa pelos consecutivos recursos impetrados.” A
condenação, que de início eram
cem salários mínimos, chegou
aos R$ 250 mil mais correção
e juros, a partir da data dos
fatos. “Como tratar com o governo é mais complicado, estamos na fila dos precatórios”,
lamenta Kalil Abdalla.
Aguarda-se ainda recursos
no Superior Tribunal de Justiça das sentenças determinadas para “O Estado de São
Paulo”, as revistas “Veja” e
“IstoÉ”, e as redes televisivas
Globo, SBT e Bandeirantes.
E não há previsão de quando
os processos sejam concluídos. “Cada um está em uma
vara. Vamos esperar, e que se
faça resposta de acordo condizente.”
(Cíntia Yamashiro)

Informações infundadas,
baseadas no que o delegado do
6º Distrito Policial (Cambuci),
Edélcio Lemos, declarou à imprensa, e nos depoimentos de
duas mães de crianças que
estudavam na Escola de Educação Infantil Base, no bairro
paulistano da Aclimação. Foi no
dia 28 de março de 1994 que
elas acusaram os dois casais
donos da instituição de abuso
sexual de seus filhos. De acordo com sua história, as crianças eram levadas em uma perua até a casa de outro casal,
pais de outro colega da escola,
para serem estupradas e fotografadas.
O caso logo foi divulgado na imprensa por diversos
veículos impressos e televisivos e a notícia tomou proporção nacional. Por três
meses, os acusados foram
alvo de ataques nas manchetes de jornais. Com novas investigações, assumidas pelo
delegado encarregado de dar
prosseguimento, não foram
encontradas provas e os donos foram inocentados em
julho do mesmo ano.
“Baseados na palavra

dele [delegado], todos foram
atrás. Não havia nenhum sintoma de estupro ou nada mais
grave nas crianças; por que
as mães fizeram isso, ninguém sabe”, relatou o advogado Kalil Abdalla ao JN.
Entre as informações
desencontradas pela imprensa está a de que Maurício Alvarenga, um dos acusados e
hoje ex-marido de uma das
sócias (Paula), era o motorista da escola que levava as crianças para um local em que
eram abusadas. Mas, na época, ele apenas experimentava
um serviço de perua e não
atendia às crianças da Escola
Base. Hoje, encontra-se no
interior e cuida de uma casa
de campo. Após falida, os
acusados e inocentados ainda
tiveram de reformar a casa
alugada, que havia sido depredada e pichada, e devolvê-la
para o inquilino. Hoje, o terreno, que já foi abrigo de menores infratoras, está desocupado e as casas da vizinhança
foram conjuntamente vendidas para em breve dar lugar a
novos prédios.
(CY)

CRIANÇA SEGURA

Prevenir acidentes ainda é o melhor remédio
REPRODUÇÃO

Correr, pular, rodopiar, o
que vale é descobrir o mundo
brincando. Em meio a tanta
diversão, manchas roxas, joelhos machucados e arranhões
pelo corpo também acabam
fazendo parte da brincadeira.
Seriam “aceitáveis” se as feridas causadas pudessem ser
resolvidas sempre com curativos e uma pomada. Enlouqueceria menos os pais e responsáveis se todo recreio terminasse sempre com risos gostosos da infância.
Acidentes acontecem, talvez
difíceis de prever, mas possíveis
de evitar. O primeiro passo é
perceber que o perigo também
mora em casa. Grande parte dos
casos mais sérios ocorre mesmo dentro do próprio lar, onde Casa Segura itinerante mostra aos visitantes que simples atos podem evitar acidentes
os pais julgam ambientes seguros. A cozinha, por exemplo, ofe- não colocar toalha de mesa, cada quatro fica com seqüe- tra o maior número de mortes.
rece a maior gama de perigos assim a menina não corria o las permanentes. Dentre os Quando transportadas, a maiodevido a produtos químicos, fogo risco de puxar o pano e derru- incidentes domiciliares mais ria das lesões acontece porque
e facas, entre outros.
bar alguma coisa nela mesma. freqüentes estão os afogamen- elas estão soltas no banco. “O
“A casa deve ter algumas Além disso, “sempre conver- tos, sufocações e queimadu- uso das cadeirinhas diminuem
adaptações às crianças. Deve sei muito com a Giovanna [sua ras, as quais apresentam mai- em 70% os riscos de conseqüse manter longe do alcance filha], explicava o certo e o or número de mortes. Já as ências graves, mas como não há
delas materiais de limpeza, fa- errado e até demonstrava, de quedas lideram o hanking de uma legislação semelhante ao
cas, panelas quentes, ou seja, certa forma, o perigo”.
hospitalizações em todas as uso do cinto de segurança, as
tudo que possa causar algum
pessoas não levam a sério. Caidades, de zero a 14 anos.
mal”, explica a coordenadora Travessuras – Pequenas
Com várias passagens em deirinha não é luxo, é segurande comunicação da ONG Cri- ações como essa fazem a di- hospitais, o administrador ça”, alerta Kuriki.
ança Segura, Fabiana Kuriki. ferença e previnem maiores Eduardo Kubota, 26, conta que
Quando pedestres, o atroSão pequenos cuidados que estragos. “O único problema aos 5 anos, em uma de suas tra- pelamento ocorre devido à falconseguem evitar graves con- que minha filha sofreu foi com vessuras, caiu do triciclo e cor- ta de segurança pelo local
seqüências, pois o corpo de uma mordida de um cachorro tou a cabeça ao bater na quina transitado. Segundo a ONG, os
uma criança é mais frágil que na bochecha, quando íamos da escada. Foi ao hospital com pequenos são expostos a cono de um adulto e, conseqüen- embora da casa de uma ami- a cabeça sangrando e levou dições de tráfego que superam
temente, o impacto é maior, ga”, comenta Giulli. Tais ocor- quatro pontos. “Esse menino sua capacidade de percepção
podendo levar até a morte.
rências são levadas em conta, era terrível, não parava quieto do risco. O estado físico ainda
Para se desviar dos riscos, porém, segundo Kuriki, são mesmo alertando. O acidente frágil, a imaturidade nas habia dançarina Giulli Kimura co- consideradas menores por te- aconteceu em questões de se- lidades sensoriais e o descuilocou uma “portinha”, como rem índices de mortalidade gundos, não teve jeito...”, lem- do dos pais ao superestimarem
ela mesma descreve, em fren- muito pequenos.
bra a mãe dele, Cecília Kubota. as qualidades dos filhos como
te à escada em sua casa, quanFora do ambiente familiar, os pedestres, contribuem para o
Segundo dados do Ministédo sua filha era mais nova. rio da Saúde, 6 mil crianças casos envolvendo carros, como aumento das estatísticas.
Outro cuidado que tomou foi morrem por ano e uma em atropelamento e colisões, regis(Cibele Hasegawa)

Como evitar os acidentes
Mantenha telefones de emergência próximos aos aparelhos de telefone de sua casa. Peça para os
avós, parentes e amigos fazerem
o mesmo
AFOGAMENTOS
As crianças, especialmente as
mais novas, podem se afogar em
apenas 2,5 cm de profundidade.
• Esvaziar baldes, piscinas infantis e guardá-los longe do alcance
de crianças
• Não deixar a criança sozinha em
piscina, mar, lago, rio ou brincando próximo da água
• Ainda com a supervisão de um
adulto, utilizar equipamento de
segurança como colete salva-vidas, mesmo em crianças que sabem nadar
ATROPELAMENTO
Crianças menores de 10 anos não
devem atravessar a rua desacompanhadas de um adulto
• Atravessar somente em faixas
para pedestres e na ausência delas, procurar por uma passarela ou
um o local mais seguro para atravessar a rua
• Tentar fazer um contato visual
com o motorista ao atravessar as
ruas
• Quando caminhar em estradas
ou em vias sem calçadas, seguir
no sentido contrário ao dos veículos, para ver e ser visto pelos
motoristas
INTOXICAÇÃO E
ENVENENAMENTO
• Guardar produtos de limpeza,
pesticidas, cosméticos e remédios fora do alcance das crianças,
em armários e gavetas trancados
e bem identificados
• Não deixe que as crianças brinquem com cosméticos. Muitas
vezes um produto que é inofensiFonte: ONG Criança Segura

vo ao adulto traz graves malefícios
a uma criança
• Não chame um medicamento de
doce. Isto permite que a criança
pense que o remédio não é perigoso
• Manter limpos os quintais e terrenos baldios, não deixando acumular lixo doméstico ou entulho.
Aranhas e escorpiões costumam
se abrigar embaixo de pedras, tijolos e madeira velha
QUEDAS
• Não deixe o bebê sozinho em
mesas, camas, berços ou outros
móveis de onde ele possa cair.
Quando debruça, o peso de sua
cabeça é maior que o de seu corpo, provocando a queda
• Crianças com menos de 6 anos
nunca devem dormir em beliches.
Se necessário, coloque suportes
que protejam a criança de quedas
ou sempre as coloque na cama de
baixo
• Crianças nunca devem brincar
nas lajes das casas. Estas quedas
são quase sempre fatais por conseqüência de traumatismos
cranianos
QUEIMADURA
• Somente permita que as crianças empinem pipas em campos
abertos com boa visibilidade. Sem
a presença de fios e postes de eletricidade
• Proteja as tomadas elétricas e
isole os fios elétricos
• Evite usar toalhas de mesa que
tenham bordas salientes que possam ser puxadas por crianças pequenas. Ao puxá-las, as crianças
podem derrubar comida quente
sobre o corpo
• Nunca deixe o aquecedor ligado em quarto de crianças que se
movimentam e que podem sair
sozinhas do berço

São Paulo, 11 a 17 de novembro de 2006
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DANÇA

CULTURA

Tradição japonesa é tema de
mostra em livraria paulistana

‘Intimidade das imagens’
promove reflexão sobre a vida
DIVULGAÇÃO

U

ma oportunidade para
repensar o próprio cotidiano, numa época
marcada pelo imediatismo e a
superficialidade. Segundo a
diretora e dançarina Emilie
Sugai, essa é a definição do
espetáculo de dança “Intimidade das imagens”, que estréia
na próxima terça-feira (13), às
21 h, no Teatro Fábrica. Inspirado no conto “O Espelho”, do
escritor Guimarães Rosa, e
vencedor do Prêmio Funarte
Klauss Vianna de Dança 2006,
o espetáculo, segundo Emilie,
tem como objetivo proporcionar uma “revelação” ao expectador.
Espelhos bons, maus e honestos (na classificação de
Rosa), auxiliam no culto ao
corpo e à beleza padronizada
dos tempos atuais. Em “Intimidade das imagens”, há a proposta de olhar-se de uma maneira singular no espelho, na
medida em que “a auto-observação convida o dançarino a
habitar o próprio corpo”. “É
um contraponto à imagem de
um ‘espelho-padrão’ que mostra só um rosto”, explica
Emilie, uma “brasileira com
corpo oriental.”
A memória, a imaginação,
os sonhos e a realidade devem
transparecer no corpo, gerando movimentos genuínos, segundo Emilie. A base do trabalho parte de treinos do diretor Takao Kusuno, tais como
o suriashi (deslizar com os
pés): um caminhar que busca
o “rompimento com o cotidiano”.
Para o cenógrafo Ulisses
Kohn, sua contribuição ao espetáculo foi constituída a partir das necessidades surgidas

Movimentos suaves fazem parte de espetáculo inspirado em peça de Guimarães Rosa

forte deste cenário”, explica.

Emilie Sugai durante ensaio

nas improvisações e cenas. “É
quase uma anti-cenografia,
formada pelos elementos que
as dançarinas usam. A espacialidade é o elemento mais

Currículos - Para a realização do evento, Emilie convidou a dançarina italiana Cristina Salmistraro para dividir as
investigações corporais, improvisações e pesquisa com
objetos cênicos. Radicada no
Brasil há 10 anos, Cristina
tem formação nas técnicas de
dança contemporânea e estudos do Kototama (alma dos
sons). Na sua trajetória destacam-se trabalhos realizados
na França com os coreógrafos Philippe Decouflé, Agnés
Denis e Thierry Massin, além
de criações no Brasil, como
“La Nebbia”, “Rosso”, “A
Solidão dos Objetos”, entre
outras.
Emilie Sugai, após o encon-

tro com o diretor Takao Kusuno (1945-2001), introdutor do
butoh nas Artes Cênicas no
Brasil em 1977, iniciou a busca
de uma linguagem própria e singular na dança. Trabalhou como
intérprete-criadora nas obras de
Kusuno, ao lado de Felicia
Ogawa e do dançarino Denilto
Gomes, de 1991 a 2001. Participou de diversos festivais no
País e no exterior, criou espetáculos e conquistou prêmios,
dentre os quais se destaca o
Vitae de Artes (1999) para um
estágio na África, promovido
pelo Programa de Bolsas para
Artistas Unesco-Aschberg. No
ano passado, participou de produções com os consagrados diretores Antunes Filho e Hiroshi
Koike.
(Gilson Yoshioka)

A Rato de Livraria, localizada em São Paulo, promove
nos dias 17 e 18 de novembro
um evento mais que especial:
trata-se do festival “Japão: pinceladas de Cultura”, que reunirá palestras sobre literatura
japonesa contemporânea,
mangás, haicais, além de demonstração de várias artes
como ikebana, gravura, aikidôe
outras atividades ligadas à cultura japonesa. O evento contará com exposição de ilustrações, apresentação de música
e venda de comidas típicas.
Segundo a organização, o
projeto também visa uma
releitura da cultura japonesa
por meio da apresentação de
artefatos contemporâneos que
resgatam a sensibilidade do
Japão tradicional, como o
caderninho de haicais Outono.
JAPÃO: PINCELADAS DE
CULTURA
DATA: 17 E 18 DE NOVEMBRO
LOCAL: RATO DE LIVRARIA
RUA PARAÍSO, 790, SÃO PAULO
MAIS INFORMAÇÕES PELO TEL.
11/ 3266-4476
ENTRADA GRATUITA

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 17 de novembro
19h30 – Apresentação de música típica e abertura da Exposição Moyashis em Ação
• Stickers Kiai
• Mon Petit Monsuteru
• Bonecos de papel
• Telas de mangá (Editora Conrad)
20h00 – Apresentação de música típica
20h30 – Demonstração de Ikebana, por Tamako Yoshimoto (escola Shogetsu)
22h00 – Encerramento
Sábado, 18 de novembro
Japão Outono
11h00 – Palestra sobre Haicai,
Embalagem e llustração japonesas e apresentação de Outono,
caderninho de haicais
• por Débora Tavares, Flavia Sakai
e Bruno D’Angelo
13h00 – Palestra sobre Gravura Japonesa, por Sandra Kaffka
Japão Contemporâneo
15h30 – Palestra sobre Literatura Japonesa Contemporânea
• por Neide Nagae, professora
universitária e tradutora
17h00 – Palestra sobre Cultura
Pop (Mangá, Animê)
• Editora Conrad
Japão Zen
18h00 – Palestra sobre Aikido,
com demonstração
• por Mauricio Francischelli e
André Oliveira
19h00 – Encerramento
DIVULGAÇÃO

Complexidade dos arranjos ikebana é retratada na mostra

MÚSICA

Show do grupo Mawaca promove lançamento de DVD
DIVULGAÇÃO

Com uma trajetória de 10
anos, o grupo musical
Mawaca lança seu primeiro
DVD que mostra o espetáculo gravado ao vivo no palco do SESC Pompéia em São
Paulo. O lançamento acontece juntamente com um show
do grupo na próxima quartafeira (15) às 18 horas, no
SESC Vila Mariana.
Dirigido desde sua fundação (1993) por Magda Pucci,
o grupo Mawaca vem se destacando por seu vasto repertório musical que inclui 10 línguas diferentes, desde músicas japonesas à músicas espanholas. “Nosso objetivo era
formar um canto coletivo feminino envolvendo pesquisas
de várias etnias”, conta a
arranjadora e cantora do grupo, Magda Pucci.
Segundo Magda, o grupo
tem um interesse especial
pela música japonesa, principalmente as folclóricas e tradicionais. “Temos uma legião
de fãs nikkeis e já fizemos
um show inteiro só com o repertório japonês”, explica.
“Nosso primeiro show foi
no SESC Vila Mariana,
quando abrimos a apresentação de um grupo japonês.

Grupo promete levar ao palco músicas de diversas etnias, especialmente as de origem japonesa

Cantamos Assadoya Yunta.
A partir daí nosso interesse
por esse estilo musical aumentou e até hoje nosso trabalho com a língua japonesa
continua”, conta Sandra Oak,
cantora.
Toda pesquisa tem um estudo detalhado da cultura, da
língua e do comportamento
dos indivíduos. No caso do

Japão, para cantarem as músicas tradicionais e folclóricas,
Mawaca teve a ajuda da professora Tamie Kitahara que
aos poucos foi acostumando
o grupo, deixando as músicas
e a língua mais familiar.
“Devemos muito também
à Fundação Japão por nos incentivar e nos apoiar sempre
que precisamos”, conta Zuzu

Abu, cantora do grupo.
O DVD apresenta nove
das diferentes etnias que o
grupo trabalha. No repertório japonês estão quatro músicas: Hotaru Koi, Soran
Bushi, Assadoya Yunta e
Kazoeuta, misturada com trechos da cantiga infantil “Se
esta rua fosse minha”.
O nome Mawaca não pos-

sui uma origem certa, pois segundo Magda, seu significado é atribuído a várias línguas
e tem denominação muito próxima. “Fomos descobrindo
aos poucos os vários significados que esse nome tem. Em
africano significa cantores
que recorrem ao poder mágico da palavra cantada para
atrair a força dos espíritos. Já
em japonês é o canto sagrado
e para os índios, o termo significa mensageiros”, explica.
Mawaca surgiu de um grupo de estudos dirigido por
Magda que tinha como principal objetivo pesquisar as diversas maneiras de se emitir
a voz utilizando as línguas e
suas sonoridades. O grupo
passou por diversas transformações e atualmente, conta
com sete cantoras e seis instrumentalistas.
O show traz o talento das
cantoras, Angélica Leutwiller,
Cristina Guiçá, Cris Miguel,
Magda Pucci, Susie Mathias,
Sandra Oak e Zuzu Abu;
como também do septeto instrumental formado por Gabriel Levy (acordeom),
Ramiro Marques (saxofones), Cíntia Zanco (violino),
Ana Elisa Colomar (flauta e

cello), Paulo Bira (baixo),
Valéria Zeidan e Armando
Tibério nas percussões.
“Nossa parte instrumental
traz várias possibilidades e
maneiras de se tocar. É uma
releitura das músicas do mundo inteiro”, conta Ramiro
Marques, saxofonista.
Atualmente o grupo pretende focar seu trabalho na
língua brasileira, mais precisamente na língua indígena,
pouco conhecida. Além de
realizar o grande show no
SESC Vila Mariana.
Com a realização do
SESC São Paulo e da Fundação Japão, o show promete agradar todos os gostos,
afinal o repertório musical do
Mawaca atende à todos.
(Aline Inokuchi)
SHOW DE LANÇAMENTO DO
DVD DO GRUPO MAWACA
LOCAL: SESC VILA MARIANA
RUA PELOTAS, 141 – VILA MARIANA/
SÃO PAULO
DATA: 15 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO: 18 HORAS
INGRESSOS: R$ 15 (OUTROS), R$ 10
( USUÁRIO INSCRITO ), R$ 7,50 ( ES TUDANTES COM CARTEIRINHA , APO SENTADOS E IDOSOS ), R$ 5 ( TRA BALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS).
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EVENTO SOCIAL QUE VALE POR 4

NIKKEY MATSURI

Entidades beneficentes se unem
no 3o Mega Evento do dia 25

Entidades da zona norte realizam
primeira edição de evento
REPRODUÇÃO

JORNAL NIKKEI

P

elo terceiro ano consecutivo, quatro entidades
assistenciais nikkeis se
unem novamente para a realização de um evento que deverá beneficiá-las na manutenção de suas sedes sociais. Está
programado para o próximo
dia 25 de novembro o 3o Mega
Evento, que reunirá numa mesma causa a Kodomo-no-Sono,
Kibô-no-Iê, Ikoi-no-Sono e
Yassuragui Home.
Trata-se de um grande
bingo que distribuirá diversos
prêmios e terá como atrações
musicais os shows de Joe Hirata, Karen Ito e Edson Saito,
que voluntariamente aceitaram
se apresentar na festa. Como
na última edição, espera-se a
presença de aproximadamente 1.300 pessoas. Em cada
uma das entidades, foram disponibilizados mil convites, que
já estão à venda no valor de
R$ 25,00 e dá direito a uma
cartela. Os prêmios a que os
presentes concorrem são um
aparelho de TV e um carro
Celta 0km – além de outros
sorteados em rodadas extras.
Veículo, aliás, que foi doação de um empresário que prefere não se identificar e que
desde o primeiro evento colabora com a realização do programa – pelo combinado, há
ainda uma edição no próximo
ano, para se sortear um último
carro. “Este seria o penúltimo
megabingo, pelo menos com
relação à doação do automóvel. O doador teve a intenção
de multiplicar esse prêmio, e
conseguiu a união das quatro
entidades”, lembra o diretor da
Kodomô-no-Sono André
Korosue, afirmando que com
isso todos passaram a trocar
experiências e a ter maior integração.
Entre outros prêmios estão
uma geladeira, mais aparelhos
de TV e de DVD, além de dinheiro. O coordenador do
evento, Jun Suzaki, também
diretor do Yassuragui Home,
atenta para o fato de que cerca de 30% daqueles que adquirem o convite não comparece no dia. “Muitos compram
apenas para ajudar, mas queremos a presença das pessoas.” Vale lembrar que a renda
dos convites fica para a enti-

Diretores das quatro entidades mostram otimismo e união para mais uma edição de evento

dade que vendê-los, o que estimula o esforço das diretorias
em chamar o maior número de
participantes. Outro atrativo é
a comida (guiozá, pastel, sanduíche de pernil, oniguiri, porções), que será preparada por
senhoras voluntárias e estará
à venda.
Solidariedade - Como se reveza a cada ano, desta vez a
coordenação fica a cargo da
Yassuragui Home (Centro de
Reabilitação Social em Guarulhos). Mas Suzaki adianta que,
na terceira edição, já está mais
fácil de fazer os preparativos,
“pois o esquema de montagem
já está elaborado e contamos
com muitos colaboradores”.
De acordo com o presidente
da entidade, Morio Sakamoto,
a realização do evento representa “satisfação e solidariedade, no sentido de ajudar nossos internos, que sofrem das
faculdades mentais, para que
possam viver dias melhores”.
No caso da Kibô-no-Iê, o
presidente Kihatiro Kita ressalta que “é um privilégio ser
uma das entidades escolhidas,
pois isso vem trazendo captação de recursos com ajuda
muito grande para nossas despesas”. Lá, cada interno tem
o custo de R$ 1.500,00. “Sabemos que todas nossas entidades passam por dificuldades
financeiras. Cobrimos 35% de

nossa receita com a realização
de eventos, e este é um deles.
Além disso, temos projeto de
melhoria para dar mais condições de vivência aos internos.”
Um destaque apontado por
Luiz Okamoto, presidente da
Kodomo-no-Sono, é a divulgação nos jornais, além do bocaa-boca e daqueles que já
acompanham a entidade.
“Sem esse canal de comunicação, é mais difícil levar o
evento para amigos e colaboradores. O bingo ajuda a
alavancar por um certo período, mas sempre necessitamos
de recursos para manter nossa entidade”, disse.
Na Ikoi-no-Sono, são 98
internos idosos. “O maior problema é o déficit mental. Alguns pacientes estão desde a
fundação e por isso queremos
melhorar a qualidade de atendimento”, conta o presidente
Reimei Yoshioka, explicando
que 60% das doações vem de
rifas e eventos, sendo o restante, de parentes dos internos.

ARTES

Blue Tree Towers abre espaço para exposições
Os artistas plásticos acabam de ganhar um novo espaço para exposições: as dependências do Hotel Blue Tree
Towers Morumbi. O Blue
Tree Towers Cultural Morumbi
é uma iniciativa do hotel em
parceria com a escultora
Andrea Anholeto, que fez a
curadoria das exposições de
arte do Shopping Paulista no
decorrer deste ano. O objetivo desta parceria é sempre
evidenciar o nome e os trabalhos de cada artista, e também
comercializar as obras expostas, favorecendo assim cada
participante.
“Para a exposição do hotel, que estará aberta de 13 de
novembro a 13 de dezembro,
contaremos com a participação de 10 grandes artistas,
entre pintores e escultores:
Adina Worcman, Andrea
Anholeto, Guerizoli, Constantino, Grecu, Magdalena, Paco,
Paula Batista, Régis Oliva e
Rogério Cyrillo. Estamos em
busca de novos talentos para

as próximas exposições”, diz
a Curadora.
A seleção de bons trabalhos
é o ponto de partida do trabalho da curadora Andrea
Anholeto, portanto a partir deste
mês o público terá mais uma
opção para apreciar trabalhos
de qualidade, talentos já conhecidos, ou novos talentos, como
é o caso do artista plástico Constantino, que traz em suas obras
contemporâneas e caricatas,
temas sociais que levam o observador a se sentir parte inte-

grante do encantado mundo por
ele retratado. Vale a pena conferir e conhecer as obras desse talento emergente.
CAMINHOS DA ARTE EXPOSIÇÃO DE ARTE
(PINTURA E ESCULTURA)
ONDE: HOTEL BLUE TREE TOWERS
MORUMBI (LOBBY E PISO C1)
AV. ROQUE PETRONI JR, 1000 –
BROOKLIN
QUANDO: DE 13 DE NOVEMBRO A 13
DE DEZEMBRO

INFORMAÇÕES: WWW.BLUETREE.COM.BR

Segundo o diretor da Kibôno-Iê Mário Nakamura, que
todos os anos acompanha a
organização, cerca de cem ajudantes voluntários jovens também merecem destaque. “E o
espírito é mobilizar as instituições para que o evento se multiplique e participemos de mais
atividades em conjunto.” Tanto que André Korosue lembra
que “algo” já está sendo pensado para o Centenário da Imigração. O 3º Mega Evento
acontece na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas,
das 19h à 0h do dia 25.
(CY)
3º MEGA EVENTO
QUANDO: 25 DE NOVEMBRO, DAS 19H À
0H
ONDE: APCD – RUA VOLUNTÁRIOS
DA PÁTRIA, 499, SÃO PAULO
ENTRADA: R$ 25,00 (DIREITO A UMA
CARTELA)
INFORMAÇÕES: 11/3208-3949
(KODOMO), 5549-2695 (KIBÔ),
3208-7248 (IKOI) E 6480-1788
(YASSURAGUI)

Programação inclui demonstrações de artes japonesas

Sete associações nipobrasileiras da zona norte de
São Paulo (Associação Esportiva Tucuruvi, Associação
Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria, Associação
Cultural e Esportiva de Edú
Chaves, Associação Cultural
e Esportiva Nipo-Brasileira
Imirim, Escola Heisei e
UCEG - União Cultural e
Esportiva Guarulhense), com
apoio da União Cultural e
Esportiva São Paulo Norte e
da Associação para a Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil, e parceria com a Subprefeitura Santana/Tucuruvi, realizam hoje (11) e amanhã
(12) o 1º Nikkey Matsuri, festival de cultura japonesa no
C.E.E. Alfredo Ignácio Trindade, o Clube da Prefeitura
do Jardim São Paulo (Rua
Viri, 425, no Jardim São Paulo), ao lado da estação Jardim São Paulo do Metrô.
O evento, que estará aberta ao público das 10 às 18 horas, contará com um ampla
programação artístico-musical, que vai da apresentação
de música e dança japonesa
ao “sumiê” (pintura típica do
Japão) e “origami” (arte da
dobradura de papel), passan-

do por apresentações de
“taikô” (tambor japonês) e
“kendô” (esgrima japonesa).
No espaço livre do clube,
as entidades organizadoras e
duas instituições assistenciais
da comunidade nipo-brasileira (Yassuragui Home e Kibôno-Iê) contarão com barracas de comidas típicas, como
yakissoba, doriaki e okinawa
sobá, e venda de artesanato
e cerâmica japonesa. Toda a
renda das barracas será revertida para as obras das entidades participantes.
Por ocasião da proximidade do centenário da imigração japonesa no Brasil, o
Consulado Geral do Japão
realizará uma mostra, em
maquete, de castelos japoneses. A Fundação Mokiti
Okada promoverá também
uma mostra fotográfica dos
primeiros imigrantes japoneses, que vieram ao Brasil para
trabalhar na lavoura de café.
Na parte esportiva, as ligas nipo-brasileiras de futsal/
voleibol e tênis de mesa realizarão um torneio interno.
Haverá também uma clínica
para beisebol e tênis de mesa.
A parte musical contará
com intérpretes consagrados
como Joe Hirata e Karen Ito.

JORNAL NIKKEI

São Paulo, 11 a 17 de novembro de 2006

9

ANIVERSÁRIO

Nakasa comemora dois anos
com brinde e novo cardápio
DIVULGAÇÃO

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

No novo Hamatyo, atendimento é
personalizado com mestre Yoshida
MARCUS IIZUKA

Um local que se traduz pela
personalização. Recém-inaugurado, o Sushi Hamatyo é um
sushi-bar comandado pelo experiente Ryoichi Yoshida, issei
radicado há 35 anos no Brasil.
De seu balcão, saem os
especiais sushis e sashimis,
preparados rigorosamente por
suas mãos ou as do sushiman
Diniz, o Chiquinho.
E lá é assim, o atendimento
é personalizado e o cliente
pode sentar-se ao balcão, onde
as iguarias são mais rapidamente repostas em seu pratinho e o contato com quem as
prepara é mais direto. O mestre Yoshida, munido de sua
faca, concentra-se no corte do
pescado e no preparo dos bolinhos de arroz.
A nova casa do empresário e sushiman foi aberta para
privilegiar mesmo os pratos
frios e mais conhecidos da culinária nipônica. Popular, também, que ganhou até uma data
especial, o dia 1º de novembro,
dedicado ao sushi. Niguirizushis são algumas de suas especialidades. “Quero oferecer
peixes frescos e com um atendimento melhor”, afirma ele,
que, antes de inaugurar o
Hamatyo, passou e comandou
várias outras casas em São
Paulo.
“Há muitos restaurantes
modernos aparecendo, e muitos rodízios, até fugindo do tradicional. Aqui, servimos peixes
gordos, importados, de primeira linha”, assegura. Como já
se percebe na entrada, abrindo a refeição com o yamakake
(fatias generosas de atum encobertas com nori picado e
kara), bonito e saboroso. Todos os produtos utilizados vêm

Mestre Yoshida privilegia pratos frios da culinária japonesa

do Japão, até mesmo o shoyu
e o missô. Quente? Talvez somente o missoshiru, muito bem
preparado, por sinal.
E Yoshida aprendeu as primeiras técnicas num sushiya
em Sapporo, sua terra natal.
Trabalhou lá por dois anos e
meio e resolveu vir ao Brasil.
Já pensava ser este um mercado promissor para a cozinha
oriental, com os japoneses que
viviam aqui. Chegando ao
País, aos 21 anos, foi para o
Suzuki. Depois abriu o Yukara
(que se tornou Sushigen). Saiu

de lá, e foi trabalhar no Yashiro
e na seqüência o Daimon, ambos por dez anos. E mais dez
anos seria o tempo suficiente
para comandar o Sekitei, no
Shopping Eldorado, que foi
vendido e atualmente atende
por Hiro.
Conhecedor do paladar ocidental, pelo público a que servia, o nikkei conta que “é o
brasileiro quem está se adaptando ao sabor original japonês”. E percebe também que
muitos de seus clientes que o
acompanham na sua trajetória

profissional agora o prestigiam
no endereço da Av. Pedroso de
Moraes, no bairro paulistano
de Pinheiros.
E no seu menu, em japonês, estão lá as porções ou
pares de sashimis, sushis, dos
mais variados peixes. Assim,
quem monta seu “combinado”
é o cliente, a seu gosto. Atum
(toro e akani), salmão, robalo,
cavalinha, camarão, katsuo e
algumas outras opções. Até
mesmo para os temakis Yoshida tem seus truques. Como
com o nori, que se mantém
conservado aquecido numa
caixa e antes de ser usado para
fazer o cone é passado rapidamente ao fogo, deixando um
cheirinho diferenciado.
Algo como “chefe dos mares ou pescador”, o Hamatyo,
inaugurado em 25 de agosto, é
simples e suave em sua decoração. Uma cortininha de
ukiyo-e, um ambiente agradável, com paredes claras e madeiras quase na mesma cor,
oferecendo apenas 20 lugares
– recomenda-se fazer reserva. “Muitos dos clientes vêm
através do boca-a-boca, e esse
público está bem dividido entre ocidentais e nikkeis”, que
podem acompanhar os pratos
com cerveja, saquê ou shochu.
(Cíntia Yamashiro)
SUSHI HAMATYO
AV. PEDROSO DE MORAES, 393,
PINHEIROS, SÃO PAULO
TEL.: 11/3813-1586
DE TERÇA A DOMINGO, DAS 12H ÀS 14H30
(ALMOÇO); E DAS 18H30 ÀS 23H (JANTAR)
FECHADO ÀS SEGUNDAS
ACEITA TODOS OS CARTÕES (EXCETO
AMEX) E CHEQUE
CONVÊNIO COM ESTACIONAMENTO NO Nº
443 (DESC. DE 30%)

LANÇAMENTO

Hikari lança linha de sopas com receitas tradicionais
DIVULGAÇÃO

A Hikari está lançando no
mercado uma linha de sopas,
que se destaca pela consistência cremosa, sabor caseiro,
rápido preparo e maior rendimento, de acordo com a fabricante. “A empresa optou por
resgatar receitas antigas de
nossas avós e de nossas mães,
tais como as sopas de macarrão com carne, legumes e
frango, além da tradicional
canja. Isso porque estas opções estão entre as preferidas
do consumidor brasileiro. Aliamos isso à praticidade, pois
pode-se preparar uma sopa em
apenas dez minutos”, explica
Luiz Kurita, diretor comercial
da Hikari.
As sopas da Hikari também
se destacam por render até
oito pratos, em embalagens de

Sopa de Galinha com Macarrão e Legumes, Sopão de Legumes, Canjão com Arroz,
Galinha e Legumes. Todas as
versões são acondicionadas
em embalagens de 200g. Em
conjunto com esta linha, também está sendo lançada a versão Sopa de Cebola, em pacote de 70g.

Diversidade de sabores é diferencial de nova linha

200 gramas. Normalmente, os
produtos similares são apresentados em embalagens dois
terços menores para o preparo de quatro pratos. “Estamos
conseguindo comercializar a

nova linha com preços semelhantes aos produtos de menor
rendimento”, ressalta Kurita.
Os sabores que compõem
a linha são: Sopão de Carne
com Macarrão e Legumes,

Distribuição - As sopas estão
sendo comercializadas em todo
o País, principalmente em supermercados, distribuidores,
atacadistas e estabelecimentos
de pequeno e médio varejo. O
lançamento também está sendo apoiado com uma ação no
Programa Mestre Cuca, da
rede Mulher, com o chef Allan.
O preço médio do pacote é de
R$ 2,85 (200g) e R$ 1,97 (70g).

Mestre Mitsuo Tanji comanda o kaiten do restaurante

O restaurante Nakasa Sushi completa dois anos de funcionamento no próximo dia 19
de novembro, e, para comemorar a data, quem ganha é o
cliente. No horário do jantar ele
irá degustar, por conta da casa,
o Acelgamaki de Skin, prato
especial que entrou no novo
cardápio e que está entre os
sushis especiais da casa.
O Acelgamaki é servido
em dupla e o mesmo vem enrolado em alga com tataki de
salmão skin, molho tare e gergelim ralado. A promoção é
válida entre os dias 13 e 19
(segunda a domingo). Desde
o início da primavera, o restaurante apresenta novas opões
em seu menu.
Nele estão presentes pratos tradicionais e contemporâneos. Muitos conhecidos dos
clientes e outros criados pelo
sushiman Mitsuo Tanji, responsável pelo sushibar (ou kaiten)
desde abril de 2005. Segundo
o próprio Tanji, “cada lugar,
cada bairro tem seu próprio
cliente, e eu me adapto de acordo com o gosto de cada um”.
E foi no Nakasa Sushi, situado
nos Jardins, que o issei elaborou outros condimentos e iguarias para pratos conhecidos e
outros nem tanto. Como o
Shakekappa (salmão defumado enrolado no pepino, R$
18,00), Tempura Roll (camarão e outras iguarias, R$
18,00), Cooked (peixes e frutos do mar cozidos - 22 peças,
R$ 54,00) e Sushi Nakasa (36
peças, R$ 72,00), ente outros.
Mudanças - Algumas opções
de contemporâneos que a casa

sugere são: Salmão Kioto (grelhado com alho poró, shiitake
e aspargos frescos, R$ 27,00)
e Beef Negimaki (lâmina de
filé mignon recheada com alho
poró e cebolinha, R$ 27,00),
entre outros. Num período de
dois anos, o proprietário Ivo
Nesralla Jr. promoveu algumas
mudanças, abrindo na antesala ou “lounge”, um local para
o cliente degustar somente
aperitivos com drinque, sem
necessariamente fazer pedido
de pratos. Arborizou mais o
grande salão com iluminação
discreta nas mesas e repleta
na lousa, onde tem escrita diversas novidades de pratos e
sobremesas (como exemplo,
sorvete de creme com café
nutella e pimenta ou com flocos de bombey, que não estão
no cardápio).
No almoço, o Nakasa oferece pratos especiais no kaiten
por R$ 25,20 (consumo à vontade). No jantar, somente com
peixes nobres, o valor cobrado é R$ 54,00. O som ambiente tem música discreta que
acompanha o perfil da casa
elaborado pelo pianista e DJ
canadense Tim Adams. Atende também pedidos delivery.
NAKAS SUSHI
RUA DA CONSOLAÇÃO, 3.147, JARDINS,
SÃO PAULO
ALMOÇO DE SEG. A SEX., DAS 12H ÀS
15H; JANTAR, DE SEG. A QUI., DAS 19H
À 1H; SEX. ATÉ 2H
SAB. DAS 13H ÀS 2H; E DOM., DAS 14H
À 0H
RESERVAS PELO TEL.: 11/3064-0970
ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITOS
E VISA VALE
MANOBRISTA: R$ 8,00 (NOITE)
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LINHA 4-AMARELA

FOTOGRAFIA

Presidente do Metrô faz balanço
das obras para comitiva japonesa

Kodak anuncia novo Microsite
‘Momentos Kodak’

DIVULGAÇÃO

O

presidente do Metrô de
São Paulo, Luiz Carlos
David, fez no dia 8, no
canteiro central de obras do
Consórcio Via Amarela na Vila
Hamburguesa (avenida Queirós Filho, 1365), um balanço
das obras da Linha 4-Amarela ao primeiro secretário da
Embaixada do Japão, Ryo
Inada, e para a assessora do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, Verônica Emiko
Kitahara.
Após a apresentação, a
comitiva visitou a fábrica de
anéis de concreto, que serão
utilizados pelo “megatatuzão”
para o revestimento das paredes do túnel. Em seguida, o
grupo esteve no canteiro de
obras da futura estação Faria
Lima, no Largo da Batata, em
Pinheiros, onde a supermáquina está sendo montada para
escavar e revestir 6,4 quilômetros de túnel de vias, entre as
estações Faria Lima e Luz (no
centro da cidade).
Iniciada em 2004, a Linha
4-Amarela do Metrô interligará por subterrâneo a Vila
Sônia, na região Sudoeste, ao
bairro da Luz, no centro da cidade. Seu traçado passará sob
viários densamente movimentados, como a avenida Francisco Morato, Largo da Batata, avenida Rebouças, rua da
Consolação, praça da República, avenidas Ipiranga e Cásper
Líbero. A linha terá 12,8 quilômetros de extensão e 11 estações. As obras se desenvol-

Diretores do Metrô e comitiva japonesa visitaram as principais obras da Linha-4

vem atualmente em 27 frentes de trabalho.
Recursos – Chamada de linha da integração, a Linha 4
do Metrô fará conexão com
toda a rede metroferroviária da
capital paulista. Prevista para
operar em duas fases, sendo a
primeira em dezembro de 2008,
com seis estações consideradas prioritárias (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista,
República e Luz), a Linha 4

deverá transportar inicialmente 740 mil passageiros/dia. Na
segunda etapa, em 2012, com
a entrega de outras cinco estações (Vila Sônia, São Paulo/
Morumbi, Fradique Coutinho,
Oscar Freire e Mackenzie/
Higienópolis), a demanda diária da linha deverá ultrapassar
900 mil passageiros.
Orçada em US$ 1,26 bilhão
de dólares, a nova linha do
Metrô paulistano conta com
recursos diretos do Tesouro do

Governo do Estado (US$ 842
milhões) e de US$ 418 milhões
de financiamentos, do JBIC Japan Bank International Corporation (US$ 209 milhões) e
do Banco Mundial – BIRD
(US$ 209 milhões). Os recursos para a aquisição dos 29
trens da frota da Linha 4 e
implantação dos sistemas de
sinalização e comunicação
centralizada deverão vir da
parceria com a incitativa privada nacional

A Eastman Kodak Company anunciou no dia 8 o lançamento de seu microsite
brasileiro. A iniciativa promete ser mais um canal de comunicação com seus consumidores e entusiastas de
câmeras digitais.
Ao visitar o site www.
momentos.kodak.com.br,
usuários podem acessar conteúdo diferenciado e empolgante relacionado à fotografia digital. Uma coluna
intitulada “Coisas legais que
você pode fazer” será
publicada semanalmente
abordando uma variedade de
assuntos
incluindo
compartilhamento de fotografias por meio da tecnologia
Bluetooth, edição fotográfica
na própria câmera, velocidades do obturador, fotografia
noturna e utilização das funções avançadas de uma
câmera digital. A coluna da
primeira semana descreve as
diferentes maneiras de utilizar sua câmera digital para
criar ótimos vídeos, bem
como dicas sobre edição no
computador.
“Temos grande prazer em
oferecer essa nova ferramenta para que os aficionados
por fotografia possam comunicar-se com a Kodak e
aprender mais sobre o mundo de opções que a fotografía
digital hoje fornece”, afirma
Fernando Bautista, diretor
geral da divisão de Fotografia da Kodak Brasileira.
Visitantes do microsite podem enviar perguntas relacionadas à fotografia digital e

compartilhamento de imagens e ver as respostas
publicadas no site. Novas
perguntas e respostas aparecerão diariamente e serão
arquivadas como um arquivo
de informações sobre a fotografia digital.
“Apesar de esperarmos
que as pessoas estejam aproveitando essas idéias fornecidas para as câmeras Kodak,
o objetivo desse site é fazer
com que as pessoas tornemse muito mais interessadas
pela fotografia digital e aprendam como usar todo o potencial de seu equipamento fotográfico,” complementa o
Fernando Bautista.
O microsite da Kodak
sediará um concurso durante o mês de dezembro, no
qual visitantes podem enviar
sua melhor fotografia que
expresse uma paixão em
suas vidas. Uma banca
julgadora será montado para
eleger as melhores imagens
concorrentes. Vencedores
terão sua fotografia e a história da paixão por trás da
fotografia publicados no
microsite e ganharão uma
câmera Kodak.
Para dar início à criatividade artística para o concurso fotográfico, Silvio Alvim
foi selecionado para liderar a
coluna chamada “Uma Semana na Vida de...”. Alvim é
um jogador de handball da
seleção brasileira e do time
IMES São Caetano e teve seu
diário fotográfico de eventos
em sua vida que evocam paixão publicado no site.

DUAS RODAS

Honda inaugura Unidades no Nordeste e
fortalece atendimento na região
DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de elevar o
grau de satisfação dos clientes, a Honda inaugura em novembro três novas Unidades
no Estado de Pernambuco: os
Centros de Treinamento Técnico e o de Pilotagem com
Segurança, instalados em Recife, além do Centro de Distribuição de Peças de Reposição,
no município de Jaboatão dos
Guararapes.
De acordo com os planos
anunciados há oito meses no
descerramento da pedra fundamental, o projeto, que consumiu investimentos da ordem
de R$ 43 milhões - R$ 18 milhões para o Centro de Distribuição e R$ 25 milhões para
os Centros de Treinamento e
de Pilotagem com Segurança
fortalecerá a imagem da empresa em uma das principais
regiões brasileiras, buscando
maior proximidade da Honda
junto às concessionárias e aos
consumidores.
Entre as atividades propostas, estão os cursos voltados
aos profissionais da Rede, que
serão realizados no Centro de
Treinamento Técnico. A previsão é somar mais de sete mil
treinados na área de Pós-venda de motocicletas e automóveis somente em 2007. Além
disso, o projeto inclui o desenvolvimento de atividades soci-

Novos centros estão equipados com tecnologia de ponta

ais, envolvendo formação técnica de jovens carentes na
área de mecânica.
No Centro de Pilotagem
com Segurança, um dos principais trabalhos a ser realizado será a formação de instrutores das concessionárias para
promover a difusão dos conceitos de pilotagem consciente entre os motociclistas. Outro diferencial é a parceria entre Honda e Rede para realizar cursos ao público final, com
o apoio da infra-estrutura e dos
instrutores da Unidade.
Já no município de Jaboatão
dos Guararapes, as concessionárias terão um depósito preparado para estocar mais de
nove mil itens, movimentando
21 milhões de peças de repo-

sição anualmente.
Potencial – Por ser uma região de forte representatividade para a Honda no Brasil, o
Nordeste foi escolhido para se
tornar a base do projeto. Com
quase 48 milhões de moradores, de acordo com o último
Censo de 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), a região possui 157
concessionárias de motocicletas, das 634 distribuídas pelo
País, sendo 25% do total, e 19
concessionárias de automóveis,
que representam 16% do total.
Com base em 2005, o mercado nordestino respondeu por
23% do total de vendas de
motocicletas, perdendo apenas
para o Sudeste, com 38%. No
segmento de automóveis, a
região ficou em terceiro lugar
com 9,7% do total de modelos
comercializados, logo depois da
região Sul com 12,6%. O Nordeste também está bem posicionado no faturamento de
peças de reposição da empresa. Em 2005, por exemplo,
25% do total de peças direcionadas às motocicletas tiveram
como destino essa região, enquanto o mercado de quatro
rodas ficou com 12% no mesmo período.

São Paulo, 11 a 17 de novembro de 2006
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Agronegócio brasileiro exporta
U$ 48 bilhões em doze meses
Negociação de créditos de
carbono em alta no Japão
A negociação de créditos
de carbono está aumentando acentuadamente no Japão, com mais bancos, empresas de seguros, e casas
de comércio entrando neste
ramo como brokers.
Segundo uma pesquisa do
jornal ‘Nikkei Financial
Daily’, direcionada para instituições financeiras e casas
de comércio, pelo menos oito
companhias já tinham sido
brokers de mais de 30 transações de créditos de gases
do efeito estufa até o final
de outubro. As previsões
para o final do ano são que
este número alcance 36, um
aumento acentuado quando
comparado aos oito projetos
de 2005, e um de 2004.
Entre as oito empresas

estão a Marubeni Corp.
(TSE:8002), assim como
Sumitomo Mitsui Banking
Corp., Mizuho Trust &
Banking Co. (TSE:8404), e
Daiwa Securities Co., além
de outras empresas de seguros.
Sob o Protocolo de
Kyoto, o Japão é obrigado a
reduzir as suas emissões de
gases do efeito estufa em
6% em relação ao nível de
1990 entre 2008 e 2012. Ao
passo que o prazo se aproxima, a demanda por permissões de emissão deve
aumentar entre companhias
de geração elétrica, indústrias de aço e outras.
(Fernanda B. Muller/
CarbonoBrasil).

Leilão de arroz para
estabilizar preços
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) promoveu, na
sexta-feira, leilão de venda de
60 mil toneladas de arroz dos
estoques do governo. O objetivo é garantir o abastecimento do grão e estabilizar
preços em momento de oferta escassa.
A decisão de realizar a
operação foi tomada após
reunião entre governo e representantes da cadeia produtiva do arroz (indústrias e
produtores), no final de outubro, em Porto Alegre. No

encontro, o governo e o setor chegaram ao acordo sobre a necessidade de ofertar
o produtor por meio de leilões.
Foram ofertadas 50 mil
toneladas no Rio Grande do
Sul e 10 mil toneladas em
Santa Catarina. O preço de
abertura foi de R$ 26,20 por
saca de 50 kg para o arroz
tipo 1, com rendimento de
58% de grãos inteiros.
O resultado do leilão não
havia sido divulgado até o
fechamento desta edição do
Nikkei Rural.

Leilões de milho da Conab
vendem 75,8% da oferta
Os leilões de milho realizados no último dia 07 pela
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)
comercializaram 204 mil toneladas, o equivalente a
75,8% do total ofertado. As
operações totalizaram R$
35,5 milhões.
Outras 60 mil toneladas,
estocadas em Goiás, serão
ofertadas na modalidade de
venda com Valor de Escoamento do Produto (VEP),
amanhã (08/11). O produto
deverá ser destinado para o
Norte, o Nordeste, o norte de
Minas Gerais ou o Espírito
Santo.

Na primeira operação
desta terça-feira foram
comercializadas 100% das
100 mil toneladas oriundas do
Mato Grosso, sendo 50 mil
toneladas por meio de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e 50 mil por meio
de Prêmio Equalizador ao
Produtor (Pepro).
O valor do prêmio, que
abriu em R$ 5,76, fechou em
R$ 2,88 no leilão de Pepro e
em R$ 1,68 no Prop. O milho oriundo da venda de estoques públicas também obteve boa procura. Das 170
mil toneladas ofertadas, 104,6
mil foram comercializadas.

Friboi e Carrefour
promovem carne orgânica
A partir de parceira entre
o Frigorífico Friboi, do Grupo
JBS, e a rede de hiper-mercados Carrefour, a agência
Pop Trade vai apresentar as
qualidades dos produtos com
as marcas Maturatta - linha
de carnes de cortes especiais para churrasco - e Organic
Beef Friboi – cortes de carne bovina produzida organicamente - a consumidores
em unidades do Carrefour
instaladas nas praças de Belo
Horizonte e também no Rio
de Janeiro.
“Toda a equipe foi especialmente treinada para conhecer e informar de maneira inteligível ao consumidor
final todos os diferenciais da
carne bovina produzida pelo
cliente”, considera Amir
Krutman CEO da Pop Trade.
O Grupo Friboi detém a

liderança no segmento de
carnes de cortes especiais
para churrasco com a marca Maturatta. A linha apresenta 9 opções de cortes
resfriados, limpos, desossados e embalados a vácuo
(picanha, miolo de alcatra,
filé mignon, cupim, picanha
fatiada, granito, fraldinha,
maminha, costela três ripas).
Já com a Organic Beef
Friboi, o frigorífico segue a
tendência dos produtos
“ecologi-camente corretos”.
O objetivo deste lançamento é estar presente em todos
os nichos de mercado relacionados ao produto carne
bovina. A linha é composta
por 15 opções de cortes especiais de carne in natura
embalados a vácuo e um de
congelado, que utiliza gado
orgânico.

As exportações brasileiras
do agronegócio totalizaram
US$ 48,283 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses. O
valor é 14,5% superior ao período compreendido entre novembro de 2004 e outubro de
2005, que foi de 42,160 bilhões.
Com importações de US$ 6,289
bilhões (+ 26,3%), o superávit
comercial nos últimos doze
meses foi de US$ 41,994 bilhões, conforme dados da balança comercial do agronegócio divulgada nesta semana
pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa).
De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais
(SRI), os setores com maior
destaque para o período foram:
complexo sucroalcooleiro; produtos florestais, complexo soja;
fumo e seus produtos; cereais,
farinhas e preparações; couros
e produtos de couro; carnes;
café; e sucos de frutas. “Os
números comprovam a qualidade dos produtos e a
competitividade do agronegócio brasileiro que hoje exporta
para 210 países”, comentou o
ministro da Agricultura, Luís
Carlos Guedes Pinto.
Entre janeiro e outubro deste ano, as exportações do setor somaram US$ 40,896 bi-

Setor sucroalcooleito foi um principais exportadores

lhões, valor recorde histórico
para períodos de janeiro a outubro e 13% acima do valor
exportado em igual período de
2005. No acumulado do ano,
as importações chegaram a
US$ 5,315 bilhões (+ 28,5%),
o que resultou num superávit
de US$ 35,580 bilhões, também histórico para períodos de
janeiro a outubro.
O setor sucroalcooleiro foi
o maior destaque nos primeiros dez meses de 2006, já que
o valor exportado passou de
US$ 3,871 bilhões para US$
6,160 bilhões, um incremento
de US$ 2,289 bilhões. Impul-

sionadas pela elevação dos
preços do açúcar (54,6% para
o açúcar em bruto e 64% no
caso do açúcar refinado), as
vendas externas do complexo sucroalcooleiro corresponderam a quase metade do aumento das exportações do
agronegócio entre janeiro e
outubro. As exportações de
álcool cresceram 113% em
ternos de valor, devido à elevação de 30% no volume exportando com preços 64%
superiores.
Outubro – As exportações do
agronegócio em outubro

totalizaram US$ 4,839 bilhões,
o que representou um aumento de 29,8% em relação ao
mesmo período do ano anterior. As importações somaram
US$ 599 milhões (+ 43%).
Como conseqüência, o superávit da balança comercial do
setor no mês foi de US$ 4,240
bilhões. Tanto as exportações
quanto o superávit comercial
são recordes para meses de
outubro.
O segmento sucroalcooleiro também foi o principal destaque nas vendas externas do mês de outubro, devido
ao aumento absoluto de US$
620 milhões nas exportações
(passando de US$ 413 milhões
para US$ 1 bilhão), um incremento de 150% em relação a
outubro de 2005.
O valor exportado de açúcar cresceu 134,5%, devido à
elevação da quantidade exportada (66,5%) e aos preços superiores aos registrados em
igual período do ano anterior
(43,5% no caso do açúcar em
bruto e 37,4% no caso do açúcar refinado). Já exportações
de álcool aumentaram 207%,
o que resultou de aumento de
89,5%
na
quantidade
embarcada, com preços 62%
acima dos preços registrados
em outubro de 2005.

NEGÓCIOS

Seminis anuncia mudanças
em suas marcas comerciais
A Seminis Inc., líder mundial de produção e comercialização de sementes de hortaliças, mudará sua estrutura de
negócios no País. A empresa
reduzirá seu portfólio de produtos e incorporará a marca
Horticeres, passando a operar
apenas com a marca Seminis
no mercado nacional. O
portfólio atual da empresa atende a 66 segmentos do mercado de hortaliças e será reduzido para menos que 30. O objetivo da Seminis é concentrar
o foco de seus negócios nas
espécies mais importantes e
presentes no mundo todo, com
maior potencial de mercado e
maior nível tecnológico. Com
isso, a empresa pretende reduzir também a complexidade do
negócio.
A nova forma de atuação
não implicará em redução do
total de investimentos em pesquisas previstos para 2007, da
ordem de 3,5 milhões de reais, havendo apenas a
realocação de recursos com
o intuito de ganhar maior
competitividade e maior especialização na linha de produtos remanescente, informa o

Empresa é lider na produção de sementes de hortaliças

gerente de Marketing, Márcio
Nascimento.
Outra alteração a ser promovida pela Seminis é a
desativação da linha de produtos destinada aos segmentos amador e semi-profissional, entre eles as linhas de
pacotinhos, Horta Mais e Platina. A desativação, segundo
Nascimento, representa pouco mais de 3% das vendas da
empresa no País e visa intensificar o foco no segmento
profissionalizado. Nascimento garante que todos os estoques serão comercializados

normalmente até o final de
2007 e acrescenta que os produtos comercializados sob a
marca Horticeres, continuarão sendo produzidos e
comercializados, mas agora
sob a marca Seminis. “Produtos líderes de mercado,
como cenoura Juliana, couve-flor Verona e alface crespa
Amanda,
serão
comercializados nas embalagens atuais até acabar o estoque, sendo, a partir daí,
comercializados sob a marca
Seminis”, exemplifica.
As mudanças da Seminis

são resultado da nova visão
estratégica adotada a partir da
aquisição da empresa pela
Monsanto, em 2005. O anúncio ocorreu durante reunião
com distribuidores nacionais
dos produtos realizada, em
Poços de Caldas, MG.
A Seminis do Brasil detém
em torno de 25% do mercado
de sementes de hortaliças,
mantendo uma forte representação em toda América do Sul.
A estrutura brasileira é formada pelo Departamento de
Pesquisa com duas Estações
Experimentais, em Paulínia/SP
e Carandaí/MG, além do Centro de Distribuição e do Departamento de Administração
e Vendas, sediados em Campinas/SP.
A empresa é líder mundial
no desenvolvimento, produção
e vendas de sementes de hortaliças e está presente em mais
de 150 países. A tecnologia de
seus produtos visa reduzir a
necessidade de uso de
agroquímicos, aumentar a produtividade, durabilidade no
pós-colheita, e oferecer alimentos com mais sabor e maior conteúdo nutricional.

MERCADO

Cadastro para exportar
frutas para UE vai até dia 15
O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Vegetal (Dipov) do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) divulgou a 1ª Programação para
Cadastramento de Empresas
Exportadoras de Frutas para a
União Européia. A nota alerta
para a urgência do cadastramento dos exportadores de frutas para o bloco europeu.

Segundo a nota, a partir de
1° de novembro, as empresas
exportadoras de mamão e
maçã para Comunidade Européia ficam obrigadas a se cadastrar junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de acordo
com os requisitos e formulários
estabelecidos pela Instrução
Normativa nº 66, de 11 de setembro. As empresas devem

preencher os formulários e dar
entrada no Serviço de Inspeção
Agropecuário (SIPAG), da Superintendência Federal de Agricultura (SFA), na Unidade da
Federação correspondente,
para os procedimentos que se
fizerem necessários.
Por exigência da Comunidade Européia, o credenciamento deve ser solicitado até
a data limite de 15 de novem-

bro. Da mesma forma, os estabelecimentos exportadores
de amendoim e castanha do
Brasil para o bloco europeu
devem solicitar o cadastramento junto ao Mapa.
O cadastramento das empresas exportadoras das demais frutas será contemplado
na 2ª programação a ser
estabe-lecida pelo Ministério
da Agricultura.
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Pesquisa mostra queda
no preço de agrotóxicos
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está disponibilizando
em
seu
site
(www.conab.gov.br), o resultado da segunda pesquisa sobre a evolução dos preços dos
agrotóxicos (fungicidas,
herbicidas e inseticidas), realizada em setembro. A partir
de agora, o levantamento também passa a analisar o custo
de fertilizantes e sementes.
O estudo aponta uma redução contínua na cotação de
todos os produtos. De janeiro
a setembro, os fungicidas sofreram uma queda de 10,9%,
os inseticidas 7,9%, os

Com impactos ambientais, defensivos são menos procurados

herbicidas 6%, os fertilizantes
7,4% e as sementes 8,3%.
Segundo o analista de mercado da Conab, Asdrúbal
Jacobina, a redução se deve à
pequena procura aos insumos
por parte dos agricultores. “Estes estão ainda descapitalizados e aguardando uma definição do governo sobre as
suas dívidas”, diz Jacobina.
O objetivo da pesquisa, que
é realizada a cada dois meses,
é subsidiar o governo federal
na elaboração do Índice de
Preços Pagos (IPP), atualizar
o custo de produção das diversas culturas agrícolas e disponibilizar informações ao agricultor para a obtenção de melhores preços no mercado.

CURSOS E EVENTOS

Congresso em SP debate
biocombustível no exterior
O Congresso SAE BRASIL 2006, que acontece de 21
a 23 de novembro, em São
Paulo, trará nos fóruns de
Veículos de Passeio um amplo debate sobre as tecnologias dos combustíveis alternativos e a inserção dos motores flex no cenário internacional, identificando suas
potencialidades e ameaças
quando compara-das com
outras tecnologias disponíveis
e em desenvol-vimento no
resto do mundo.
Segundo o diretor do Comitê de Veículos de Passeio
do Congresso SAE Brasil
2006, Evandro Maciel, a engenharia brasileira domina e
constantemente otimiza todo
o ciclo de produção e consumo de álcool, envolvendo desde o cultivo da cana-de-açúcar, as usinas de produção e
seus processos, o transporte

e distribuição, até as estruturas de custos e os motores
flex que hoje equipam grande parte da nova frota.
“Já se deu o início do desenvolvimento do ciclo do biodiesel, a partir de várias oleaginosas, embasado na tecnologia e extensão do agronegócio há tempos consolidado. Este é o caminho que temos de trilhar neste momento e temos de percorrê-lo a
passos largos, para assim
continuarmos na vanguarda
tecnológica que há pouco conquistamos. No futuro, devemos aproveitar a reconhecida capacidade hidroelétrica
da geografia brasileira para
alavancar a consolidação dos
automo-tores elétricos “plugins” na frota urbana nacional”, argumentou em artigo
publicado pela Cultivar nesta
semana.

MEIO AMBIENTE

Proposta para meio ambiente
beneficia agricultura familiar
Duas importantes resoluções de caráter ambiental que
beneficiam a agricultura familiar e a reforma agrária foram
aprovadas, no último dia 7, pela
Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).
As duas resoluções foram propostas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
ao Conama. Uma delas é voltada às agroindústrias, e facilitará a abertura de novos negócios no meio rural e a regularização dos já existentes. A outra medida revê os procedimentos de licenciamento ambiental
para projetos de assentamentos. Para entrar em vigor,
as duas propostas aprovadas
pelas Câmaras Técnicas deverão ser votadas e deliberadas
pelo plenário do Conama, que
se reunirá entre os dias 29 e 30
de novembro.
A resolução referente às
agroindústrias institui a Licença Única de Instalação e Operação (LIO) para o funcionamento de agroin-dústrias de
pequeno porte, que são aquelas com área de até 250 metros
quadrados. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Agroindústrias de pequeno porte terão licenças simplificadas

(MDA) estima que existam
mais de 20 mil agroindústrias
deste tipo, envolvendo mais de
200 mil famílias do campo.
Atualmente, os agricultores
familiares que desejam começar seu próprio negócio precisam obter três licenças diferentes: a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e a
Licença de Operação (LO).
Além do alto custo dessas licenças, outro inconveniente é
o prazo de liberação que pode
alcançar até seis meses, ou
mais, para cada uma delas.
A nova resolução leva em
conta que os tipos mais freqüentes da pequena agroindústria conservas, doces, bebidas, pro-

cessamento de frutas, farinhas,
castanhas, temperos, processamento de leite e carne - geram
baixo impacto ambiental, pois
produzem reduzido volume de
efluentes e seus resíduos podem ser aproveitados como alimento para animais ou como
composto orgânico para o solo,
servindo ainda como fonte alternativa de renda.
Apenas os abatedouros de
animais serão licenciados em
duas etapas. As agroindústrias
que já se encontram em funcionamento também deverão obter
a licença ambiental única, e terão prazo de dezoito meses para
regularizar sua situação junto aos
órgãos de meio ambiente.

A segunda resolução trata
da revisão dos procedimentos
de licenciamento ambiental
para projetos de assentamentos (PAs).
Em suma, as alterações visam viabilizar a regularização
ambiental de todos os assentamentos, simplificando o processo de obtenção da licença.
A nova resolução, elaborada a partir da revisão da resolução 289 do Conama, propõe:
substituir a exigência de estudos de impacto ambiental pelos diagnósticos ambientais contemplados em quase todos os
Projetos de Desenvolvimento
de Assentamentos (PDA); instituir licença ambiental diferenciada para PAs já existentes;
regu-lamentar a Certidão Municipal necessária à obtenção
da licença, a qual deverá declarar que o local e o tipo de
empreendimento estão em conformidade com o uso e a ocupação do solo.
As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou
sucessivamente, de acordo com
a natureza, carac-terísticas, localização e fase de implantação do projeto de reforma agrária.

GERAL
TEMPO
Confira a previsão do
tempo para este final de
semana no Estado de São
Paulo:
Sábado
Sol o dia todo, com muitas
nuvens de manhã. Noite
com muita nebulosidade.
Mínima de 11 e máxima
de 25º.
Domingo
Nublado pela manhã.
Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com
muita nebulosidade.
Mínima de 12º e máxima
de 25º.
Fonte: Clima Tempo

MERCADO/MEIO AMBIENTE

Preço do biodiesel deve
cair nos próximos quatro anos
Os preços do biodiesel
devem cair significativamente quando os governos europeus tornarem obrigatórias as
misturas dos combustíveis e
à medida que a produção quadruplicar nos próximos quatro
anos, segundo prevê um estudo da corretora Goldman
Sachs.
O interesse dos consumidores e dos governos
pelos biocombustíveis disparou nos últimos anos, no

rescaldo do aumento do preço
do petróleo e devido ao compromisso assumido pela maior
parte dos Executivos mundiais
de reduzir a emissão de gases
com
efeito
estufa,
responsabilizáveis pelo aquecimento global.
Ainda assim, sublinha o estudo, só com subsídios públicos o biodiesel conseguirá, a
médio prazo, tornar-se uma
alternativa competitiva. Na
ausência de auxílios estatais, o

preço do petróleo teria de alcançar os 110 dólares por barril para tornar o biodiesel atrativo comercialmente.
O combustível produzido a
partir de óleos vegetais atingiu a média de 780 euros a
tonelada neste ano e deverá
reduzir-se em 18%, para 640
euros a tonelada, quando os
governos tornarem obrigatória a mistura do combustível
com o diesel convencional,
segundo a Goldman Sachs.

Feira de Orgânicos
rende mais de R$ 2 milhões
Mais de R$ 2 milhões em
negócios nos próximos seis
meses. Este é o resultado do
total declarado pelos participantes da primeira Rodada
Nacional de Negócios de Produtos Orgânicos de São Paulo, que aconteceu durante a
Biofach 2006, a maior feira
de produtos orgânicos da
América Latina.
A rodada envolveu 41

vendedores de oito estados
brasileiros - São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Minas
Gerais, Santa Catarina,
Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Norte - e 10 compradores, entre eles, o grupo
Pão-de-Açúcar, as lojas
Mundo Verde, além de empórios, mercearias, restaurantes e traders de exportação.

Rodada envolveu 41 vendedores de oito estados brasileiros

Resultado de pesquisa do IAC
está na bolsa de ações de Paris
O resultado de pesquisa
do Instituto Agronômico
(IAC) esteve no Palace de
La Bourse — bolsa de ações
de Paris — nesta última semana como exemplo de empreendimento bem sucedido
no Brasil. O trabalho foi
apresentado durante a Conferência do TBLI (Triple
Bottom Line Investing
Conference) – Europe 2006,
— fórum que reúne investidores do mundo todo interessados em apoiar negócios
caracterizados pelas três bases: econômica, social e ambiental. Com apoio da
FAPESP, a pesquisa do IAC
destinada à extração de óleo
linalol, usado na indústria de
perfumes, resultou na implantação da pequena empresa
Linax, em Votuporanga, São
Paulo. O projeto IAC/Linax

é o único representante do
Brasil nessa conferência de
negócios.
De acordo com o pesquisador do IAC responsável
pelo estudo, Nilson Borlina
Maia, a expectativa é encontrar no TBLI investidores
interes-sados pelo trabalho.
Maia explica que dos investimentos obtidos, uma parte é direcionada para a Linax
e outra vai para a pesquisa
no IAC, com vistas ao desenvolvimento de novas variedades e análises de plantas. Ele
ressalta que essa pesquisa é
um bom exemplo do trabalho
prático que o IAC faz. “Os
estudos tiveram início em
2000, em laboratório, e em
2006 já geram arrecadação
de impostos para o Estado e
projeção internacional”, afirma.

Divulgação
Para divulgar cursos e eventos, basta enviar e-mail para o
endereço eletrônico: moraes.fernando@terra.com.br
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Campeonato Nikkey coroa talentos da comunidade
MARCUS IIZUKA

Masuo Nishibayashi, Yohito Nomura e Muneki Tikasawa

Yoshito Nomura entrega prêmio a Miyoko Higashi (super-sênior)

Guilherme Oda, de Bauru,
e Carla Ziliotto foram os grandes campeões do 37º Campeonato Nikkey de Golfe do Brasil. A competição, realizada nos
dias 4 e 5 de novembro, no
Arujá Golf Clube, contou com
a participação de cerca de 180
jogadores de São Paulo, Pará,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná.
Promovido pela Associação
Nikkey de Golfe do Brasil com
apoio do Jornal Nikkei, Arujá
Golf Clube e PL Golf Clube, o
evento tem como objetivo promover a confraternização entre os jogadores da comunidade nipo-brasileira. “A exemplo
dos anos anteriores, o campe-

cou em terceiro no Campeonato Estadual deste ano, que
reuniu os melhores jogadores
em atividade no Brasil, e venceu também em Alphaville. É
um jogador que promete muito”, elogiou Nomura, lembrando que este ano a competição
contou com um “apoio mais
firme” da Federação Paulista
de Golfe, que doou duas taças
de posses transitórias onde
estão gravados os nomes do
vencedores de todas as edições do torneio, e contou com
a presenças de convidados
ilustres como o cônsul geral do
Japão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi.
Nomura destacou também

onato transcorreu sem problemas, apesar da diminuição do
número de atletas ocasionado
por circunstâncias diversas em
suas respectivas regiões. Mas
no fim tudo acabou cem por
cento. Naturalmente, com a
colaboração de todos os envolvidos, que entenderam a proposta do evento”, avaliou o
presidente da Associação
Nikkey de Golfe do Brasil,
Yoshito Nomura.
Segundo ele, tanto Guilherme Oda como Carla Ziliotto
fizeram por merecer o título.
“Eles eram realmente os favoritos, principalmente Guilherme
Oda, que está jogando muito.
Para se ter uma idéia, ele fi-

que ao longo dos anos, o Campeonato Nikkey conquistou respeito, admiração e prestígio não
só entre os jogadores da comunidade nipo-brasileira como
também de empresas como a
Honda, Ajinomoto, Yakult, Mineração Horii, Construtora
Hoss e Salgadinhos Lucky,
além de colabores como a Panasonic e TAM, entre outras.
Além do espírito de confraternização, Nomura explica
que o torneio também serve
para mostrar a importância
que os jogadores nikkeis têm
para o golfe brasileiro. Não só
em quantidade como também
em qualidade. “Hoje, a comunidade representa cerca de

Campeões, Carla Ziliotto e Guilherme Oda pretendem priorizar estudos

Carla Ziliotto, que conquistou o título pelo terceiro ano consecutivo

... e o bicampeão Guilherme Oda erguem a taça transitória da FPG

Deu a lógica no 37º Campeonato Nikkey de Golfe do Brasil. O melhor golfista nipo-brasileiro da atualidade, Guilherme
Oda, de Bauru, venceu na categoria scratch. Entre as mulheres, quem ergueu a taça de posse transitória doada pela Federação Paulista de Golfe foi Carla
Ziliotto, que conquistou seu terceiro título consecutivo na competição.
Guilherme Oda, de 20 anos,
sagrou-se bicampeão em sua

te já veio de família”, comentou
Oda, que em seu primeiro ano
no circuito nacional ocupa a
quarta colocação no ranking da
Confederação Brasileira de
Golfe.
Quem também deve priorizar os estudos no próximo ano é
Carla Ziliotto, que também está
entre as melhores jogadoras do
Brasil. Este foi o terceiro título
consecutivo de Carla na competição, substituindo Priscilla Ida,
ex-número 1 do Brasil e dez ve-

terceira participação no torneio.
Tímido, o nikkei disse que ficou
feliz pelo resultado. Em 2007, o
jovem bauruense pretende alçar
novos vôos. “Estou cursando o
terceiro ano de Administração
e por enquanto está dando para
concliar os estudos com o golfe,
mas no ano acho que a coisa vai
apertar”, prevê Oda, que começou a praticar golfe “com 10 ou
11 anos” por influência dos avós,
Reimei e Yoshico, e do pai, Roberto Isao. “O gosto pelo espor-

zes campeã do torneio, que hoje
é profissional de golfe no Japão.
E a exemplo do ano passado, com Ruriko Nakamura na
segunda colocação. “Enfrentei
minha adversária de sempre. A
diferença é que joguei bem no
primeiro dia e consegui abrir
uma vantagem. No segundo dia
foi só administrar”, confidenciou Carla, lembrando que não
disputava uma competição oficial desde setembro, quando
participou do Interfederações.
“Desde então, nem encostei no
taco”, afirmou a “caloura”
Carla, acrescentando que está
prestando vestibular para
Hotelaria e Turismo. “Recebi
proposta para estudar nos Estados Unidos em 2007, mas
devo ficar por aqui”, afirmou a
nikkei.
(AS)

O cônsul Nishibayashi ao lado de Masaki Sawada (super-sênior)

30% dos praticantes no Brasil, ou seja, de 5 a 6 mil num
universo de 20 mil jogadores”,
contabiliza Nomura, afirmando que os golfistas nikkeis tem
todas as condições de representar, e bem, o País. “Entre
as mulheres temos a Ruriko
Nakamura e a Emi Nomura,
entre tantas outras. No masculino, aparecem nomes como
Milton Tanigaki e Satoshi
Hirose, por exemplo”, enumera Nomura, lembrando que a
próxima edição do torneio,
obedecendo o rodízio estabelecido pela associação, será

realizado em 2007 no PL Golf
Clube, nos dias 3 e 4 de novembro.
“Em 2005, no mesmo PL,
a competição reuniu 220 jogadores. Para 2007, nossa expectativa é superar esse número”, diz Nomura, antecipando
que em 2008, ano do Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil, a associação espera
realizar um “big evento”. “Ainda estamos em fase de planejamento, mas a idéia é realizar
uma grande festa de confraternização, que ocuparia três
clubes”, ressalta Nomura.
(Aldo Shiguti)

CLASSIFICAÇÃO DO 37º CAMPEONATO
NIKKEY DE GOLFE DO BRASIL
MASCULINO
Scratch
1º) Guilherme Oda ................................... (BRU)
2º) Shuishi Koshi .................................... (PLGC)
Handicap 0 a 12
1º) Luiz Miyagi ........................................ (AGC)
2º) Wilson Igawa ..................................... (AGC)
Handicap 10 a 18
1º) Seizo Yano .......................................... (CGC)
2º) Marcio Uejima ................................ (GUAR)
Sêniors Scratch
1º) Mitsuro Kawaharada ......................... (AGC)
2º) Kenjiro Miyazaki ................................ (AGC)
Sêniors – Handicap até 17
1º) Yasumitsu Takada .............................. (AGC)
2º) Mario Hirano ...................................... (AGC)
Sêniors – Handicap 18 a 28
1º) Mario Nichiata ................................... (AGC)
2º) Gisaburo Owa .................................. (PLGC)
Super-Sênior Scratch
1º) Masaki Sawada .................................. (AGC)
2º) Nicolau Omori .................................... (AGC)
Super-Sênior com Handicap
1º) Masayuki Sawada .............................. (AGC)
2º) Yoshio Okamura ................................. (CUR)
FEMININO
Scratch
1º) Carla Ziliotto ...................................... (AGC)
2º) Ruriko Nakamura ............................ (LAGC)
Com Handicap
1º) Marise Nishi ....................................... (AGC)
2º) Mitsuko Oyakawa .............................. (AGC)
Super-Sênior Scratch
1º) Miyoko Higashi .................................. (BGC)
2º) Sônia Nishi ......................................... (AGC)
Super-Sênior com Handicap
1º) Maria Okabe ...................................... (AGC)
2º) Yoshiko Igarashi ................................. (CUR)

JORNAL NIKKEI

14

São Paulo, 11 a 17 de novembro de 2006

CONCURSO BENEFICENTE

TAIKAI

Associação Furusato Soosei
realiza concurso

Concurso de karaokê promete
reunir 300 pessoas no feriado
DIVULGAÇÃO

A

Comissão Organizadora de apoio ao “Museu
de Arte Moderna
Nipo-Brasileira Manabu Mabe” promove um concurso de
karaokê neste feriado, dia 15
(quarta-feira), no Shizuoka
Kenjin do Brasil, localizado na
Rua Vergueiro 193, Liberdade.
O evento terá início às 8h
e o término previsto para às
22h. As inscrições para o
concurso poderão ser feitas
na hora. Às 11h acontece a
cerimônia de abertura, com
discursos dos organizadores e
colaboradores.
Os convidados disputarão a
Taça NAK do Brasil (o prêmio para o vencedor do concurso) cantando músicas tradicionais japonesas, além de
músicas em inglês e português.
Além do concurso haverá
também um Bingo Especial
que oferecerá muitos prêmios,
um Bazar de roupas, comidas
e artesanatos. A praça de alimentação, com comidas típicas
brasileiras e japonesas, preparadas pelo Buffet Midori, promete agradar o paladar dos
convidados.
A entrada será franca e os
convidados só pagarão as inscrições para o karaokê e o que
for consumido dentro do evento, como comidas, bazar e o
Bingo Especial.
Segundo Akihisa Kitagawa,
presidente da NAK do Brasil
e organizador do concurso,
esse será o primeiro evento
com a finalidade de arrecadar
fundos para a inauguração do
Museu de Arte Moderna NipoBrasileira “Manabu Mabe”.
“Este evento é o início para

A Associação Furusato
Soosei do Brasil promove no
dia 15 de novembro mais uma
edição de seu tradicional taikai.
Denominado “7º Concurso
Beneficente de Karaokê
Interprovíncias”, o evento tem
o apoio do Kenren (Federação
das Associações de Províncias do Japão No Brasil) e do
Bunkyo e contará com dezenas de cantores de variadas
regiões de São Paulo.
Realizado na Associação
Hokkaido de Cultura e Assistência, o evento reunirá no palco da Associação mais de 100
cantores, que disputarão entre
si o prêmio de melhor desempenho coletivo. Na ocasião, a
província campeã receberá o
Troféu Transitório “Furusato
Soosei”. Já o troféu “Carlos
Takahashi” ficou definitivamente com a equipe de Okinawa-ken, após faturar o
tricampeonato em 2002, 2004
e 2005. Nos outros anos, segundo os organizadores,
Fukuoka-ken e Yamguchi-ken
levaram a competição.

Para o presidente da Associação, Toyohiro Shimura, e o
coordenador geral do evento,
Paulo Yamaji, a realização de
mais uma edição do concurso
é uma demonstração da forma com que a comunidade
tem ajudado entidades assistenciais através da música,
além de reunir amigos de longa data para um “dia musical”.
No geral, o concurso terá
13 categorias, que vão do infantil até o super extra. Aos
que procuram por músicas
mais diferenciadas, haverá ainda a categoria Star.
Como acontece em todas as
edições, toda a verba arrecada
proveniente das inscrições será
doada para uma entidade assistencial. Neste ano, a escolhida
para receber os donativos foi o
Kodomo-No-Sono.
Com início a partir das 8
horas na sede da Associação
Hokkaido de Cultura e Assistência, localizada na rua Joaquim Távora, 605, Vila Mariana, São Paulo. Mais informações pelo tel 11/ 2276-5936.

Comissão organizadora espera arrecadar recursos necessários para ajudar construção de museu

abrir caminhos a outros”, explica. A comissão pretende realizar outros eventos no ano
que vem. “Manabu fez tanto e
por isso temos o orgulho de colaborar com a comunidade
nikkei”, conta Wakiyo Chida,
vice-presidente da NAK do
Brasil.
Segundo a viúva de
Manabu Mabe, Yoshino Mabe,
os organizadores esperam cerca de 300 pessoas presentes
no evento. “O karaokê não
rende muito, mas fazemos de
coração. Afinal Manabu sempre colaborava com todos, queremos continuar seus passos”,
acrescenta o presidente.
Centenário - “Os sonhos dos

artistas sempre prenunciam o
futuro. Com a colaboração da
sociedade vamos transformar
cinzas e sonhos em um novo
espaço para a Liberdade” (trecho extraído do site Manabu
Mabe).
Em 1992 um prédio localizado na Rua São Joaquim foi
destruído devido a um incêndio que acabou com as instalações do lugar. O edifício foi
abandonado e ficou coberto de
cinzas.
Por intermédio do ex-governador Geraldo Alckmin e o
atual governador Cláudio
Lembo, o Instituto Manabu
Mabe vai participar do projeto
que envolve a restauração do
prédio para a construção do

Museu de Arte Moderna NipoBrasileira “Manabu Mabe”.
O principal objetivo do Instituto é que o Museu transcenda
o bairro oriental de São Paulo
para atingir uma dimensão internacional. Segundo Yoshino, este
era o sonho de Manabu Mabe.
De acordo com o site, “será
a nossa retribuição à nova pátria que nos acolheu”.
(Aline Inokuchi)

MANGÁ

JBC lança segundo volume
do Samurai X
REPRODUÇÃO

CONCURSO DE KARAOKÊ
COM BINGO
LOCAL: SHIZUOKA KENJIN DO BRASIL
RUA VERGUEIRO, 193 – LIBERDADE/
SÃO PAULO
DATA: 15 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO: DAS 8 ÀS 22H
ENTRADA: FRANCA

ANIMÊ E MANGÁ - PARTE 2 (FINAL)

O Mangá e o Papel da Abrademi
Quanto ao tema, “Evoluções do mangá no Japão e no
mundo”, é preciso colocar que,
como o mangá é uma forma
de entretenimento, concorre
diretamente com outros tipos
de entretenimento, como a TV;
a Internet, os games e o cinema. Assim, é necessário que
evolua para continuar existindo. Todas as semanas, os editores japoneses ficam atentos
às pesquisas de opinião junto
aos leitores (encarte da pesquisa dentro do mangá) e os
últimos colocados na votação
são convidados para concluírem a história.
Eles precisam captar o gosto do leitor naquele momento e
produzir algo que garanta a vendagem daquela revista. Embora com alguns tropeços, os editores têm se saído bem. No
entanto, criar uma história realmente nova está cada vez
mais difícil e ainda mais criar
grandes estouros de vendagem.
A necessidade de reciclar
é grande, e talvez a única maneira de fazer isso seja trazer
ingredientes de fora ou de outros países. Agradar o público
com uma história muito diferente das que ele está acostumado não constitui tarefa fácil. De qualquer forma, se o
mangá continuar a ser uma
forma de entretenimento bara-

to, no Japão isso deverá ocorrer por muito mais tempo.
No exterior, o mangá se
mantém em países onde as
editoras investem no seu segmento. Ou seja, depois de lançar os best sellers do mangá,
é necessário publicar também
aqueles cuja vendagem não é
tão boa, enquanto não surgem
outras histórias que possam
estourar nas vendas.
Na França, por exemplo,
como todos os títulos de mangá best sellers já foram lançados, agora eles se detêm em publicar os menos conhecidos,
que com certeza terão menor
vendagem.
No Brasil, entre os fatores
que prejudicam qualquer publicação, independente de ser
quadrinhos ou não, está sua forma de distribuição. Como as
bancas de jornais trabalham
apenas por consignação, recebendo 30% do valor de capa da
revista vendida e devolvendo o
que não é vendido, eles preferem vender uma revista Cláudia ou Playboy, que são mais
caras e, portanto, dão mais lucro do que uma revista de quadrinhos. Com isso, as revistas
mais caras e mais procuradas
ficam em locais mais visíveis.
O editor divulga que a tiragem de sua revista é de 200
mil exemplares, mas imprimiu

50 mil e vendeu somente 15
mil. Por isso, essas revistas
custam muito caro e quase não
há anúncio publicitário pago em
revistas de quadrinhos, o que
poderia diminuir um pouco o
preço da revista e com isso
atingir mais leitores.
Quando a Abrademi começou em 1984, boa parte dos
participantes era descendente
de japoneses, que cresceram
lendo o mangá em japonês, e
tinham adquirido conhecimento e os traços do mangá. Hoje,
quem funda um grupo de mangá, na verdade, junta os fãs de
desenhos animados da TV ou
de games, e não propriamente
fãs do mangá, das histórias em
quadrinhos.
De um modo geral, o Brasil perdeu a chance de produzir mangá, o que deveria ter
ocorrido na década de 1970 ou
1980. Jovens desenhistas que
cresceram lendo mangá não
conseguiram publicar seu mangá no Brasil e ingressaram nos
Estúdios Disney e Maurício de
Sousa, apesar de talentosos.
Exemplo disso foi a editora
Edrel, que nas décadas de
1960 e 1970 lançou diversas
revistas de mangá nacionais,
que obtiveram bastante sucesso. Como essa editora era pequena e não tinha estrutura
para crescer mais e nenhuma

outra se interessou em mangá, nem brasileira nem japonesa, ficamos sem o mangá nacional.
<>Depois que os desenhos
animados japoneses fizeram
sucesso na TV, na década de
1990, as editoras decidiram
correr atrás, publicando os
mangás exibidos na TV ou que
fizeram sucesso em outros
países. Essas editoras não se
preocuparam em desenvolver
um trabalho nacional. Hoje, o
pseudomangá dificilmente será
aceito no Brasil. No mundo
inteiro não deu certo, exceto
na Coréia do Sul, onde existem várias revistas de boa tiragem publicando os mangás
japonês e coreano.
Essa mesma situação ocorre com a fábrica de brinquedos. No Japão, antes de um
desenho animado ser produzido, antes de começar, os contratos são assinados e quando
o desenho é lançado os brinquedos chegam às prateleiras.
Assim, um ajuda o outro e todos saem ganhando. No Brasil, as fábricas de brinquedos
só se interessam quando o desenho faz muito sucesso e
quando resolvem lançar um
brinquedo, os contrabandistas
já ocuparam todo o espaço.
(Por Cristiane Sato.
www.abrademi.com)

História traz toques de reflexão sobre vida de samurai aventureiro

Considerado um dos maiores sucessos dos mangas de
todos os tempos, Samurai X
(Rurouni Kenshin) foi lançado
no Brasil em 2001 pela JBC.
Agora, as aventuras de
Kenshin Himura, um samurai
arrependido pelos seus crimes
de guerra que promete nunca
mais matar, foram um êxito
total, ganha uma segunda edição.
Samurai X – Crônicas de
um Samurai na Era Meiji Volume 2 retoma duas grandes
histórias do mangá original estreladas pelo lendário
Battousai, o Retalhador. A
grande diferença está na narração precisa e fartamente
descritiva, repleta de novos
detalhes e curiosidades sobre
a História do Japão desenvolvida pelo historiador especialista no assunto Kaoru Shizuka.
Nessa segunda edição são
apresentadas em versões romanceadas as crônicas “A
Luta de Yahiko”, na qual o jovem espadachim se envolve

com uma gangue de assaltantes para proteger a meiga
Tsubame; e “O Chapéu Negro”, onde, para salvar Kaoru
e dar um basta na seqüência de
assassinatos de membros do
Governo Meiji, Kenshin volta a
ser uma vez mais o frio e cruel
Battousai, o Retalhador.
O autor Kaoru Shizuka ainda aproveita todo o seu estudo
sobre a História do Japão que
usou para incrementar com
fatos reais o cenário em que
se passa as crônicas criadas
por Nobuhiro Watsuki para trazer aos leitores um bônus sensacional. Shizuka apresenta de
forma divertida curiosas passagens extraídas de jornais da
época que ilustram as mudanças no dia-a-dia dos japoneses
nos primeiros anos da Era
Meiji.
Samurai X – Crônicas de
um Samurai na Era Meiji Volume 2 ainda traz um presente
especial para os leitores: um
exclusivo pôster duplo colorido de Kenshin.

