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AGENDA
O 31º ENCONTRO SOCIAL do Enkyo (Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo)
acontece no próximo dia 2, a
partir das 16h, nas dependências do Tochigi Kejinkai (Rua
Capitão Cavalcanti, 56). O
evento tem como objetivos proporcionar momentos agradáveis e aproximar os participantes através de atividades como
a dança. A taxa é de R$ 50,00
(para cadastrados) e R$ 60,00
(para não cadastrados). Os
interessados devem confirmar
presença com antecedência
(as vagas são limitadas) pelos
telefones: 11/3385-6606 (com
Marilza, Ivone ou Neusa).

Deputados nikkeis ‘do Centenário’
reforçam apoio à comunidade
JORNAL NIKKEI

Enfim, a comunidade nipobrasileira foi apresentada oficialmente aos políticos nikkeis
eleitos para o “mandato do
Centenário” – ou pelo menos,
para grande parte deles. Em
cerimônia oficial realizada na
última terça-feira nas dependências do Bunkyo, seis deles estiveram presentes para
receberem homenagens e, claro, mostrar às principais lideranças e entidades os planos
políticos e o que podem oferecer para a tão aguardada
festa dos 100 anos da imigração japonesa. Entre os federais (William Woo, Walter
Iihoshi, Hidekazu Takayama
e Cássio Taniguchi), o consenso é um só: união e força
total para fazer o “meio de
campo” entre Brasil e Japão.
Já entre os estaduais (Akira
Otsubo, Dyone Marli
Hashioka, Antonio Teruo
Kato, Francisco Uejo e Luiz
Nishimori), a idéia é produzir
ações que tenham efeitos regionais e mostrarem o potencial das novas lideranças políticas nikkeis.

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) realiza no próximo dia
21, das 14 às 16h30, curso preparatório para quem pretende
trabalhar no Japão com o tema
Seguro Nacional de Saúde no
Japão.Os cursos e as palestras
do Ciate são gratuitos. O Ciate
fica na Rua São Joaquim, 381,
1º andar, sala 11. Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.
A BALADA FRIENDZ, que
reúne milhares de jovens
nikkeis em São Paulo, acontece neste sábado (18) como parte da programação do Japan
Experience 2006. Desta vez no
Urbano Club, com três ambientes, o evento será das 23h ás
6h e terá na pista de dança psy,
trance e black music aos som
dos Djs Kako e Leonardo
Ximenes. Os ingressos custam
R$ 20,00 (antecipado) e R$
25,00 (porta). O endereço é Rua
Cardeal Arcoverde, 614, Pinheiros. Inf.: 11/9946-8926 (Shun) ou
8144-2666 (Leandro).
O 39º FESTIVAL DE BRASÍLIA do Cinema Brasileiro,
que acontece entre os dias 21
a 28 no DF, terá na programação a estréia do curta
“Hibakusha: Herdeiros Atômicos no Brasil”, de Mauricio
Kinoshita. O filme, que tem 15
min., participa da Mostra Competitiva 35mm, e terá sessões
nos dias 22 (20h30 e 23h30 –
Cine Brasília), 23 (20h CCBB) e 24 (14h e 21h30 –
Embracine CasaPark), entre
outras datas. No dia 23 haverá um debate com as equipes
de produção dos filmes. Inf.:
http://www.sc.df.gov.br.

—––—––————————————––————————————––————————————————————————— | pág 3

Japão acena com financiamento
à recuperação da Billings
DIVULGAÇÃO

Equipes de Atibaia
brilham no beisebol
e no softbol

Cidades de Osasco e Tsu
celebram 30 anos de irmandade
DIVULGAÇÃO

Depois da equipe juvenil e das
meninas na categoria júnior,
Atibaia conquistou mais um
título para a cidade. Desta
vez, a equipe sagrou-se campeã do Campeonato Brasileiro Interclubes de Beisebol
Adulto. Na final, realizada no
último dia 12, no Centro de
Treinamento da Yakult/
CBBS, em Ibiúna, Atibaia
derrotou a equipe do AnhanEm viagem ao Japão desde o último dia 3, o secretário de guera pelo placar de 5 a 3.
Planejamento e Tecnologia da Informação de São Bernardo, Com o resultado, campeão
Hiroyuki Minami, recebeu informações positivas sobre o pos- e vice garantiram vaga para No ano em que Osasco comemora 30 anos de parceria com
a cidade-irmã japonesa de Tsu, o prefeito Emidio de Souza
sível financiamento e execução do projeto.
a Taça Brasil.
recebeu no último dia 13 uma comitiva formada pelo vice————————––————————–—— | pág 4 —————–—— | pág 14
prefeito, Takero Fujihara; e o presidente da Câmara de Tsu,
Takayuri Nakagawa. Como parte da programação, a comitiva de Tsu participou da cerimônia de inauguração do Jardim
Governo define data Expovale deve
Paulo Franchetti
Japonês construído no Parque Chico Mendes.
para devolução de receber mais de 50 homenageia
————————––————————–—— | pág 4

imóvel em Santos

mil visitantes

Masuda Goga

A assinatura do contrato de
cessão do imóvel da Associação Japonesa de Santos está
confirmada para o próximo
dia 9 de dezembro. Na solenidade que ocorrerá no próprio local, está confirmada a
presença de representantes
das entidades nikkeis da cidade, do Promotor da Fazenda Nacional e da Secretária
do SPU, além de Arata.

O público que comparecer à
19ª Expovale, considerada a
maior exposição e feira de
agronegócios e agricultura do
Vale do Ribeira, talvez não
note algumas mudanças implantadas pela Comissão Organizadora. Entre as principais está a consolidação da
mudança cultural da imagem
do evento de grandes shows
para um evento de negócios.

Paulo Franchetti, professor
titular de Teoria Literária na
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e autor
de mais de uma dezena de
obras, entre elas, duas especialmente dedicadas ao
haicai, escreve artigo sobre o
mestre Masuda Goga e propõe uma homenagem especial nas comemorações do
Centenário.

—————–—— | pág 4 —————–—— | pág 5 —————–—— | pág 6

Candidatos a dekasseguis encontram
dificuldades na emissão de visto
A sugestão do ex-vice-ministro da Justiça japonês Taro
Kono de extinguir o visto especial a brasileiros parece
não ter passado de uma ameaça. Especialistas opinam que
mudanças na Lei de Controle de Imigração e Reconhecimento de Refugiados não devem acontecer, pelo menos
por enquanto, devido ao estudo não ter virado um projeto de lei e à mudança do governo que recentemente assumiu o poder no Japão – do primeiro-ministro Junichiro
Koizumi para Shinzo Abe.
————–——————–——————–— | pág 6
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São Paulo, 18 a 24 de novembro de 2006
S. YOSHIKUNI

MARCUS IIZUKA
Dia 14, o Bunkyo
(Sociedade Brasileira
da Cultura Japonesa)
prestou uma
homenagem aos
deputados nipobrasileiros eleitos para
a Câmara Federal e
Assembléias
Legislativas.

Hasteamento das bandeiras pelas autoridades.
Dione Marly Hashioka
(Mato Grosso do Sul)

Francisco Uejo
(Minas Gerais)

William Woo
(São Paulo)

Na missa em ritual budista foram
reverenciados os antepassados.

Akira Otsubo (Mato Grosso do Sul) e Cássio Taniguchi (Paraná)

Walter Ihoshi (São Paulo) e Paulo Teixeira (São Paulo)

No bairro Jardim São Paulo, foi realizado um grande evento da comunidade japonesa da zona norte.
Denominado “1º Nikkey Matsuri da Zona Norte”, o evento aconteceu nos dias 11 e 12.

Para marcar os 90 anos da
imigração japonesa em Lins, a
Abcel (Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins)
realizou no último dia 12, em sua
sede, um evento comemorativo que contou com a presença
de diversas autoridades da comunidade, entre elas o cônsul
geral do Japão em São Paulo,
Masuo Nishibayashi e a consulesa Kikuko, o presidente do

Kinuko Miyamoto(e) e
Marina Omura

Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), Kokei
Uehara, além de locais, como
o Waldemar Sândoli Casadei e
Keiko Obara Kurimori, prefeito e vice de Lins, respectivamente. Na programação, o
hasteamento das bandeiras,
apresentação de números musicais e o lançamento, em português, do livro “A Saga da
Imigração Japonesa em Lins”.
DIVULGAÇÃO

Voluntários da ACE Tucuruvi: doces e bentôs

Dia 11, casaram-se Daniele Mabe e Roberto Knoepfelmacher,
em cerimônia realizada no buffet França e que contou com a
presença de convidados ilustres e familiares.

A presença do público não nikkei e nikkei

DIVULGAÇÃO

Dia 12, Takeo e
Masaco Uehara
comemoraram o
aniversário de 72
anos “Koki no
Iwai” no Espaço
Hakka.

Exposição de fotografia sobre imigração japonesa

Senhoras dançarinas esperam a vez para a
apresentação

Apresentação de artes marciais

Organizado pela JCI Brasil Japão,
a palestra da dupla Roberto
Shinyashiki e José Luiz Tejon “Como liderar e formar uma equipe de campeões” – foi um grande
sucesso. Aconteceu dia 13 no espaço Hakka e a renda será revertida para a Kibô No Iê.

Ushitaro Kamia e Gilberto Kassab

O prefeito Gilberto Kassab e comitiva estiveram
presentes no Núcleo de Cidadania da Subprefeitura da Moóca onde oferece oficinas para jovens
como cursos de paisagismo, reciclagem de matérias e urbanismo, e também da reutilização das
madeiras provenientes das podas de árvores.

Roberto Shinyashiki e o grande público

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.
CNPJ

02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP
Tel. (11) 3208-3977
Fax (11) 32085521

E-mail:
jornalnikkei@nikkeyshimbun.com.br

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki
Jornalista Responsável: Takao Miyagui (Mtb. 15.167)
Redator Chefe: Aldo Shiguti
Redação: Rodrigo Meikaru, Cíntia Yamashiro,
Cibele Hasegawa, Aline Inokuchi e Gilson Yoshioka
Fotógrafo: Marcus Kiyohide Iizuka
Publicidade:
Tel. (11) 3208-3977 – Fax (11) 3341-6476
Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 60,00
jornaldonikkey@yahoo.com.br ou j.nikkei@terra.com.br

Ops!
• Marketing viral da Nikon: a
empresa japonesa usa estratégia de deixar “vazar” informação, vazando duas imagens e
algumas especificações da
câmera Nikon D40 , do site
do representante da Nikon na
Alemanha (Neckerman).
Marketing viral é o “vazamento” de informações sobre
o novo produto, para que todos pensem que é realmente
uma informação secreta, o que
faz com que a noticia se espalhe numa velocidade que nem
a propaganda conseguiria atingir.
(fonte: fotosite)
• A equipe Reebok vence
última etapa 2006 do Mitsubishi MotorSports. Formado pelo
piloto Tullio Formicola Filho e
o navegador Dalton Martineli.

a equipe conquistou o pódio da
categoria Turismo Light. Foram sorteados kits completos
com produtos Reebok e um kit
em homenagem ao 63º gol do
goleiro e capitão do São Paulo
FC, Rogério Ceni. E sse kit,
composto por bermuda e camisa oficiais de goleiro, foi disponibilizado nas lojas em edição, limitada a 630 unidades.
(fonte: Vipcomm)
• O site do programa OKTV
está no ar: www.oktvbrasil.
com.br, com assuntos ligados
a comunidade nikkei e a cultura japonesa e principalmente,
trazendo a matéria sobre etiqueta japonesa a mesa. Comandados pelo Ikeda e Kendi,
o programa vai ao ar aos sábado às 8 horas na BAND e
na DIRECTV.

São Paulo, 18 a 24 de novembro de 2006
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OPINIÃO

Nikkeis eleitos anunciam planos
para comunidade nipo-brasileira
JORNAL NIKKEI

E

m cerimônia realizada
na última terça-feira
(14) nas dependências
do Bunkyo em São Paulo, seis
dos nove nikkeis eleitos tanto
na esfera estadual quanto na
federal receberam uma homenagem das principais entidades
nipo-brasileiras. Na ocasião,
estiveram presentes os federais Walter Iihoshi, William
Woo, ambos de São Paulo,
Cássio Taniguchi (PR), além
dos estaduais Francisco Uejo
(MG), Akira Otsubo, Dione
Marly Hashioka (MS) e Paulo
Teixeira que, apesar de não
possuir ascendência, considera-se “um nikkei de coração”.
Em comum, todos possuem um
sentimento especial: a de levar
adiante os anseios da comunidade, além de levantar de vez
a bandeira do Centenário da
Imigração, em 2008.
Ao lado de lideranças
nikkeis como o presidente do
Bunkyo, Kokei Uehara, do
cônsul geral do Japão em São
Paulo, Masuo Nishibayashi, e
do embaixador do Brasil na
Indonésia, Edmundo Fujita, os
políticos reafirmaram aquilo
que já haviam dito pré-eleição:
uma vida de combate para um
“Brasil mais transparente”.
Se todos estão com um
grande planos para o mandato
que começa já no começo do
ano, é fato que entre os eleitos
para Brasília, a responsabilidade de congregar os anseios dos
nikkeis é maior. Especialmente quando se fala em projetos
de nível nacional abrangendo
as principais necessidades dos
descendentes de japoneses.
Portanto, causas que antes não
entravam em discussão justamente por não ter a ferramenta necessária para serem aprovadas, agora passam a ser
prioritárias nos mandatos dos
quatro nikkeis em Brasília.
Ex-prefeito de Curitiba entre os anos de 1997 e 2004, Cássio Taniguchi diz estar preparado para assumir pela primeira vez uma cadeira na Câmara. Animado com a possibilidade de trabalhar junto com os
colegas William Woo, Walter
Iihoshi e Hidekazu Takayama
– este último o único descendente eleito no mandato anteri-

Time “quase” completo: lideranças e políticos nikkeis estudam formas de ajudar comunidade nikkei

or e que não compareceu ao
evento em São Paulo –, o engenheiro e consultor da Unitar
(United Nations Institute for
Training and Research) confirma que “a união será total entre os quatro”.
“Já tive algumas conversas
com meus colegas e tenho certeza de que iremos fazer um
mandato muito marcante para
a comunidade”, afirma ele, adiantando que, pela proximidade
do Centenário, será fundamental discutir com lideranças e
entidades o que pode ser feito
para viabilizar a comemoração
no Brasil. “Outra questão que
também temos de observar são
os programas para dekasseguis. Temos de dar mais incentivo a eles, até porque hoje muitos enfrentam problemas no
Japão. Nossa missão é justamente fazer esse ‘meio de
campo’, ou seja, aproximar
Brasil e Japão para a troca de
informações e de projetos.”
Paulistas garantem união e
trabalho árduo - Assim como
o representante paranaense, os
paulistas Walter Iihoshi e
William Woo também seguem
a mesma linha de raciocínio de
Taniguchi. Para a dupla, o dever dos “quatro guerreiros” em

Brasília é justamente aprimorar
e levar ações que beneficiem
tanto a comunidade nipo-brasileira quanto a população em
geral.
“É com muito orgulho que
representarei os anseios dos
nikkeis. Claro que é uma grande responsabilidade, mas sei
que poderemos melhorar em
muito alguns aspectos, caso
dos dekasseguis, que o próprio
Cássio Taniguchi citou. Também temos de pensar grande e
mostrar que o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
está aí, na qual toda a sociedade está convidada a participar.
Agora, nós teremos mais forças para estreitar os laços com
o Japão e tenho certeza absoluta que vamos viabilizar projetos e intercâmbios entre os dois
países”, destacou Woo.
Iihoshi acrescentou ainda
que o fator predominante para
se conseguir sucesso é a junção de força política com o
estreitamento de relações com
a própria comunidade. “Teremos dois representantes
paulistas e dois paranaenses,
mas com a obrigação de dar
destaque a todas as famílias distribuídas pelo Brasil”, afirmou
sobre aquilo que muitos já chamam de “pacto” entre os qua-

tro.
De concreto, Iihoshi confirma também que uma de suas
metas é aumentar as relações
socioeconômicas entre o Brasil e o Japão, que, na sua opinião, vêm se perdendo a cada
ano. Se nas décadas passadas
o Brasil era o maior país da
América Latina a receber investimentos e empréstimos de
bancos japoneses, atualmente,
são poucos os projetos brasileiros a contarem com a parceria do Japão. “Até os anos
90, empresas japonesas se instalavam no Brasil e, com elas,
centenas de empregos eram
criados todos os anos. Os maiores beneficiados eram os
nikkeis, que conseguiam cargos melhores dentro dessas
corporações por conhecerem
o idioma e os hábitos dos japoneses”, disse ele, lamentando
a falta de maior investimento
por parte dos nipônicos.
“Da mesma forma, muitas
empresas daqui cresceram
exportando ao Japão. Hoje,
todos os investimentos japoneses priorizam o México e o
Chile. E as portas do Brasil no
Japão também não andam
mais tão abertas quanto antes”,
confirmou ele.
(Rodrigo Meikaru)

Políticos de MG, MS e PR se preparam para interagir com nikkeis
Apesar de São Paulo, maior estado com concentração
de famílias nikkeis no Brasil,
falhar ao não conseguir eleger
sequer um deputado para a
Assembléia Legislativa, devido a chamada pulverização de
votos, Paraná, Mato Grosso do
Sul e Minas Gerais já deram o
pontapé inicial para os trabalhos regionais com os deputados estaduais eleitos.
Dentre os três representantes presentes à solenidade (faltaram ao evento Luiz Nishimori
e Antonio Teruo Kato, ambos
do Paraná), Akira Otsubo e
Dyone Marly Hashioka (MS),
e Francisco Uejo (MG), o discurso é de, cada vez mais, se
integrarem aos principais
eventos e entidades, para juntos representarem a “voz dos
nikkeis”.
Filho do prefeito da cidade
mineira de São Gotardo, Paulo Uejo, Francisco Uejo pode
ser considerado uma das gran-
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Franciso Uejo, ao lado do pai, diz estar preparado para assumir papel de liderança em Minas Gerais

des promessas políticas da região, afinal, com apenas 28
anos conseguiu se eleger para
o primeiro mandato como deputado estadual, tornando-se

também o mais jovem da Assembléia. Segundo ele, há
muitas maneiras de representar os ideais da comunidade,
“para proporcionar uma vida
melhor. Os desafios são enormes mas tenho certeza de que
muito irei fazer para honrar
essa descendência japonesa”.
Além desse desafio, está também o de “se aproximar muito
mais do cotidiano, ter contato
com os festejos do Centenário
local, que ainda não tenho conhecimento”.
Já a dupla de deputados por
Mato Grosso do Sul confirma
que “hoje há uma representação muito forte da cultura ja-

ponesa”. Engajados nos 100
anos, ambos prometem muitas
surpresas para paulistas e paranaenses, “pois Mato Grosso
do Sul possui a terceira maior
concentração de famílias
nikkeis no Brasil”.
“Estamos em um ritmo acelerado de trabalho para comemorar os 100 anos. É importante não deixar tudo para a
última hora justamente para
não atrasar. Como deputado,
estou batalhando por recursos
e apoio de prefeituras. E, não
sei como está em São Paulo e
no Paraná, mas temos andado
a passos largos”, confirmou
Otsubo.
(RM)

Adequação das
entidades nikkeis
*PAULO YOKOTA
Há um sentimento generalizado que algo não vai bem
com a maioria das entidades
da comunidade nikkei, que
sofre um contínuo esvaziamento, sem que seus dirigentes tomem medidas para resolver as dificuldades. O Centro de Estudos Nipo-Brasileiros indica que apesar das estimativas de cerca de um milhão e quinhentos mil nikkeis,
somente em torno de cinqüenta a sessenta mil participam ativamente destas entidades. Muitas são as razões
para este lamentável fenômeno, que deixam muitas organizações com risco de desaparecimento.
Uma das causas do
desprestígio destas entidades
é a falta de adaptação à nova
realidade dos seus membros.
Os nikkeis são definidos por
serem portadores de sangue
japonês, mas estão cada vez
mais integrados na sociedade brasileira, pouco se interessando pelas atividades destas entidades que continuam
voltadas para a “colônia”. E
dominadas por dirigentes que,
lamentavelmente, discutem
em japonês, língua que não é
usada pela maioria dos
nikkeis das novas gerações.
O mais estranho é que estes veteranos “isseis” que já
moram no Brasil por mais
tempo que no Japão, e prestaram uma importante contribuição no passado, ainda não
possuem a compreensão do
português para se comunicarem. Desejam que os “brasileiros” nikkeis estudem o japonês, como se isto fosse o
mais natural.
É preciso reconhecer que
o número de membros das novas gerações é bem mais elevado que os “isseis”, que representam somente cerca de
10% da comunidade. São
muitos e crescentes os casa-

mentos de pessoas de etnias
diferentes dos japoneses, ou
pais de gerações diferentes,
dificultando até o conceito de
gerações.
O problema é agravado
pela crescente dispersão geográfica destes nikkeis. Além
dos muitos que estão no exterior, há nikkeis por todo o
Brasil, e não possuem nenhum mecanismo de comunicação com os demais membros, não havendo mais interesses comuns. Mesmo a
comunicação dentro dos maiores aglomerados de nikkeis
vai se tornando tênue, pois
eles não costumam utilizar os
meios usuais de relacionamento, como os jornais da
comunidade.
Se estas entidades desejam continuar as suas atividades, precisam mudar de
enfoque e abrir-se para novas opiniões, sob o risco de
se tornarem uma espécie de
dinossauros. Uma das alternativas seria elas se tornarem
aglomerações de pessoas interessadas na cultura japonesa, mesmo não dominando a
língua. Elas poderiam ter departamentos de “isseis” e
veteranos que se comunicam
em japonês, mas com atividades centrais administradas
pelos membros de gerações
mais recentes. Os jovens não
se mostram dispostos a uma
disputa com os mais idosos,
preferindo envolver-se com
outras atividades.
Se nada fizerem estas entidades correrão o risco de desaparecerem, o que não parece desejável. Os controladores do Bunkyo continuam
insistindo em mecanismos
para decidirem os seus destinos, sem facilitarem as mudanças para as suas adaptações
às novas realidades, com maior participação dos jovens.
Paulo Yokota é economista e presidente do Hospital Santa Cruz

CENTENÁRIO

Associação anuncia novos
nomes para comissões
Na dança das cadeiras promovida pela Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, através de seu Comitê
Executivo, alguns nomes surgem para ocupar as vagas dos
ditos “medalhões” dentro das
comissões que formam hoje a
entidade.
Como já havia sido informado pelos próprios dirigentes, o
cargo de coordenadoria geral da
Associação fora extinto definitivamente. Agora, o ex-coordenador Reimei Yoshioka assume
como novo responsável pela
comissão de Cultura, cargo que
até então era ocupado pelo vicereitor da USP, Sedi Hirano. Já
os outros três nomes que acompanhavam Yoshioka também
foram designados para outras
funções: Fumio Oura se dedicará ao projeto de ampliação do
Colégio Harmonia; Yoshiharu
Kikuchi ajudará na construção
da nova unidade do Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de
São Paulo); e Tomio Katsuragawa será o responsável pela
interação com entidades nikkeis
do interior paulista e de outros
estados para o Centenário.
E como o lema do próprio
presidente da entidade Kokei
Uehara é dar mais abertura
aos jovens, a Associação resolveu mudar a coordenadoria
de algumas comissões tocadas, em sua maioria, pela geração mais velha. Na de Eventos, por exemplo, sai a empresária Chieko Aoki, entrando
em seu lugar Victor Kobayashi e Marcelo Hideshima. Vale
lembrar que, por ter agora à
frente dois nikkeis “mais novos”, a própria comissão de
Jovens foi incorporada à de
Eventos. Outra que também
muda de perfil é a de Divulgação. Agora, Kagetaka Toyama

tomará a frente do grupo, ante
a Celso Matsuda.
Segundo o presidente do
Comitê, Osamu Matsuo, tais
mudanças foram elaboradas
para dar mais praticidade aos
planos da própria entidade. “Já
havíamos feito uma reformulação das comissões, e decidimos melhor reestruturar algumas delas. Tudo isso servirá
para dar mais movimento à
Associação”, diz.
Com parte das comissões
já praticamente certas, é hora
de esperar por decisões que
podem favorecer ainda mais a
ainda incipiente captação de
recursos. Uma das decisões
que deve dar um ânimo a mais
nos dirigentes diz respeito justamente a uma das questões
mais comentadas desde o início dos preparativos, a ajuda
vinda do Japão. Após algumas
reuniões, ficou acertado que
haverá um encontro no fim de
novembro envolvendo o corpo
consular para a discussão de
possíveis repasses de verbas
do governo japonês. Entretanto – e como já havia sido noticiado – dinheiro para construções não entrará em pauta.
Outro ponto que abrirá novos caminhos é a aprovação
de um projeto que transformaria a Associação em uma
Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), gerando assim mais
receitas e menos tributos.
Conseqüentemente, o caixa
do Centenário aumentaria e
garantiria, pelo menos, um recurso extra para a comemoração. Claro, aliado a programas e ações a serem desenvolvidas pela comissão de Finanças, responsável por cuidar dos recursos. Tal decisão,
contudo, sairá somente no
começo do ano que vem.
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CIDADES/OSASCO

FINANCIAMENTO

Prefeito recebe delegação de
Tsu para os 30 anos de parceria
DIVULGAÇÃO

N

o ano em que Osasco
comemora 30 anos de
parceria com a cidadeirmã japonesa de Tsu, o prefeito Emidio de Souza recebeu
no último dia 13 uma comitiva
formada pelo vice-prefeito,
Takero Fujihara; e o presidente da Câmara de Tsu, Takayuri
Nakagawa. A comitiva foi recebida pelo prefeito e pela primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Marcia Abreu, em frente ao
Paço Municipal, para o ato de
hasteamento das bandeiras
brasileira e japonesa, e execução dos respectivos hinos nacionais.
“As influências japonesas
estão fortemente presentes em
nossa cultura, principalmente
em artes plásticas e poesia”,
destacou o secretário de Cultura de Osasco, Roque Aparecido da Silva, referindo-se a
importância da irmandade entre as cidades.
O vice-prefeito Takero
Fujihara, que representou o
prefeito de Tsu, Naohisa Matsuda, falou sobre algumas
mudanças na cidade-irmã,
como a reorganização de municípios locais. “No inicio do
ano, o governo japonês reformulou o aspecto administrativo da região e transformou 10
cidades em apenas uma. Esperamos que esta parceria
com Osasco se aprofunde cada
vez mais”, concluiu.
Takayuki Nakagawa, presidente da Câmara de Vereadores de Tsu, agradeceu a recepção e destacou: “muitos
intercâmbios já foram realizados nestes 30 anos e estamos
aqui para propor mais trabalhos para juntos fazermos ainda mais nos próximos anos.
Apesar da estadia curta, esperamos intensificar o contato
entre as cidades”.
Já o prefeito Emidio de Souza desejou boas vindas à delegação de TSU e falou sobre
as oportunidades geradas pela
parceria. “A receptividade de
nossa delegação, que esteve
no Japão neste ano, mostrou o
quanto esta cooperação pode
crescer. E, assim como foi proposto, podemos intensificar
ainda mais esta troca de ex-

Comitiva japonesa mostrou admiração em visita a pontos históricos e representativos de Osasco

periências em vários fatores,
como nas áreas de reciclagem
e no desenvolvimento industrial, por exemplo, afirmou”.
“Espero que a comemoração de 30 anos de irmandade
sirva para dinamizar o convênio e extrair frutos ainda mais
positivos para a população das
duas cidades. Espero que esta
visita seja coroada de êxito e
se torne significativa para que
as cidades cresçam nessa relação”, concluiu.
Jardim Japonês – Como parte da programação, a comitiva
de Tsu participou da cerimônia de inauguração do Jardim
Japonês construído no Parque
Chico Mendes. O jardim foi
idealizado pelo empresário e
agrônomo japonês Mitsuo Akatsura durante visita à cidade no
início do ano. Akatsura, que
também idealizou a Praça Tsu,
na Vila Yara, doou à prefeitura de Osasco R$ 40 mil para a
construção da obra. Elaborado por ele, o projeto conta com
lago, uma ponte de madeira,
muitas pedras e plantas orientais, que fazem do espaço um
jardim interativo, que dispõe
ainda de um espaço para exposição a céu aberto.
Após o descerramento da
placa, o prefeito Emidio e o
presidente da Câmara dos Vereadores de Tsu, Takayuki

Nakagawa, plantaram uma
cerejeira, árvore símbolo do
Japão.
A delegação aproveitou a
passagem pelo Parque Chico
Mendes para visitar também a
mostra de bonsais exposta no
local e para conhecer a mansão dos prefeitos.
A agenda da comitiva japonesa em Osasco incluiu ainda
visita à Praça Tsu na Vila Yara;
participação em sessão solene na Câmara Municipal, e
idas à Escola de Artes e à Biblioteca Municipal “Monteiro
Lobato”.
Durante visita à Praça Tsu,
na Vila Yara, o prefeito Emidio
de Souza, acompanhado pelas
autoridades japonesas, descerrou a placa comemorativa ao
30º aniversário da parceria
entre as cidades irmãs.
Em seguida, os visitantes se
dirigiram à Câmara Municipal
de Osasco para uma sessão
solene em comemoração ao
30º aniversário do convênio. No
local, a delegação, foi recebida pelo presidente da Casa de
Leis, vereador José Barbosa
Coelho, e os demais vereadores.
As boas vindas foram seguidas pela troca de presentes
entre as autoridades das cidades irmãs. “Estou muito emocionado com essas homenagens. Em abril desse ano, re-

cebemos uma comitiva de
Osasco em nossa cidade e
hoje, estamos sendo calorosamente recepcionados. Durante esses 30 anos de convênio,
pudemos fazer um intercâmbio esportivo, cultural e político”, destacou Takayuki Nakagawa, presidente da Câmara,
lembrando que, em janeiro passado, outras 10 cidades se
agregaram a Tsu, formando
um só município, que manteve
o mesmo nome e conta hoje
com uma população de 290 mil
habitantes.
“Essa é a nossa primeira
visita oficial depois da junção.
A Prefeitura e Câmara de Tsu
estão trabalhando para aperfeiçoar nosso intercâmbio.
Embora a estada seja curta,
estamos dispostos a conhecer
o maior número de pessoas e
cultura para que o convênio
traga progresso e felicidade
para todos nós”.
A comitiva também conheceu as dependências da Escola de Artes, onde os alunos fizeram uma apresentação de
dança e percussão. Na oportunidade, os visitantes foram à
Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”, conferir o acervo
de livros e fotos de Hyroshima
(tiradas logo após a explosão
da bomba), doadas por autoridades de Tsu no início da década de 90.

CIDADES/SANTOS

Assinatura do contrato de cessão do imóvel da
Associação é confirmada para dezembro
ARQUIVO

O engajamento político de
Kami Arata e outros membros da comunidade japonesa
de Santos, ao longo dos últimos anos, finalmente se aproxima de um resultado concreto: está confirmada para o próximo dia 9 de dezembro, às 10
horas, a assinatura do contrato de cessão e a entrega das
chaves do imóvel da Associação Japonesa de Santos, que
fica na Rua Paraná, 129. Na
solenidade que ocorrerá no
próprio local, está confirmada a presença de representantes das entidades nikkeis
da cidade, do Promotor da
Fazenda Nacional e da Secretária do SPU, além de Arata
e membros da comunidade
que compartilham de seu “sonho”.
Devido à aproximação da
data de entrega do imóvel, a
Associação Japonesa, representada pelo presidente Hiroshi Endo, promoveu uma reunião aberta ao público na última segunda-feira (13), com a
participação do presidente do
Condepasa (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos), Bechara Abdalla, do
presidente do Clube Atlanta,
Paulo Miyashiro, e do presiden-

danificadas. Após a assinatura e a entrega das chaves, o
próximo passo é a luta pela devolução definitiva do imóvel.
(Gílson Yoshioka)

Luta pela devolução do imóvel confiscado está perto do fim

te do Clube Estrela de Ouro,
Sadao Nakai, para esclarecimentos sobre as exigências de
um eventual tombamento do
imóvel.
O valor histórico do imóvel
e a série de informações fornecidas pelo Condepasa levaram ao adiamento da decisão
dos representantes das entidades. “Queremos fazer tudo
dentro de um processo democrático, com a participação de
toda a comunidade. Para isso,
as pessoas precisam de tem-

po para entender todo o processo. Além disso, podemos
consultar mais fontes e tomar
uma atitude que não seja precipitada”, explica Endo.
Com a entrega das chaves,
os pedestres deverão notar as
mudanças já nos primeiros dias
após a devolução do imóvel.
Atualmente, a casa é vigiada
por oficiais do Exército e conta com paredes que necessitam de pintura, janelas desgastadas e vidros quebrados, além
da parte hidráulica e elétrica

Caixa realiza Feirão da Casa
Própria no Bunkyo
A Caixa Econômica Federal vai promover no próximo
dia 25/11 (sábado), o Feirão da
Casa Própria no Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa), em São Paulo.O
objetivo do evento é esclarecer as principais dúvidas sobre
crédito bancário para financiar a casa própria aos interessados em adquirir um imóvel.
Para tanto, das 10 às 16h,
uma equipe especializada em
habitação estará à disposição
do público para dar informações detalhadas sobre as linhas
de financiamento Carta de
Crédito FGTS, Carta de Crédito Caixa, Carta de Crédito
SBPE e Construcard, entre
outras, aos interessados em
comprar, financiar ou reformar
a casa própria.
Segundo o gerente geral da
agência Praça da Liberdade,
Massao Sato, o motivo da realização do feirão é o de divulgar as modalidades de financiamento habitacional de maneira diferenciada à população.
“No sábado, um total de 14
gerentes estarão informando
sobre as linhas existentes e

efetuando simulações de possibilidades de financiamento
para aquisição de imóveis novos, usados e adjudicados”,
disse. “No local, haverá construtoras e imobiliárias convidadas a divulgar seus imóveis”,
contou.
O feirão da Casa Própria
no Bunkyo é fruto de uma parceira entre a Caixa e a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. No evento, às 14h,
haverá uma palestra com informações sobre as linhas e
condições dos financiamentos
disponíveis pela Caixa. A entrada é gratuita.
Na região da Liberdade, a
Caixa tem duas agências:
Estação São Joaquim Avenida da Liberdade, 1030 –
Tel.: 11/3272-9155
Praça da Liberdade - Avenida da Liberdade, 09 – Tel.:
11/3105-5355
FEIRÃO DA CASA PRÓPRIA NO
BUNKYO
LOCAL: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381 – LIBERDADE)
QUANDO: DIA 25/11, DAS 10H ÀS 16H
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3208-3977

CIDADES/SÃO BERNARDO DO CAMPO

Japão reforça execução de
recuperação da Billings
DIVULGAÇÃO

A viagem da
equipe técnica da
Prefeitura de São
Bernardo ao Japão,
que já dura 11 dias
e se estenderá até
o final do mês – o
embarque aconteceu no último dia 3
e o retorno está
previsto para o próximo dia 30 – , está
rendendo bons frutos para alanvacar
o projeto de recuperação da Repre- Projeto prevê
sa Billings. Em recente visita a sede do Ministério
das Relações Exteriores do governo japonês, o secretário de
Planejamento e Tecnologia da
Informação, Hiroyuki Minami,
recebeu informações positivas
sobre o possível financiamento
e execução do projeto.
“Fomos recebidos pela diretoria de área da América
Latina do Ministério e obtivemos mais um sinal positivo para
implementar o projeto em São
Bernardo. Até o final do mês
vou me reunir com a direção
do JBIC (Banco de Cooperação Internacional do Japão)
para tratar especificamente de
assuntos ligados ao financiamento de recursos”, afirmou
Minami em contato telefônico.
Em contrapartida, a Prefeitura de São Bernardo está elaborando carta consulta para a
Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento que cuida de finan-

financiamento pelo JBIC

ciamentos internacionais. A intenção da Administração Municipal é protocolar o documento até o final do ano.
Agenda no Japão – Liderada
pelo secretário Minami, a equipe técnica da Prefeitura, composta por mais cinco integrantes, está no Japão cumprindo
uma agenda intensa sobre a experiência japonesa em recuperação ambiental. A ação é parte do acordo de cooperação
técnica firmado entre ambos
para elaboração do projeto de
recuperação da Represa
Billings, que teve relatório final
assinado no dia 17 de outubro.
Até o final do mês, a equipe tem outras visitas agendadas, que incluem a ida a lagos
do Japão que foram plenamente recuperados, visita ao Centro de Pesquisa em Meio Ambiente do Lago de Biwa e Centro de Meio Ambiente da província de Chiba.
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CIDADES/REGISTRO

PARANÁ

19ª Expovale tenta consolidar
imagem de evento de negócios

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O

público que comparecer à 19ª Expovale,
considerada a maior
exposição e feira de agronegócios e agricultura do Vale do
Ribeira, talvez não note algumas mudanças implantadas
pela Comissão Organizadora.
Entre as principais está a consolidação da mudança cultural
da imagem do evento de grandes shows para um evento de
negócios. Serão cerca de 120
expositores na parte interna e
externa da Expovale, além do
setor produtivo. A área comercial contará com estandes de
máquinas agrícolas como tratores e implementos, bicicletas,
lojas de pneus, setor de motos,
setor farmacêutico, empresa
de perfuração de poços artesianos, concessionárias de veículos leves e pesados, som automotivo, telefonia móvel, instituições de ensino e empresas
de todo o Vale do Ribeira e de
outras regiões.O novo formato passa também por mudanças no horário de funcionamento da feira.
Até 2004, a cerimônia de
abertura acontecia na quintafeira com as atividades sendo
retomadas no sábado e domingo. “A partir do ano passado
estamos abrindo a sexta-feira
para os estudantes através do
projeto Dia do Futuro Empreendedor na Expovale. Trata-se
de uma oportunidade de despertar uma cultura regional nos
alunos, fazendo com que eles
tenham conhecimento do que
se faz e do que se produz na
região”, ressalta o presidente
da Comissão Organizadora,
Manoel Chikaoka, lembrando
que essa filosofia tem sido bem
aceita pelos expositores.
“Ao longo dos anos, a Expovale estava muito focada nos
megashows, o que dificultava
a logística porque éramos obrigados a cobrar um ingresso
mais caro”, explica Chikaoka,
acrescentando que a nova po-

Exposição de búfalos promete ser um dos destaques do evento

Dupla Gian e Giovani animará o público com músicas sertanejas

lítica de diminuir os gastos não
significa deixar de lado as manifestações culturais. “A mudança não é radical”, avisa
Chikaoka.
Em 2005, por exemplo, as
atrações ficaram por conta das
duplas Sandy e Júnior e Edson
Hudson. Este ano, o destaque
será a apresentação da dupla
Gian e Giovani. Haverá espaço também para as bandas regionais. A idéia, comenta Chikaoka, é valorizar as atividades
artísticas e culturais focado nos
costumes e tradições da região.
“Talvez haja diminuição de público mas os expositores terão
um ganho maior”, observa

Chiakoka, lembrando que em
2005 o evento recebeu um público estimado em 60 mil pessoas. Este ano, a expectativa
dos organizadores é atrair cerca de 50 mil visitantes nos três
dias de evento, que tem início
no dia 30 de novembro e prossegue nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro.
Miss – De acordo com Chikaoka, outro ponto importante
é a retomada dos chamados
pré-eventos, como a realização
do Concurso Miss Expovale,
atividade retomada já na edição
passada depois de um hiato de
10 anos. O deste ano acontece

ALTO TIETÊ

no próximo dia 23. São atividades que acabam sinalizando
para uma outra tendência.
“Queremos envolver cada vez
mais os municípios da região do
Vale do Ribeira”, antecipa Chikaoka, afirmando que a Comissão Organizadora, pela primeira vez na história da Expovale,
reuniu mais de 200 empresários, expositores, comerciantes,
potenciais patrocinadores, autoridades e lideranças políticas
da Região, como prefeitos e
vereadores, além da imprensa
para apresentar o modelo da
Expovale. “Foi uma forma de
mostrar claramente o caminho
que estamos seguindo”, conta
Chikaoka. “Estamos vendo
muito ânimo nas comissões
setoriais de agricultura, pecuária, bubalinocultura, paisagismo
e artesanato. Todos estão trabalhando com muito ânimo e
força para fazer desse evento
um dos melhores,” conclui.
Ciclo de Palestras - A comissão setorial da área de palestras
já está com a grade montada
para as diversas palestras que
deverão acontecer durante toda
a 19ª Expovale, entre os dias 01
e 03 de dezembro, no próprio
recinto de exposições.
O objetivo principal é atender as demandas dos produtores da região que fazem parte
de grupos ou associações trabalhadas pelo programa SAI
(parceria Sebrae-SP/CAT/Cativar), dentro do planejamento
de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas, além de produtores de áreas setoriais como
pecuária, bubalino e gado de
leite, por exemplo
As palestras acontecerão
no recinto da 19ª Expovale, simultaneamente em uma sala
montada especialmente com
todo o equipamento necessário, além de palestras na Casa
do Búfalo e no estande da
Apecvar.
(Aldo Shiguti)

COMENDA
O empresário de Maringá, João
Noma (leia-se Trucks Noma)
recebeu a Comenda da Ordem
do Mérito Industrial, da FIEP,
em reconhecimento às suas
ações inovadoras na gestão de
negócios que geram riquezas,
prosperidade e desenvolvimento para o Estado e para o Brasil.
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.
ENTREGA DE TAIKÔS
O Departamento de Taikô da
Aliança/Liga realiza hoje (18),
em sua sede social, cerimônia
de entrega de cinco taikôs para
a Sociedade Paranavaiense de
Desportos e Cultura. O vicepresidente Carlos Makino estará representando a diretoria da
Aliança/Liga e o Departamento
de Taikô na entrega dos tambores.
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 nove equipes Inter-Seleção de São Paulo
e três do Paraná.
KARAOKÊ TAIKAI
A filiada Associação Cultural e
Beneficente Nipo-Brasileira de
Curitiba realiza amanhã (19), em
sua sede, o 4º Natsumero Karaokê Taikai (Musical da Saudade).

GRUPO HIKARI
O Grupo Hikari estará se apresentando amanhã (19) 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 oficial será no
domingo dia 3, às 9h00m 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.
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.

CIDADES/DOURADOS

Lideranças da Amat definem descentralização 5ª edição do Japão Fest deve atrair mais de
do tratamento do lixo
10 mil visitantes no fim de semana
DIVULGAÇÃO

A Associação dos Municípios do Alto Tietê (Amat) vai
propor à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e ao Ministério do Meio Ambiente a implantação das usinas de reciclagem de lixo em todos as cidades da região interessadas em
receber o projeto, que faz parte do Programa Nacional de
Meio Ambiente II (PNMA). A
meta é que os recursos previstos para o empreendimento sejam divididos entre os municípios. A decisão foi anunciada
no último dia 13, durante reunião realizada em Salesópolis.
Segundo o presidente da
Amat e prefeito de Mogi, Junji
Abe, cada município terá a
oportunidade de destinar uma
área para cuidar dos seus resíduos. Trata-se de uma de
contraproposta aos estudos realizados pelo PNMA II que
apontaram a região da Volta
Fria, em Mogi, como a mais
indicada para receber uma usina regional. “Esta possibilidade
está descartada porque a legislação não permite que recebamos lixo de outras cidade. Além
disso, a área está com pendências judiciais”, esclareceu Junji.
“Gostaríamos que cada
município recebesse uma parcela da verba de quase R$ 5
milhões destinada pelo Programa Nacional de Meio Ambiente, subdividindo conforme
a cidade ou consórcio de um
ou dois municípios queiram ver
instalada em seu território uma
usina de reciclagem, se possível, com a vinculação de uma

Durante reunião, comissão discutiu normas para tratar resíduos

usina de compostagem para a
transformação do resíduo sólido domiciliar em adubo orgânico”, completou o prefeito.
O presidente da Amat lembrou que uma usina para um
volume de resíduos domiciliares entre 300 e 350 toneladas
custaria cerca de R$ 400 mil.
“Isso também fortaleceria o
cunho social que cada município já tem com projetos desta
natureza. Ou seja, com pessoas trabalhando no recolhimento do lixo sólido para reciclagem, com organização, gerando renda e dignidade”, disse.
Participaram das discussões, além do chefe do Executivo mogiano, os prefeitos de
Salesópolis, Benedito Rafael
da Silva; de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra, de
Biritiba Mirim, Roberto Pereira da Silva, o Jacaré; de
Itaquaquecetuba, Armando
Tavares Filho; de Guararema,
André Luis do Prado, de Poá,

Roberto Marques; de Arujá,
Genésio Severino da Silva, e
de Suzano, Marcelo Candido.
O secretário de Governo de
Santa Isabel, Donato Matarazo, representou o prefeito Hélio Buscariolli.
Compensação ambiental –
Os prefeitos também definiram a elaboração de um documento para ser encaminhado à Assembléia Legislativa
para que seja revista a forma
de cálculo para a compensação financeira para cidades
localizadas em regiões com
restrições ambientais.
“Alguns municípios do Alto
Tietê, como Mogi, Suzano,
Biritiba e Salesópolis, são vítimas da construção de reservatórios para abastecimento de
água, cujos pesos não estão
determinados na proposta. Entendemos que deverá ser revista a pontuação, com uma elevação no índice”, afirmou Junji.

DIVULGAÇÃO

Fusão de dois dos principais eventos realizados pela
Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Dourados – o Bon Odori e o
Engueikai – o Japão Fest
prossegue hoje (18) e amanhã
(19), na sede campestre no
Clube Nipo-Brasileiro. Além
da tradicional dança folclórica japonesa, o evento conta
ainda com outras atrações
como shows artísticos, apresentação de yosakoi soran e
estandes com diversos produtos japoneses. No local também foi montada uma praça
de alimentação com pratos típicos japoneses e salgadinhos
em geral.
Segundo o presidente da
Comissão Organizadora, Junji
Miyakawa, a expectativa pe
receber cerca de 10 mil visitantes nos três dias de programação. Miyakawa lembra
que a idéia de realizar o Japão Fest foi inspirada em outros festivais, como os que
acontecem em Maringá e
Londrina, ambos no Paraná.
“Mas foi também por necessidade porque tanto o Bon
Odori quanto o Engueikai já
não estavam mais resistindo
ao tempo e estavam ficando
com a fórmula gasta. Tanto
que nos últimos anos o
Engueikai praticamente abandonou sua vocação artística
para virar mais um evento de
karaokê”, conta Miyakawa,
acrescentando que o Japão
Fest ultrapassou as fronteiras
da comunidade nikkei local e

Centenas de pessoas poderão ver e participar de dança tradicional

hoje recebe caravanas de cidades vizinhas como Nova
Andradina, Naviraí e Carapó.
“A própria comunidade,
através da Associação Cultural Nipo-Brasileira Sulmatogrossense, entidade que
engloba 11 associações nipônicas, se encarregou de fazer
a propaganda boca a boca”,
conta Miyakawa, que preside

também o Clube Nipo-Brasileiro.
5º JAPÃO FEST
QUANDO: HOJE (18), A PARTIR DAS 19H
E AMANHÃ (19), A PARTIR DAS 18H
ONDE: S EDE C AMPESTRE DO CLUBE
N IPO -B RASILEIRO : R UA B ERTOLDO
M IRANDA B ARROS , 1301, J ARDIM
FLÓRIDA II, DOURADOS (MS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 67/3426-9604
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DEKASSEGUIS

Mesmo com manutenção do visto especial,
candidatos encontram dificuldades na emissão
JORNAL NIKKEI

A

sugestão do ex-viceministro da Justiça japonês Taro Kono de
extinguir o visto especial a brasileiros parece não ter passado de uma ameaça. Especialistas opinam que mudanças na
Lei de Controle de Imigração
e Reconhecimento de Refugiados não devem acontecer,
pelo menos por enquanto, devido ao estudo não ter virado
um projeto de lei e à mudança
do governo que recentemente
assumiu o poder no Japão – do
primeiro-ministro Junichiro
Koizumi para Shinzo Abe.
O procedimento, contudo,
na obtenção do visto para embarcar ao Japão não é tão simples. Algumas exigências continuam as mesmas baseadas na
Lei de Constituição de 1990,
que possibilita a entrada no país
aos nisseis, sanseis e respectivos cônjuges e sua longa permanência (de um até três anos,
podendo ser renovada), salvo o
não cumprimento de algum requisito. Mas muitos candidatos
a embarcarem ao país de seus
ascendentes estão encontrando dificuldade no Consulado
Geral do Japão com o longo
tempo de espera para aprovação do documento – ou a recusa do mesmo.
Neste ano, houve duas alterações para emissão do documento destinado ao sansei e
cônjuge: a apresentação do
atestado de antecedentes criminais emitido pelo órgão estadual competente (como o
Poupatempo, no mesmo dia) e
da certidão de antecedentes
criminais emitida pela Polícia
Federal (cerca de 20 dias), e o
tempo de espera prolongado de
quatro para seis semanas. No
início, entretanto, o prazo era
de uma semana – como é para
os nisseis. De acordo com o
órgão, as alterações se deram,
respectivamente, em 29 de
abril e 23 de outubro.
“Devido à reformulação do
decreto do ministro da Justiça
referente ao status de permanência do residente de longa
permanência, nos casos de
solicitação de Visto Específico, está sendo realizada uma
averiguação das circunstâncias da permanência anterior no
Japão do requerente. Devido
à necessidade de mais tempo
para esta averiguação, o pra-

Casal Eder e Patrícia Sekine pretende ficar três anos no Japão

zo de emissão do visto foi prorrogado por mais duas semanas”, justifica o Consulado ao
Jornal Nikkei.
Sobre outras supostas mudanças propostas por Kono, o
órgão apenas se pronuncia que
“não estamos em posição de
fazer qualquer comentário,
pois não temos conhecimento
de que são sugestões oficiais
do governo japonês”.
Recomendação - Sem perspectivas de emprego em sua
área de atuação, os radialistas
Eder Henrique Sekine Dias, 25,
e Patrícia Renata Morgado
Sekine, 29, tomaram a decisão
de partir ao Japão entre março e abril de 2007. Com quase
um ano de casados e muitos
meses na busca por emprego
no Brasil, os recém-formados
esperam a garantia de fazer
um pé-de-meia para investir no
futuro, como as dezenas de
milhares de nikkeis e cônjuges
o fazem anualmente. Para
isso, contam com o apoio de
uma tia de Dias, que mora em
Yamanashi, na procura de vagas em alguma indústria local.
“Ela está há dez anos por
lá e é nosso contato direto no
Japão”, afirma Patrícia, que foi
com o marido ao Ciate assistir
a palestras que visam a orientação para futuros dekasseguis
durante a estadia por lá. Fez
muitas perguntas ao ex-dekassegui e palestrante Marcio
Sonobe, que ficou no Japão
menos de um ano, com a esposa e uma filha, mas que
aprendeu muito naquele período – hoje, trabalha com ges-

tão ambiental. Por ser uma
experiência inédita, o casal
sabe que um bom planejamento se faz necessário – com
documentação, visto de entrada, procura da estadia, do emprego, entre outros itens. E
prefere contar com alguma
assessoria especializada no
assunto. “Estamos vendo em
algumas agências, pois acho
que é impossível ver somente
por conta própria. Apesar dessa forma ser a mais barata”,
analisa Patrícia.
Mas se o caso é simples,
especialistas recomendam que
o próprio candidato vá pessoalmente ao Consulado Geral
do Japão para dar entrada no
visto. Pelas informações
pesquisadas pelo casal mestiço até então, o nikkei não acha
que as atuais exigências o impedirão de obter a carta de permissão. “Pedem requisitos
como comprovação de morarmos junto, termos casado em
cartório... A agência nos informou que dá para conseguir o
visto com o mesmo tempo de
permanência ou então poderemos renovar depois”, disse
Dias.
O Consulado japonês confirmou a possibilidade de renovação junto ao Departamento
de Controle de Imigração do
Ministério da Justiça do Japão,
mas o período pode variar para
cada pessoa. Boa parte dos
problemas na tentativa de obtenção do documento ocorre
entre casais e terceira geração
– a quarta só é permitida acompanhada dos pais e não pode
trabalhar. Mas de acordo com

Masashi Miura, dono de uma
agência de turismo na Liberdade, “dependendo da situação, um candidato é avaliado
e negado. Quando o Consulado recusa, não fala o porquê”,
diz ele, que há 20 anos atua na
venda de passagens ao Japão
e solicitação de vistos junto ao
Consulado em São Paulo. Sua
dica é: quanto mais comprovantes de convivência entre os
cônjuges, melhor. “De que vivem no mesmo teto, têm uma
união estável. Eles podem pedir fotos, álbum de casamento
e até relatório desde o início
do namoro”, aponta. O diretor
lembra de casos que trouxeram desconfiança ao órgão
oficial que ajuda a controlar a
entrada de visitantes e trabalhadores naquele país, já que
mesmo com toda a documentação apresentada de acordo
com o requerido, o visto pode
ser negado, após mais de um
mês de espera.
O JN questionou a causa
ao Consulado, que respondeu:
“Não é possível comentar sobre os critérios de análise dos
casos em específico, mas, de
forma geral, o visto é emitido
quando se preenche essas condições: O solicitante possui
passaporte válido e também
garantia do direito de voltar ao
seu país de origem, ou quando
possui permissão para retornar
ao país de residência; A documentação apresentada para a
solicitação de visto é apropriada; O tipo de atividade a ser
desenvolvida no Japão, ou ainda o status do solicitante e o
tempo de estada, está de acordo com o status de permanência e o período de estada definido pela Lei de Imigração; O
solicitante não deve estar enquadrado em quaisquer incisos
do Parágrafo 1 do Artigo 5 da
Lei de Imigração.”
Ou seja, “cada caso é um
caso”, como repete Miura. E
sabendo que o desconhecimento do idioma japonês é uma
grande barreira quando se está
num país distante e de costumes diferentes dos daqui, Eder
e Patrícia prometem se matricular numa escola de línguas
para aprender o básico no início do ano que vem. A exigência do japonês seria um dos
pontos abordados por Taro
Kono em sua proposta. “Falo

Enquanto vereador lança ‘moção’, Ciate descarta mudança na lei
Abolir o visto especial para
nikkeis, exigir conhecimento do
idioma para renovação do mesmo, extinguir o programa de estágio de asiáticos, proibir a entrada de trabalhadores não qualificados e exigir a igualdade de
salário entre estrangeiros e japoneses que possuem a mesma
qualificação. Estas são as propostas apresentadas em junho
deste ano pelo ex-vice ministro
da Justiça Taro Kono, que declarou ter sido “um grande erro”
o governo japonês abrir as portas para os brasileiros.
Já antecipando possíveis –
ou quase descartadas – mudanças na Lei de Imigração japonesa
que afetem os dekasseguis, o
vereador paulistano Aurelio Nomura está encaminhando às autoridades brasileiras uma “moção
de apelo” contra o estudo do exparlamentar. “Estamos trabalhando no sentido de que antes que a
coisa ganhe força no Japão, queremos que o visto permaneça
baseado na Lei de Imigração”,
disse ao Jornal Nikkei.
Ele já ganhou adesão dos 55
vereadores da Câmara Municipal de São Paulo e pretende levar a questão agora à Embaixada e Consulado do Japão, prefeitura e governo de São Paulo e
até mesmo ao Ministério das
Relações Exteriores e presidência da República. “Na realidade,
esse deputado não conhece
nada da imigração japonesa [ao
Brasil] nem da história da imigração ao Japão.” O vereador aponta como alguns aspectos da re-

Em palestra, Ninomiya aborda situação atual de nikkeis no Japão

lação bilateral “o trabalho realizado pelos nikkeis que aqui vieram
e hoje ocupam todos os cargos
possíveis... e a proximidade motivada pelo governo de lá, com o
respeito entre ambos”. O político
lembra ainda da iniciativa de seu
falecido pai, Diogo Nomura, de ter
concretizado o projeto de lei para
que os descendentes pudessem
ir ao Japão trabalhar.
Aurélio engrandece o lucro que
os dekasseguis produzem, com a
remessa enviada ao País, mais que
US$ 2 bilhões por ano. “Hoje eles
representam a maior multinacional
brasileira e essa proibição causaria grande tragédia”, afirma, explicando que “é importante que iniciemos esse processo de
sensibilização, para que se torne
um fato consumado”.
Tendências - Destinado a pessoas interessadas em trabalhar no
Japão como dekassegui, o Ciate
(Centro de Informação e Apoio ao

Trabalhador no Exterior) promove de duas a três vezes por semana palestras gratuitas com esse
enfoque. No último dia 11, o presidente da entidade, Masato
Ninomiya, falou sobre as “Tendências de Mudanças de Política
na Entrada de Nikkeis no Japão”
e comentou sobre a atual situação dos brasileiros naquele país.
“Dos cerca de 300 mil brasileiros que estão no Japão, a maioria
esmagadora está como residente
por longo período”, constata. “A
partir de 1985, as pessoas iam com
visto de turista, o que não permite trabalhar, como em qualquer
lugar do mundo. Por isso, lá se
transformava o visto em especial,
chamado para visita de parentes,
e isso fazia com que o nikkei pudesse trabalhar”, conta ele, lembrando que na época não havia
muitos não-nikkeis.
O quadro foi mudando na década de 90, com o aumento no número de passageiros que viajavam

estimulados pela falta de mão-deobra nos serviços em indústrias.
“Algumas cidades tiveram presença mais marcante [de brasileiros e
latinos], e desde o começo sua presença não era tão confortável, pois
os japoneses constituem uma sociedade fechada.”
Depois vieram os problemas
com as empreiteiras, com filhos
de brasileiros matriculados em
escolas japonesas, a convivência com os vizinhos japoneses e
a delinqüência infantil. Pode se
afirmar que a criminalidade também contribuiu com o receio em
relação aos gaijins. Com tudo
isso, chegou-se agora a um impasse, que o especialista acredita não ter continuidade.
“Acho que essa proposta
não vai vingar, até porque mudou o governo. Mas pela primeira vez se admitiu que a abertura
dos portos se deu em razão das
necessidades das empresas.
Ninguém duvida que é necessário saber o japonês, mas pode
haver campanhas para apoiar os
brasileiros. O presidente do
Ciate ainda destacou o fato de
que a população japonesa está
envelhecendo, com a baixa taxa
de natalidade.
Isso poderá acarretar, no futuro, falta de mão-de-obra para
as indústrias. “Parece-me que
para a Justiça, as coisas caminharão na direção oposta. A tendência é mais para abertura. Estas questões levantadas por ele
é um estudo, mas de imediato
não haverá mudanças”, afirma
Ninomiya.
(CY)

pouca coisa, mas quero fazer
um curso, para ter pelo menos
a conversação”, conta o
sansei.
Eles fazem parte do crescente número da terceira geração ou cônjuges que estão
embarcando ao Japão nos últimos anos (leia texto abaixo).
E culpam o afunilamento das
oportunidades de trabalho em
determinados setores no Brasil. “Hoje não tenho perspectiva de mercado aqui. A intenção é juntar grana, o que hoje
não conseguimos, voltar e aprimorar os estudos em pós-graduação”, diz a radialista.
Para Miura, o procedimento para a retirada do visto é o
mesmo que “há muito tempo”,
já que a lei não foi alterada.

“Enquanto o Consulado não
publica, fica só na suposição.
A única regra que mudou foi
para a terceira geração, que de
quatro agora tem de esperar
seis semanas para obter o visto”, reforça. Portanto, se o
candidato sansei ou casado
com um descendente pretende ir para o Japão com visto
especial e começar a planejar
agora sua viagem, só terá autorização para chegar lá depois
da segunda quinzena de janeiro. “Quando é nissei e sansei
puro, é bem mais fácil.” Mas
se tiver o visto negado, nem
tudo está perdido. “O Consulado dá chance de tentar novamente, depois de seis meses”, conforta Masashi Miura.
(Cíntia Yamashiro)

Alguns aspectos de indenização
em matéria de transporte de
passageiros – Parte I
Assistimos, ultimamente,
a uma verdadeira batalha na
apuração de quem é a culpa
do acidente que envolveu o
avião da Gol e o Legacy da
Excel Air Services.
Mais recentemente, já se
anuncia provável culpa da
torre de controle.
A pergunta que surge:
quem afinal indenizará a família do passageiro?
Para chegarmos a uma
conclusão a respeito, é necessário um estudo sobre contrato de transportes.
Considerando o grande
número de pessoas que fazem uso, diariamente, dos
transportes, ele assume uma
grande relevância por sua repercussão social e jurídica.
O contrato de transporte
está disciplinado no atual Código Civil nos artigos 734 a
756, incorporando texto da
Lei da Estrada de Ferro, bem
como posições da doutrina e
da jurisprudência.
Quando se fala em acidentes de trânsito, de imediato, surge a questão: qual é o
direito de cada um e de quem
é a responsabilidade. Assim,
a responsabilidade do transportador pode ser averiguada sob ângulos diferentes.
Em primeiro lugar, surge
a responsabilidade do transportador em relação aos seus
empregados. Essa responsabilidade deriva do contrato de
trabalho existente, constituindo o acidente de trânsito, acidente de trabalho, previsto em
legislação específica. A indenização deverá ser requerida
junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS.
Porém, se, por exemplo, provar que a manutenção devida não foi feita pelo empregador e tendo essa sido a causa do acidente, o empregado
pode pleitear também indenização junto ao empregador.
O segundo aspecto que
deve ser considerado é do terceiro que não guarda qualquer
relação jurídica com o transportador. Por exemplo, em
caso de atropelamento. O
vínculo jurídico entre eles sur-

girá com o acidente que legitimará pedido indenizatório. O
pedestre, neste caso, não precisará provar culpa do transportador ou de seu empregado para fazer jus à indenização, pois seu direito está assegurado no Art. 37, § 6º da
Constituição Federal, eximindo-se o transportador se provar que ocorreu caso fortuito
ou força maior ou fato exclusivo de terceiro ou da vítima.
É a chamada responsabilidade objetiva, pois as empresas
prestadoras de serviço de
transporte coletivo são prestadoras de serviço público.
O terceiro aspecto, senão
o mais importante no contrato de transportes, é a responsabilidade das empresas em
relação ao passageiro.
Contrato de transporte
de passageiro
O contrato de transporte
é um contrato de adesão, isto
é, as cláusulas são previamente estipuladas pelo transportador, cabendo ao passageiro apenas aderir às disposições nele constantes.
É, ainda, um contrato consensual, pois para a sua celebração basta o encontro de
vontades, e é bilateral prevendo direitos e obrigações para
ambas as partes. Finalmente, é comutativo no sentido de
que há um equilíbrio econômico entre as prestações.
Entrementes, uma das
mais importantes cláusulas do
contrato de transporte é a
chamada “cláusula de incolumidade”. Ela é inerente ao
contrato de transporte. Ela
está implícita nesse contrato.
Dela decorre que a obrigação do transportador não
se resume apenas no meio ou
resultado de transportar, mas
também de garantia. O transportador é obrigado a conduzir o passageiro incólume ao
seu destino. Uma vez descumprida tal obrigação surge
o dever de indenizar do transportador, independentemente
de culpa. É a chamada responsabilidade objetiva.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
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Designer nikkei lança livro
sobre projetos de carros

Do outro lado do mundo
DIVULGAÇÃO

*PAULO FRANCHETTI

N

ão imagino quantos
estudiosos de literatura brasileira terão
ouvido já o nome de H.
Masuda Goga. O haicai esteve na moda há algum tempo. Mas a sua assimilação se
deu principalmente por meio
de escritores sem ligação direta com a língua e cultura japonesa, como Guilherme de
Almeida, Millor Fernandes e
Paulo Leminski. Somente há
alguns anos surgiram os primeiros estudos sobre aquele
que é considerado o divulgador do haicai no Brasil, entre
os imigrantes: Nempuku
Sato.
Nempuku Sato escrevia
em japonês e, graças em
grande parte a ele, a tradição
se manteve entre nós. Desconhecida, a produção de
haicais em japonês, tendo
como tema a natureza e a
vida no Brasil, ainda espera
por um trabalho sério e sistemático, que a reúna, estude e
traduza, permitindo assim a
sua divulgação mais ampla no
país, bem como o conhecimento da língua dos imigrantes e alguns aspectos da sua
adaptação ao clima, à flora e
à fauna do Brasil.
Masuda Goga foi discípulo de Nempuku e tratou de
levar adiante a sua tarefa,
praticando o haicai em língua
japonesa. Mas não se circunscreveu apenas à prática
e promoção do haicai na sua
língua natal. Amigo de Guilherme de Almeida e de Jorge Fonseca Júnior, dedicouse também à transposição do
haicai tradicional para o português.
A tarefa não era fácil. O
haicai não é somente uma
forma fixa. Não é uma espécie de micro-soneto, uma estrutura na qual se pode vazar
qualquer conteúdo. É certo
que o “haicai” tem uma forma que, na vertente que é a
de Masuda Goga, tradicionalista, exige um grande domínio da técnica e da língua literária. Mas antes de ser uma
forma ou o produto de uma
técnica, o haicai é um jeito de
estar no mundo, uma maneira de olhar para as coisas.
Um jeito de estar na linguagem, no sentido que o estado
de haicai pressupõe a contemplação, a experiência e a
composição por impulso, segundo a impressão do momento. Mais ou menos como
sair com uma câmera para
fazer fotos pressupõe um jeito diferente de olhar para as
coisas e de se acercar delas.
O primeiro problema que
se apresentava, em meados
do século 20, era compreender por que caminhos e com
que sentidos o haicai tinha

Masuda Goga foi discípulo de Nempuku e tratou de levar adiante o haicai em japonês e português

chegado ao Brasil. Não havia
ainda nenhum trabalho sistemático sobre isso, nem em português, nem em japonês. Goga
dedicou-se a recompor essa
história, dando finalmente a público, em 1987, o volume O
haicai no Brasil, publicado também em língua japonesa. Nesse mesmo ano, junto com outros interessados, principalmente nisseis, fundou a primeira associação dedicada à prática de haicai em língua portuguesa, o Grêmio Haicai Ipê, e
logo depois, em 1993, o Grêmio Haicai Caleidoscópio, dedicado à produção de rengas
(haicais encadeados) em língua
portuguesa.
Foram anos de dedicação
à tarefa que lhe fora confiada
pelo seu mestre. Goga, nascido em 1911, emigrou para o
Brasil em 1929. Seu trabalho
com o haicai em português se
estende de 1936 até 1987,
quando dá por encerrada a primeira parte do trabalho, com
a publicação do livro e a fundação do Grêmio.
Ainda havia, entretanto,
muito que fazer, para construir
o haicai brasileiro em moldes
japoneses.
O próximo desafio era fazer a sistematização dos índices de estação no Brasil. Esse
é um problema grave, para o
haicai tradicional. No Japão, a
longa prática consolidou relações unívocas entre alguns fenômenos, animais, plantas e
atos humanos, por um lado, e
os vários momentos do ciclo
das estações, por outro. A simples menção a um pássaro, por
exemplo, já convoca para o
poema associações que configuram não só uma estação
específica, mas também um
estado de espírito tradicionalmente associado a ela. A alma
do haicai tradicional repousa
nessas relações unívocas, pois

elas fornecem a base para o
desenvolvimento particular de
cada poema, por meio da glosa do estado de espírito conotado, da sua contradição, da
anotação de uma variante ou,
em casos mais radicais, da sua
negação pela ironia ou pela piada. No Japão, a codificação
dessas relações é tão importante e clara que se organizam
dicionários de “kigos”, isto é,
palavras que remetem a um
momento determinado na sucessão das estações.
No Brasil, país de vários
climas e de estações menos
definidas, o “kigo” sempre foi
um problema. Sua sistematização, do ponto de vista do haicai
tradicional, era urgente. Mas
o desafio era imenso. Com ajuda da haicaísta Teruko Oda,
foi esse o próximo passo de
Masuda Goga na construção
do caminho do haicai brasileiro. Após muitos anos de trabalho, ambos publicaram finalmente o volume “Natureza –
Berço do Haicai” (1996), o
primeiro dicionário de “kigos”
brasileiros.
Estão aí dispostas, em traços muito rápidos, as balizas da
ação de Masuda Goga. Não
está o principal de sua prática
quotidiana de escrita e ensinamento de haicai, nem o seu
estímulo a todas as iniciativas
que visassem a promover a
arte. Como não está aí a sua
participação indispensável nos
Grêmios e na organização de
antologias nas quais se foi recolhendo a produção brasileira e também latino-americana.
Por conta dessa ação de
toda uma vida consagrada ao
haicai, Masuda Goga recebeu,
em 2004, do Japão, o “Masaoka Shiki International Haiku
Grand Prize”, que é concedido a pessoas que tiveram
grande destaque na difusão
internacional do haicai.

Neste momento se preparam as comemorações pelo
centenário da imigração japonesa – que será em 2008. Estou confiante em que alguma
homenagem lhe será feita no
âmbito dos festejos, por justiça, por ele ter dado seqüência, em português, à missão
atribuída a Nempuku Sato
pelo mestre dele: vá semear
um país de haicai.
Mas o ano do centenário
ainda está relativamente longe. As notícias que tenho da
saúde de Goga não são ruins. Mas tampouco são boas.
De modo que, dentro dos limites do possível, venho desde logo prestar-lhe esta pequena homenagem, saudando na sua figura os demais
discípulos de Nempuku, bem
como os que, a partir do trabalho de Goga, se iniciaram
na enda do haicai.
*Paulo Franchetti, autor
do texto, é Professor Titular de Teoria Literária na
Universidade Estadual de
Campinas - Unicamp. Mestre pela Unicamp, Doutor
pela USP e Livre Docente
pela Unicamp, é, também,
pesquisador 1 do CNPq e
assessor de vários órgãos
e fundações nacionais de
apoio à pesquisa. É presidente do Conselho Editorial da Editora da Unicamp,
empresa que dirige desde
2002. Autor de mais de uma
dezena de obras, entre elas,
duas especialmente dedicadas ao haicai: Haikais. São
Paulo: Massao Ohno/Aliança Cultural Brasil Japão,
1994, e Haikai - antologia
e história. Campinas: Ed.
da Unicamp, 1990 (com
Elza Doi e L. Dantas). Comentário e notas de Paulo
Franchetti. 2ª. ed.: 1991;
3ª. ed.: 1996.

ARTES

Ayao Okamoto expõe em coletiva na Galeria Arte Infinita
DIVULGAÇÃO

Inaugura no próximo
dia 21 (terça-feira), a
partir das 19h, a mostra
‘,6’, na Galeria Arte Infinita, em Pinheiros, em
São Paulo. Seis artistas
plásticos reúnem-se
para trocar informações
e memórias, já que são
amigos há tempos. São
eles Aprigio Fonseca,
Ayao
Okamoto,
Charbel, Décio Soncini,
Francisco Gonzalez e
Jacques Jesin, que apresentam 24 obras inéditas, entre diversas técnicas como pinturas, Obras
gravuras e objetos. A
exposição fica em cartaz até
o dia 09 de dezembro. No dia
25 (sábado), às 13h, Aprígio,

causam impacto nos visitantes

Okamoto e Jesin estarão no
local para conversar com os
visitantes.

Okamoto, que é formado em artes plásticas
pela FAAP, em 1980,
apresenta seis pinturas
em óleo sobre tela (todas em caixa de acrílico), explorando o
geometrismo e o cromatismo. Ele já realizou exposições invividuais na
Galeria Plaza, em Tóquio, em 1997, e na Galeria Mônica Filgueiras,
em 1994. Participou de
coletivas como em
‘Konsei’, na Galeria
Deco, em 2005, e em
‘Nippo Brasileiros Contemporâneos’, no MACUSP, em 1996. Okamoto atualmente ministra aulas de
design em mídias digitais na

Faculdade Impacta de Tecnologia, em SP, é mestre e doutor em artes visuais pela Escola de Comunicação e Artes
(ECA), da USP, em 2003. Foi
professor de criação e publicidade na PUC - SP.
MOSTRA ‘,6’ – COLETIVA COM
APRIGIO FONSECA, AYAO OKAMOTO,
CHARBEL, DÉCIO SONCINI, FRANCISCO
GONZALEZ E JACQUES JESIN
QUANDO: DE 22 DE NOVEMBRO A 9 DE
DEZEMBRO. DE SEGUNDA A SEXTA, DAS
10 ÀS 18H30. SÁBADO, DAS 10 ÀS 14H.
ABERTURA: DIA 21 (TERÇA-FEIRA), DAS
19 ÀS 23H
ONDE: GALERIA ARTE INFINITA (RUA
MATEUS GROU, 629 – PINHEIROS, SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3032-3151
OU NO SITE: WWW.ARTEINFINITA.COM.BR
ENTRADA FRANCA

Aos oito anos, a paixão por
carros e aviões definia o gosto
de Cláudio Habara. O que queria ser quando crescesse? Piloto de avião. Um sonho de
muitos meninos na infância, da
qual poucas realidades comportam. “Era muito incessível”
justifica Habara. Ainda que os
desejos tenham tomado outros
rumos, a adoração continuou
a crescer, mesmo ao virar
“gente grande”.
Comandar uma aeronave
ficou fora de cogitação e sua
admiração concentrou-se nas
quatro rodas, as quais deu asas
a sua intenção de pilotar. Seu
possante não percorre pelos
ares e nem permite apertar os
cintos, mas corre em alta velocidade e o torna piloto nas divertidas competições de carrinho de rolimã.
A “carreira” de corredor
iniciou na adolescência. “Fui
com o meu pai buscar minha
irmã no colégio técnico em que
ela estudava e vi uma corrida
de rolimã. Não tive dúvidas
era lá que eu queria estudar!”
decidiu. Mas o lado profissional o levava para outros trajetos e mais uma vez os automóveis eram a sua fonte
inspiradora.
Chegou a prestar vestibular para engenharia, mas desistiu. “Tenho facilidade com
números, mas cálculo... sem
condições!” excluiu. Desde
criança, desenhava em todo
papel e sempre carros. Por
volta de seus 14 anos, não
eram somente as corridas que
o empolgavam, “quis entender
melhor a parte funcional e comecei a admirar a beleza em
si” conta. No final, escolheu
arquitetura para trabalhar
como designer do bem material mais desejado do mundo,
estudando na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Durante o curso, percebeu
a realidade profissional da área
que almejava. Um mercado
altamente competitivo, difícil
de se inserir. Segundo Habara,
no Brasil os cursos são bons,
mas não se comparam com o
exterior. Para encarar esse
serviço é necessário estudar
fora. Como nunca teve vontade de morar em outro país,
esse fator foi decisivo para
mudar seus objetivos. Hoje,
Habara é designer gráfico.
“Continuo gostando, me mantenho informado, só não quero
mais como profissão. Agora só
como hobby” conforma-se.
Desistiu de seguir profissi-

onalmente, mas com todo esse
gosto por carros, sua tese de
graduação não pôde fugir disso. Em seu trabalho de conclusão de curso apresentou a
restauração de memoráveis
automóveis antigos como o
Malzoni GT, Fúria, Puma e o
Corcel. E para avaliar sua
apresentação compondo a banca examinadora, Anísio Campos, idealizador do Carcará,
Puma, Buggy Kadron entre
outros e incentivador do que
viria a ser aquele projeto.
Mesmo sem expectativas,
o arquiteto levou adiante a
idéia de publicar o material.
Buscou patrocínio com o presidente de uma indústria e para
sua surpresa, obteve êxito, ainda que a reunião marcada era
somente para daqui a um mês.
Além disso, o apoio de incentivo à cultura contribuiu para
que todo seu esforço tornasse
real em setembro deste ano.
Nascia então, o seu livro contendo uma paixão mantida desde a infância, um livro sobre
carros. “Juntei o meu trabalho
com o que eu gosto” disse
Habara satisfeito.
Nomeado de Biografia de
automóveis brasileiros, a publicação traz a história de dez
modelos de carros projetados
no Brasil durante as décadas de
1960 a 1980. Uma narrativa
contada pelos próprios
designers, envolvendo também
a parte mecânica e funcional de
cada máquina. Em meio ao texto, o escritor acrescenta alguns
comentários e caixas explicativas para auxiliar a leitura, sem
esquecer do acervo de fotos
que enchem de brilho aos olhos
de quem vê.
Para transformar o passado em palavras, o autor entrevistou, como um bate-papo, os
criadores: Anísio Campos, Jorge Lettry, Marcio Piancastelli,
Brar Soler, Toni Bianco e Luiz
Moura. A partir daí, relatou
curiosidades e toda a participação deles nos automóveis
que projetaram em três volumes: Automobilismo e design,
Design dos carros esportivos
e Design das multinacionais.
“O conteúdo ficou além do
esperado e o fato de publicar
foi uma satisfação.” Orgulhase Habara. O sucesso de toda
a sua dedicação fica visível não
só em transformar em um livro, mas com os agradecimentos e elogios que recebeu dos
pais dos veículos que preencheram cada página. “Deu
muito trabalho, e nessas horas
eu senti que valeu a pena”.

DIA 3

Nara Kenjinkai realiza Bazar
Beneficente
No próximo dia 3, das 9 às
17h, a partir das será realizado
o Bazar Beneficente de Natal
do Nara Kenjinkai, organizado
em parceria com o Centro de
Apoio à Criança com Câncer
“Marta Kuboiama”.
Iniciada com uma parceria
com a Casa do Zezinho, em
2005, o Bazar é mais uma das
ações de responsabilidade social que a Associação Recreativa e Cultural Nara Kenjinkai
do Brasil pretende desenvolver.
Serão perto de 25 expositores que estarão disponibilizando agendas, artesanatos,
bijuterias finas, blocos de anotações, bolsas, caixas de madeiras, cartões, cerâmica, cosméticos, doces e compotas,
lingerie, quadros, produtos

esotéricos e natalinos, suprimentos naturais, pastéis,
oshiruko, trufas e yakissoba,
entre outros produtos. Parte da
arrecadação será destinada ao
Centro de Apoio.
Segundo Nazira Matsuda,
diretora do Departamento Feminino, o Nara Kenjinkai estará de forma periódica organizando eventos solidários
como este. “Faz parte dos objetivos da nossa associação
desenvolvermos ações de cidadania como este Bazar”.
A Associação Cultural Recreativa Nara Kenjinkai do
Brasil fica Rua Machado de
Assis, 101, Vila Mariana (próxima à estação Ana Rosa do
metrô). Informações pelo tel.:
11/5539-2686.
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Jovens contam o que fazem para
eliminar tensão antes das provas
JORNAL NIKKEI

Perto da prova mais aguardada pelos vestibulandos, a
Fuvest, nem mesmo o banheiro do cursinho deixa de
pressioná-los: “Enquanto você
tá aqui, tem um japonês estudando”. Frases jocosas como
essa retratam o cenário de tensão para quem tenta uma vaga
na Universidade mais almejada do país, a USP (Universidade de São Paulo).
Nesse ritmo acelerado de
dedicação e ansiedade dos estudantes, difícil é descansar. A
vestibulanda Débora Shimada,
18, conta que após um cansativo dia estudando, chegou a
dormir durante uma conversa.
Para a surpresa de seus amigos, a garota começou a declamar fórmulas de física enquanto dormia. O fato rendeu
boas risadas e, claro, piadinhas. “Nossa, me zoaram muito me chamando de nerd” diz.
Não dá para ignorar que o
vestibular está próximo, porém
não adianta passar horas e
horas com a cara em livros se
não houver um descanso. Segundo a psicóloga Helena
Sakiyama, o aluno deve permitir-se um tempo para carregar as energias. Contudo, não
há uma receita única de relaxamento. “Depende do que a
pessoa gosta de fazer para
proporcionar a si mesmo momentos de prazer” explica.
Seja ir ao cinema, praticar
esportes, dormir, curtir uma
balada ou até mesmo um banho demorado. O mais importante é aliviar o estresse que
essa fase causa no candidato.
O vestibulando Renato Sakashita, 20, se encaixa nesse
quadro. Segundo ele, “pelo
menos uma vez por semana,
não quero tocar nas apostilas”.
As meninas costumam ser
as mais abaladas. Doces e chocolates são muito usados no
combate a constante sensação
de TPM, tensão pré-menstrual. Depois, reclamações de estarem gordas são comuns. Shimada desconta tudo tocando
taikô em seu grupo, o
Himawari. “É bem terapêutico,
e fora que encontro com meus
amigos”, explica.
Professores de cursinho,
que não deixam passar batido,
aproveitam dessa situação
para descontrair. Nas aulas,
ouve-se a nomeação de “efeito ursa” explicado da seguinte
forma: “brancas, gordas e peludas” arrancando risos da platéia. O ambiente bem humorado ajuda a superar a pressão dessa época.

Superstições, rezas e descontração contrastam com os últimos dias de estudos para a Fuvest

Treineiros - Em contrapartida, os vestibulandos que prestam como treineiros não estão
nem um pouco preocupados.
Ou, como eles mesmos definem, “tô sussa”, pois afirmam
que ainda não sofrem com o
peso da prova. A diferença
entre os alunos do 2º ano do
Ensino Médio fica clara ao
notar a calma e a preocupação apenas em passar de ano.
Preocupar-se com os processos seletivos somente no
ano que vem. É o caso da estudante Stéfanie Sashida,17,
que afirma ficar até o fim da
prova. “Espero fazer sério a
Fuvest, vou ficar até eu agüentar”, acrescenta. Já a amiga da
mesma sala, Paula Otsubo, 16,
não fará a prova neste ano,
pois “acho que não tem necessidade. Prestei Enem, mas não
sei porquê” explica.
Ainda é cedo para começar a se estressar com o vestibular, mas a psicóloga opina
ser fundamental fazer o
treineiro. Dessa forma, o candidato pode se preparar melhor
para o próximo ano. Sakiyama
ressalta a importância de conhecer a si mesmo em uma
situação como essa, afinal são
cinco horas de prova.
É com esse pensamento
que o estudante Naruto
Tsujisawa, 16, irá comparecer
ao exame: para se auto-avaliar e para encarar as 90 questões. “Levarei ‘danoninho’ e,
se eu ficar muito cansado, vou
dormir uns dez minutos para
depois continuar”, diz. Para desespero dos neuróticos com

cada minuto, o adolescente
acrescenta: “é só um pouquinho, dá tempo.”
Mas será que eles deram
uma olhadinha nas matérias
para o próximo domingo? “Não,
TV é mais interessante” justifica Tsujisawa. “Eu toco violão
dia inteiro, aí quando eu me canso, eu durmo” conta Sashida e
ainda brinca com a amiga por
não ter se inscrito no vestibular: “A Paula é a rainha das
vagais, nem vai prestar”.
E o que fazer no dia? - Além
de muito estudo, a dica é eliminar a concorrência. “Vá
com um estojo de lata e derrube-o no meio da prova. Faça
movimentos contínuos de ‘tectec’ com a caneta. E, para as
mulheres, use decote e saia
curta no dia, sem se esqueçer
de cruzar e descruzar as pernas” aconselha o professor de
matemática do Anglo, William
Takagaki. “Falo isso para meus
alunos, se eles fazem eu não
sei...” acrescenta, aos risos.
Brincadeiras à parte, o professor dá um conselho, agora,
com embasamento teórico. “Se

MOTITSUKI 2

15° Festival da Associação Hokkaido traz chef
de cozinha para dar um ‘toque especial’
O Higuma kai, departamento dos jovens da Associação
Hokkaido, realiza no próximo
domingo (26) o 15° Festival de
Motitsuki Hokkaido na sede do
próprio kenjinkai em São Paulo. O evento mantém vivo a
antiga tradição de bater e comer moti no fim de cada ano
para atrair boas vibrações.
Conservar a cultura é o
principal objetivo da festa, já
que “mesmo no Japão, não há
mais esse costume, e é importante que as pessoas conheçam” ressalta o presidente do
Higuma kai Sérgio Tomotani.
E para que a meta seja cumprida, serão convocados cerca de 60 voluntários e 240kg
de arroz especial.
A organização conta com a
colaboração de todos os setores do kaikan, principalmente no
que diz respeito à comida, “fazer molhos e temperos fica muito mais gostoso feito por quem
entende” ressalta Tomotani.

Com tudo isso, amantes da culinária japonesa poderão saborear pratos como o ozoni, preparado pelo chef de cozinha do
Restaurante Kinoshita, oshiruko,
e yaki moti servido com molhos
de gomá, nato, sato, shoyu e
amendoim. E fugindo um pouco
do Oriente, churrasco e morango com chocolate.
Em meio a tantas comidas
típicas japonesas, a província
não poderia deixar de dar o brilho característico de sua região. Como atração principal,
a ocasião terá uma apresentação da dança que mistura os
movimentos de marinheiro e
agricultor, do grupo Ishin
Yosakoi Soran, 1° lugar na categoria adulto no 4º Festival de
Yosakoi Soran, realizado em
julho deste ano.
Além disso, serão exibidos
no telão vídeos do Yuki Matsuri
e Yosakoi Soran Matsuri, festivais que acontecem no Japão,
peculiares de Hokkaido. Sem

esquecer das divertidas rodadas de bingos para o público
concorrer a prêmios.
Mais que promover uma
tarde agradável, o Seinenkai
tem como meta integrar os jovens nas atividades culturais e
gerar uma interação entre os
voluntariados de forma que as
mais variadas pessoas se conheçam. Afinal o grupo se firma com uma comum filosofia,
a amizade. Fato que fica visível devido a não existir nenhum
critério para participar das reuniões do Higuma.
“15º FESTIVAL DE MOTITSUKI
HOKKAIDO”
ONDE: ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO DE
CULTURA E ASSISTÊNCIA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TÁVORA, 605
- VILA MARIANA (PRÓXIMO A ESTAÇÃO
ANA ROSA DO METRÔ)
QUANDO: 26 DE NOVEMBRO
HORÁRIO: 11 ÀS 16 HORAS
ENTRADA: GRÁTIS
MAIS INFORMAÇÕES: (11) 5084-6422

estiver nervoso, espere cerca
de dez minutos, pois esse é o
tempo que seu organismo leva
para acostumar com as substâncias de tensão do corpo”.
Fora isso, a calma é essencial
e explica, “leia a questão antes e a idéia para resolver precisa vir à cabeça. Lembrar
deixa a pessoa desnorteada no
tempo”
Para a vestibulanda Cinthia
Takeyama superstições, simpatias, rezas... tudo é válido
para ajudar a dar aquela
“forcinha”. Calcinha e blusa
amarela ao som de Bethoven
até o último minuto fazem parte de sua tradição para a prova. “O amarelo transmite boas
vibrações e Bethoven porque
estimula o cérebro” justifica.
Veterana, Takeyama presta mais uma vez o vestibular,
pois desistiu do curso de Veterinária que fazia na USP. Além
de todo o esforço durante o
ano, ela lembra que “quando
eu prestei Vet, fiz isso em todos os dias da segunda fase.
Deu certo! E dessa vez, vou
repetir!” fala, bem humorada.
(Cibele Hasegawa)

Evento na Mooca deve reunir
cerca de 200 pessoas

DIVULGAÇÃO

O Departamento de Senhoras da Associação Nipo-Brasileira da Moóca realiza amanhã (19) seu tradicional
Motitsuki, quando a comunidade nikkei se reúne na sede da
Associação para apreciar diversas formas de moti.
“Vamos vender vários tipos
de moti e também iremos oferecer um almoço aos convidados”, explica Yoko Abe, lembrando que o evento é realizado há 20 anos.
Serão vendidos pratos típicos feitos da iguaria, caso do
Ozoni, Anco Moti, Kinako
Moti, Daikon Oroshi Moti e
Nato Moti, além de outros pratos como suhi, guiozá e o tradicional cachorro-quente preparado pelo Fujin-Bu.
Após o almoço haverá a
apresentação de cantores
como Yoko Abe, Miti Koji
(vice-presidente da Associação) e Fujio Takahashi (presidente). Os convidados também poderão se divertir cantando no Videokê que será instalado nas dependências da
sede da Associação.
A apresentação de dança
de salão promete entreter os
visitantes que também poderão
passear pelo bazar que venderá artesanatos, quadros e outros produtos confeccionados
pelas senhoras do departamento Fujin-Bu.
“A festa começa ao meiodia, mas não tem hora pra acabar. Se quiserem ficar até as
dez na noite, não tem problema, contanto que todos este-

Evento é realizado há 20 anos

jam se divertindo”, conta Yoko
Abe.
O moti da Mooca é famoso pelo seu preparo, pois ele
é batido, amassado, o que o
torna mais “fofinho”. O
Motitsuki já se tornou um
evento tradicional da comunidade nikkei. Segundo Yoko, a
festa reúne cerca de 200 pessoas, entre associados e convidados.
Uma parte da renda arrecadada é destinada ao departamento das senhoras e a outra parte vai para a Associação. “Isso nos ajuda a realizar
outros eventos também”, explica a cantora.
MOTITSUKI
DATA: 19 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
HORÁRIO: A PARTIR DO MEIO-DIA
LOCAL: SEDE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL
NIPO-BRASILEIRA DA MOOCA
RUA LITUÂNIA, 556 – MOOCA.
ENTRADA: FRANCA
ALMOÇO: R$ 5,00
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Publifolha lança ‘Sushi: sabor
milenar’, com tudo sobre iguaria
DIVULGAÇÃO

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

Iguarias exóticas estão em alta
no Shundi & Tomodachi
MARCUS IIZUKA

Apenas algumas quadras
separam o antigo do atual
sushibar em que Koji Yokomizo
se instala. Do Hanadoki, o
chef migrou em setembro para
o Shundi & Tomodachi, com a
saída do amigo que ainda tem
na casa seu nome mantido e
que o convidou a substituí-lo.
A seu lado, ele conta ainda
com uma equipe jovem de
sushimen, porém talentosa e já
acostumada com o corre-corre dos pedidos que não páram
de chegar ao balcão.
Dentre eles está Ronaldo
Imai, de apenas 20 anos, mas
que logo aos 14 já aprendia as
técnicas de corte dos peixes.
“Um primo meu já trabalhava
em restaurante, e eu acabei
me interessando também”,
conta o sansei. Por coincidência ou não, os dois já trabalharam no Mihama e no Sushi Ya;
mas é a primeira vez que estão juntos, levados por Shunji.
Koji já o conhecia há ao menos duas décadas, e Ronaldo
foi chamado para ser seu
aprendiz, desde que a casa foi
inaugurada.
O Shundi & Tomodachi tem
três anos e endereço na Rua
Dr. Mario Ferraz (o acesso
mais fácil é pela Cidade Jardim), no Itaim Bibi, e, como a
maioria das casas distantes da
Liberdade, o público freqüentador é de maioria ocidental.
Entre os dias 17 de novembro e 3 de dezembro, acontece a Quinzena de Iguarias Exóticas, a R$ 100,00 por pessoa.
São pratos que apresentam diferentes criações de Koji com
a diversidade de produtos da
alta gastronomia de que dispõe.
Eis a seqüência: Maguro yaki
(atum levemente grelhado com
molho curry e coco); Carpaccio de lula gigante defumada;
Vieiras grelhadas com enguia
e ovas; Sashimi (oito fatias de
peixes e frutos do mar); Hot
Centolla (fina massa de arroz
recheada com o caranguejo
gigante, aspargos e shimeji);
Mexilhão mushi (da Nova
Zelândia, preparado no vapor
e servido com molho especial); e Sushis variados de iguarias.
“A degustação vai intercalada de frios e quentes”, diz

Koji Yokomizo, Marcos Ikeshima, Conrado Inoue e Ronaldo Imai (da esq. p/ dir.), que cuidam do sushibar

Imai. Destacam-se entre outros a inclusão de minipolvo,
lula com wasabi, toro e barbatana de tubarão, com os molhos e temperos adequados.
“Temos de três a quatro tipos
de degustação, e queria criar
um com os melhores escolhidos da casa”, explica Koji
Yokomizo, afirmando ainda
que “muitos não conhecem
outros atrativos da cozinha japonesa, como a centolla, típico da Patagônia chilena”. De
acordo com ele, o que pode
mudar são alguns peixes, dependendo do que tiver de mais
fresco no dia.
Dessa forma, os exóticos
são o principal chamariz do
restaurante, com exceção dos
sushis. E vale apontar outras
opções que têm boa saída,
como os omakases Tomodachi
I, Tomodachi II e Tomodachi
III – pratos quentes e frios em
pequenas porções. Além de
Karashi Ebi (Camarão ao molho de mostarda japonesa, gengibre e pimenta rosa – R$
55,00), o Tuna Maguro Yaki
(Atum levemente grelhado e
fatiado, temperado com molho
de raiz forte e ovas de capelim
– R$ 40,00) e o Harumaki Dyo
(rolinho primavera especial,
recheado com aspargo, shimeji
e caviar – R$ 35,00).
Mas os tradicionais estão lá:
temakis, tempurás, guiozás de

carne e camarão, carpaccio de
salmão, ceviche de pescado
branco, ostras frescas, anchova grelhada e filé mignon
fatiado e temperado com gengibre...
No sushibar - Se você não vai
com muitos amigos, uma dica
é sentar-se de frente para o
sushibar, para ver de perto o
trabalho dos incansáveis
sushimen, que preparam até
três ou quatro pratos ao mesmo tempo. “O interessante do
sushibar é isso, ter esse contato com o cliente. Converso
com eles, sei do que gostam, e
a maioria do que servimos nem
está no cardápio, coisas que
criamos”, afirma Ronaldo.
“Aqui trabalhamos com muitos importados, e sempre que
há novidades do Japão, fazemos pedidos, pois nosso público é assim, gosta de experimentar coisa nova.” Uma boa
oportunidade para os apreciadores da culinária japonesa que
desejam fugir dos triviais combinados de sushis e sashimis e
provar diferentes combinações
de ingredientes saborosos, que
têm origem em países como
Chile, Nova Zelândia, Canadá
e Japão.
E com muita simpatia e
atenção, Koji vai explicando
sobre a culinária japonesa.
“Acredito que o que traz os

clientes que me acompanham
é a confiança, o que para mim
considero muito importante.”
Vale destacar da casa, ainda, o bom atendimento, desde
a entrada. Um clima mais moderno, “aconchegante”, como
define o chef, é outro ponto alto
do local. Num ambiente refinado, de coloração laranja e luz
baixa, são 83 os lugares disponíveis. Um salão principal,
com uma enorme parede de
vidro em que escorrem fios de
água de um lado e espelho junto às mesas de outro. Há, nos
fundos do jardim, três
ozashikis (até dez pessoas) –
que, de preferência, devem ser
reservados com antecedência.
O projeto arquitetônico foi criado por Fernanda Ramenzoni,
em parceria com Enzo (o proprietário) e Vittorio Barone e
o paisagismo de Alex
Hanazaki.
(Cíntia Yamashiro)
SHUNDI & TOMODACHI
RUA DR. MARIO FERRAZ, 402,
ITAIM BIBI
TEL.: 11/3078-6852
ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H
ÀS 14H30; E DOMINGO, DAS 12H ÀS 16H
JANTAR, DE SEGUNDA A QUARTA, DAS 19H
À 1H; DE QUINTA A SÁBADO, DAS 19H ÀS
2H; E AOS DOMINGOS, DAS 19H ÀS 22H
ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA
(R$ 8,00); E COUVERT (R$ 5,00)

PALESTRA

Jornalista relata sua viagem gastronômica ao Japão
JORNAL NIKKEI

Editor de gastronomia de Veja São Paulo, Arnaldo Lorençato
estreou a série de arte
culinária “Saberes dos
Sabores”, no último
dia 13 na Fundação
Japão, na Av. Paulista, em São Paulo. O
crítico reuniu mais de
cem interessados em
conhecer as experiências que ele vivenciou
na viagem de 15 dias
ao arquipélago, em
novembro do ano passado.
A convite da própria instituição vincu- Lorençato: “O menu foi muito interessante”
lada ao governo japonês, o jornalista passou por Tó- se, forçando-se a uma imersão
quio, Noda, Kyoto e Kobe. E na cozinha daquele país. Em
adjetivando o país como “rico, Tóquio, “o mapa culinário de
vasto, misterioso e extraordi- todo o País, fui atrás do toro,
nário”, visitou de izakayas a pois quis provar o sabor, exryoteis. “O menu foi muito in- traordinário”. E foi também ao
teressante. O tempo inteiro só mercado Tsukiji ver como funprovei comida japonesa”, dis- ciona um leilão de atum, antes

de clarear o dia. “Os peixes
são avaliados pela origem e
negociados”, disse, mostrando
imagens de um clipe que gravou e fotos que tirou. Pratos
como shabu shabu, chanko
nabe, num restaurante próximo a um ginásio de sumo, além
do natto e doces não faltaram.
Em Noda, ele fez questão
de visitar a fábrica de shoyu
Kikkoman, que tem um recinto específico para produção à
Família Imperial, e concluiu: “o
shoyu é o sal dos japoneses”.
Na ida a Kyoto, pôde caminhar
e conhecer melhor a milenar
cultura oriental, observar os
detalhes e conhecer os templos
gastronômicos mais tradicionais. No seu relato, contou ainda sobre a carne de wagyu de
Kobe e os doces de Matsue.
Depois, tirou as dúvidas da
platéia, que elogiou muito a
apresentação, e disse à imprensa: “Fiquei emocionado em ver
tanta gente. Cada vez mais as

pessoas querem conhecer
mais sobre a comida japonesa
e como ela é vista por um ocidental como eu.” Dentre seus
pratos prediletos, está o toro,
enguia, e até natto no café da
manhã.
A próxima palestra acontece no dia 8 de dezembro, com
o tema “Etiqueta Japonesa Comportamento à Mesa”, ministrada pela professora
Lumi Toyoda.

A Publifolha lança nas livrarias um
novo título para os
aficionados da culinária japonesa:
“Sushi: Sabor Milenar”, de Sergio
Holzmann. Prefaciado pelo renomado
chef Alex Atala, a
obra desvenda segredos do fascinante universo do sushi
e mostra que seu
segredo não está
apenas no sabor,
mas no universo que
o ronda. Apaixonado pela cultura e
culinária japonesa, Obra contará trajetória do sushi na história
Holzmann resgata
as origens do prato, explican- – que conta a história do sushi,
do de maneira leve e bem- seus tipos e variantes, a etiquehumorada tudo sobre o sushi. ta peculiar do restaurante jaOpção saudável e que vi- ponês, os nomes dos peixes e
rou “moda” no Brasil, pode-se iguarias mais apreciados ou
dizer que o sushi é o maior exóticos e o rito da degustaícone gastronômico do Japão ção. O resultado é manual práe um dos pratos mais popula- tico e completo guia para
res do mundo. Ricamente ilus- adoradores do sushi ou para
trado, o livro também apresen- quem está se iniciando nas
ta outros itens da culinária, de delícias deste universo.
O leitor poderá provar do
acordo com a estação do ano,
a técnica e a etiqueta para co- texto, saborear as fotos e samer o sushi, como fazer a igua- ciar sua fome de informação.
ria em casa e as superstições “Este livro nos traz a possibilidade de compreender um unique envolvem a delícia.
O autor, nascido na década verso de sabores no qual têde 40 – quando existiam pou- nues matizes revelam a excecas técnicas de refrigeração e lência do produto, a virtuosidacomer peixes crus era quase de dos mestres do sushi, a beum risco –, tinha até a fase leza do ritual e a delícia de coadulta aversão a qualquer tipo mer!”, diz Alex Atala em seu
de pescado. Um dia, porém, prefácio.
experimentou e se apaixonou
pela gastronomia oriental. A LIVRO ‘SUSHI: SABOR
partir daí viajou e conheceu, MILENAR’
em todo o mundo, os melhores AUTOR: SERGIO NEVILLE HOLZMANN
restaurantes japoneses.
EDITORA: PUBLIFOLHA
Além disso, já morou no PÁGINAS: 180
Japão, por conta de sua ativi- QUANTO: R$ 34,90
dade – é executivo da área fi- ONDE: NAS PRINCIPAIS LIVRARIAS, NO
nanceira e viajou por vários SITE DA PUBLIFOLHA
países. De sua experiência, (HTTP://PUBLIFOLHA.FOLHA.COM.BR)
criou um livro — sem receitas OU PELO TELEFONE 0800-140090
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O Livro dos Cinco Anéis traz dicas
para ‘guerreiros’ e executivos

Associação Naguisa realiza
Bazar Beneficente
DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

“F

oi com júbilo que
recebi a notícia da
publicação do Gorin
No Sho, o Livro dos Cinco
Anéis, de Miyamoto Musashi,
em sua primeira versão em língua portuguesa sob a supervisão do sr. Jorge Kishikawa,
que me solicitou algumas linhas
de prefácio. Aceitei a incumbência, embora não esteja
acostumado a fazê-lo”. A carta de apresentação, escrita por
Gosho Motoharu, da nona geração de mestres sucessores
do Niten Ichi Ryu e único detentor dos segredos do estilo
criado por Miyamoto Musashi
(1584-1645), é uma espécie de
cartão de visita do O Livro dos
Cinco Anéis – Gorin No Sho
(Editora Conrad), cujo lançamento acontece na próxima
terça-feira (21), na Livraria
Cultura, em São Paulo, e já fadado a entrar na lista de bestsellers.
Considerado “a Bíblia” de
empresários e políticos japoneses – é comparada ao clássico chinês A Arte da Guerra –
a edição bilíngüe da Conrad foi
traduzida diretamente do japonês, o que significa “fidelidade” à obra original. Um dos
diferenciais para as versões já
existentes, traduzidas do inglês, é o fato deste lançamento contar com introdução e revisão técnica do mestre Jorge
Kishikawa, representante do
Niten Ichi Ruy e fundador do
Instituto Niten, a única escola
oficial na América Latina
credenciada a transmitir o estilo criado por Musashi.
“Trata-se de um livro fundamental sobre estratégia e

Edição brasileira contou com introdução e revisão técnica do
mestre Jorge Kishikawa

disciplina cujo significa transcende as artes marciais”, explica Kishikawa, que no estilo
Niten Ichi Ryu é Menkyo
Kaiden (licenciado e diplomado, aquele que recebeu a transmissão dos segredos da arte).
“Para os japoneses, a essência da estratégia está na espada e tudo que se aplica a ela
pode ser aplicada também em
outros segmentos”, observa
Kishikawa, lembrando que o
livro é ilustrado com gravuras
de Hokusai, considerado o
mais famoso pintor do Japão
de todos os tempos. “Além de
casar com o texto enérgico e
profundo do grande samurai,
representando cada um dos
cinco elementos sugeridos por
Musashi, as ilustrações revelam detalhes inusitados até
mesmo para quem é fã de
Hokusai”, afirma, acrescentando que “a obra foi magistralmente traduzida diretamente do original em japonês por
Dirce Miyamura, conhecida

por seus trabalhos na Fundação Japão”.
A obra – O Livro dos Cinco
Anéis – Gorin No Sho é considerado o mais importante tratado da formação do guerreiro samurai. Seu autor, Miyamoto Musashi, foi o maior samurai da história do Japão.
Capaz de lutar manipulando
duas espadas simultaneamente, desenvolveu o estilo Niten
Ichi Ryu (que significa, literalmente, “duas espadas, um
céu”). Musashi viveu na época de transição das grandes
batalhas campais para a fase
da estabilidade e da consolidação do xogunato Tokugawa,
em 1603, e dedicou sua vida
ao caminho da estratégia militar.
Guerreiro obstinado e temido por sua força e sabedoria
de combate, Musashi derrubou
escolas consagradas de esgrima impondo-se como um guerreiro imbatível. Ao atingir o

ápice da força com mais de 60
batalhas vencidas, desiste dos
duelos para seguir sua busca
do conhecimento, dedicando a
última fase de sua vida a escrever O Livro dos Cinco
Anéis, que registra o fundamentos de sua escola.
“Para escrever esse livro,
não vou me orientar pelas leis
de Buda nem pelos ensinamentos de Confúcio. Tampouco tomarei por base crônicas
das antigas guerras ou manuais de tática militar”. Musashi
desenvolveu um livro único,
onde a leveza zen se encontra com a força do guerreiro.
Base do pensamento japonês
moderno, O Livro dos Cinco
Anéis desvenda psicologicamente a postura oriental, segredos como a inabalável
prontidão e o incansável treinamento que marca o espírito, tanto do samurai quanto do
trabalhador japonês. Dividido
em cinco Livros – da Terra,
da Água, do Fogo, do Vento e
do Vazio – Gorin No Sho traz
ensinamentos preciosos tanto
para o guerreiro quanto para
o executivo que procura triunfar dentro de seu próprio
campo de ação.
LANÇAMENTO DO O LIVRO
DOS CINCO ANÉIS (EDITORA
CONRAD, R$ 48,00)
QUANDO: DIA 21 (TERÇA -FEIRA), A
PARTIR DAS 18H30. ALÉM DA PRESENÇA
DE JORGE KISHIKAWA, ESTÁ PROGRAMADA
A APRESENTAÇÃO DE KATÁS COM ALUNOS
DO INSTITUTO NITEN
ONDE: LOJA DE ARTES DA LIVRARIA
CULTURA DO CONJUNTO NACIONAL
(AV. PAULISTA, 2073)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3170-4033

A equipe de Artesanato, responsável pelo Bazar da Associação
Naguisa

A Associação Naguisa realizou no dia 11 de novembro
o seu bazar anual, mesclando,
desta vez, com a festa do chope e sorvete.
Uma das atrações foi o
“prato do dia”: massa com frutos do mar: “Tudo que foi preparado foi vendido, inclusive
sanduíches de picanha que preparo, pastéis, guioza, doces,
manjares, tudo” gabou-se
Mitio Tanaka, o chef Mitio responsável pela “macarronada”
e sanduíches de picanha.
Jorge Taba, ex-vereador e
associado veio especialmente
para saborear a massa com
frutos do mar preparada por
Mitio. “Gosto muito desse prato preparado por ele”, disse ao
lado do risonho chef.
Muito artesanato, “bazar da
pechincha”, cosméticos, alimentos, brinquedos, cds e dvds
foram os produtos mais procurados entre o público: “Procuramos selecionar mais os pro-

dutos a oferecer. E nós do artesanato, viemos confeccionando durante o ano todo vários trabalhos que colocamos
à venda neste bazar” comenta a coordenadora do bazar,
Luzia Denda.
Uma parte da roupas e trabalhos de artesanato que não
foram vendidos, foram todos
doados para Kibo-No-Iê.
Ainda segundo ela, “o resultado ainda não sabemos,
mas na minha opinião tivemos
um movimento bastante razoável e, mais do que isso, tivemos a presença de muitos associados, que não via há muito
tempo, além de um bom
entrosamento e entendimento
com os bazaristas participantes”.
O Hospital Santa Cruz também esteve presente com uma
equipe de enfermagem realizando gratuitamente, exames
de nível de glicemia e de pressão arterial.
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Venda de tratores pequenos
impulsiona setor de máquinas
Sakata lança dois
híbridos de Cebola
A Sakata esta lançando
comercialmente dois híbridos
de cebola, tipo precoce, com
resultados de campo considerados excelentes na região de
Ituporanga/SC. São os híbridos Bella Vista e Bella Dura,
novas opções para os produtores.
O distribuidor Sakata
para a região de ItuporangaSC, a Cerealista União Agrícola, e a Equipe Sakata na
região Sul do Brasil, organizaram e promoveram a
apresentação no campo das
cebolas híbridas. O evento
aconteceu no dia 31 de outubro e contou com a presen-

ça de cerca de 55 pessoas
entre distribuidores, técnicos
e produtores de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Na ocasião foram visitadas
diversas propriedades, onde
os visitantes puderam ver os
produtos em pleno desenvolvimento da cultura e em ponto
de colheita, comprovando a
superioridade dos dois híbridos em relação aos materiais comerciais no mercado.
O lançamento destes produtos, segundo representantes da própria empresa, marca o ingresso da Sakata no
mercado de sementes de cebolas híbridas.

Órgão discute embargo
europeu ao mel brasileiro
A Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Mel e
Produtos Apícolas se reuniu,
nesta semana, para tratar de
assuntos como o embargo da
União Européia ao mel brasileiro, criação de linhas de
financiamento e crédito para
o setor apícola e o fortalecimento estrutural da Confederação Brasileira de Apicultura (CBA).
Recentemente, no Brasil,
o comissário europeu responsável pela proteção sanitária
e segurança do consumidor,
Markus Kiprianou, fez um
alerta de que a União Européia está cada vez mais rigorosa no controle dos produtos consumidos pela população do continente, especialmente no que se refere à segurança alimentar tanto dos
produtos agropecuários produzidos no mercado interno
quanto nos importados de
outros países.
O comissário alertou sobre a necessidade de o governo brasileiro implementar
ações que permitam o cumprimento das normas européias, principalmente aquelas
relativas ao controle de resíduos em produtos de origem
animal (hormônios e medicamentos veterinários) e vegetal (fungicidas e inseticidas).
Na ocasião, o Ministério
da Agricultura apresentou ao
comissário os investimentos

feitos pelo governo brasileiro
no aparelhamento da rede de
laboratórios oficiais para dar
maior eficiência nos testes de
detecção de resíduos. Este
ano, segundo dados oficiais,
foram liberados R$ 55 milhões para modernização dos
laboratórios.
O ministro Luis Carlos
Guedes garantiu que ao longo do primeiro semestre de
2007 o plano deverá estar
implementado em sua totalidade, abrangendo o controle
de resíduos em mel, carnes,
pescado e produtos veterinários, entre outros tópicos.
No caso do mel, Guedes
adiantou que os apicultores
brasileiros não usam medicamentos veterinários, mas
a UE argumenta que os laboratórios brasileiros precisam ser melhor aparelhados
para fazer a análise de resíduos e verificar se os limites
do padrão europeu estão
sendo atendidos. “Estamos
aparelhando nossos laboratórios para atender essa exigência.
Além disso, a UE indicou
um laboratório europeu que
poderá fazer a contra-prova
dos testes”, explicou o ministro. As exportações de mel
para a Europa estão
suspensas desde março sob
o argumento de que não há
equivalência nos testes de
controle de resíduos.

1º leilão de PEP para
vinho acontece neste mês
O MAPA anunciou o primeiro leilão de Prêmio de
Escoamento de Produto
(PEP) para o vinho, programado para o dia 21 deste mês.
Serão ofertados 12 milhões de
litros do produto, com previsão de prêmio máximo de R$
0,65 por litro. Os interessados em participar do pregão
terão de comprovar o pagamento do preço mínimo ao
produtor (R$ 0,75 por quilo de
uva) e o escoamento do produto da Região Sul para outros estados. O MAPA estima que o investimento em
prêmios possa atingir R$ 10
milhões.
Segundo o presidente da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, o leilão se justifica diante dos problemas
que o setor vem enfrentando

com a concorrência dos vinhos importados, principalmente dos países do Mercosul. Jacinto explicou que o
Brasil possui estoques correspondentes a duas safras.
PEP - O objetivo desse mecanismo é garantir um preço
de referência ao produtor e
às cooperativas e, ao mesmo
tempo, assegurar o escoamento da produção. O PEP
é uma equalização visando
evitar que o governo seja
obrigado a fazer aquisições e
formar estoques volumosos.
Pelo sistema o governo paga
um prêmio para que os interessados adquiram o produto
diretamente das cooperativas
ou produtores ao preço préestabelecido. O governo oferece um prêmio em leilões
públicos.

O mercado total de tratores produzidos no Brasil cresceu 9,2% entre janeiro e outubro deste ano, se comparado
ao mesmo período de 2005,
segundo a Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores. Dentro desse mercado, o segmento de tratores com até 55 cc
de potência cresceu 49,2%,
com a comercialização no período de 1.873 máquinas.
Só a Yanmar Agritech, fabricante de tratores e
microtratores voltados à agricultura familiar, sediada em
Indaiatuba, no interior de São
Paulo, comercializou 962 máquinas de janeiro a outubro, o
que representa 51,4% desse
mercado. O crescimento da
empresa no período em relação ao ano passado foi de
28,3%.
Em disparidade a esses números, as indústrias que desenvolvem e comercializam trato-

Modalidade subiu de 5% para 10,8% de participação no mercado

res de grande porte para a agricultura tiverem consideráveis
quedas durante o período.
Para o gerente nacional de
vendas da Yanmar Agritech,
Nelson Watanabe, essa expan-

são nas vendas de tratores de
pequeno porte se deve a uma
junção de fatores positivos. A
liberação dos recursos do
Pronaf, o bom desempenho da
agricultura familiar e as boas

safras de cafés e de frutas
estão entre as principais delas.
“Hoje a agricultura familiar
possui um papel muito importante no cenário brasileiro. São
esses os consumidores que têm
feito com que o setor de máquinas agrícolas cresça. Para
esses produtores, a mecanização traz ganhos palpáveis. A
maioria das grandes indústrias
de tratores está se dando conta disso e passou a desenvolver projetos para esse público”, comentou Watanabe. Especializada em tratores de baixa potência, com até 55cc, e
microtratores, a Yanmar
Agritech desenvolve máquinas
voltadas à agricultura familiar
há 20 anos.
Há alguns anos, os tratores
de baixa potência tinham uma
participação de cerca de 5%
no montante total de vendas
de máquinas agrícolas. Hoje
esses tratores participam com
10,8% do mercado.

PRODUÇÃO

Safra de grãos deve ser
maior que a do ciclo passado
A produção brasileira de
grãos 2006/2007 deve ficar
entre 118,9 e 121,3 milhões de
toneladas. Se confirmado o intervalo superior, a safra atual
será 1,1% maior que a anterior, que se confirmou em 119,9
milhões de toneladas. A pesquisa também mostra crescimento em relação à primeira
intenção de plantio, anunciada
no mês passado, estimada entre 117,7 e 120,6 milhões/t. Os
números são do 2º levantamento desta safra realizado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgado hoje (9/11) pelo presidente
da empresa, Jacinto Ferreira.
O resultado positivo se deve
às boas condições do clima,
impulsionadas pelo fenômeno
El Niño, que provoca mais chuvas em todo o país, em especial no Centro-Sul, maior região
produtora e responsável por
cerca de 88% da produção brasileira de grãos. A Conab estima a área cultivada entre 45
e 45,8 milhões de hectares, o
que representa uma redução de

Milho - A produção deverá
ficar entre 42,9 e 43,5 milhões/t, significando um aumento de 4,5% na comparação do intervalo superior com
os 41,7 milhões/t da safra
passada. O motivo também
está na produtividade, que
passou de 3.235 kg/ha para
3.384 kg/ha, embora tenha
ocorrido redução na área de
04%, partindo-se dos 12,9
milhões/ha da anterior para
os 12,8 milhões/ha do intervalo superior da atual.
Resultado positivo se deve a boas condições climáticas

3,1% no intervalo superior em
relação aos 47,3 milhões/ha da
safra 2005/2006. O motivo da
queda está na descapitalização
do produtor e nos baixos preços dos produtos no mercado.
Soja - A área plantada está
estimada entre 20,7 e 21,1 milhões de hectares. Partindo-se
do intervalo superior, a redução é de 4,9% em relação aos
22,2 milhões/ha da safra ante-

rior. Isso mostra que deixaram
de ser plantados 1,1 milhão/ha
de soja, que foi substituída pelo
algodão, arroz e feijão.
Apesar do encolhimento na
área, a produção da oleaginosa poderá chegar a 55,2 milhões/t ou 3,4% a mais que a
quantidade alcançada na anterior, que foi de 53,4 milhões/t.
A justificativa está no ganho da
produtividade por causa das
boas condições climáticas.

Algodão – O em caroço está
com produção estimada entre 3,2 e 3,4 milhões/toneladas.
Se a quantidade superior
for confirmada, o incremento será de 25,7% em relação
à anterior, que fechou em 2,7
milhões/t. Já a produção do
em pluma está entre 1,25 e
1,32 milhão/t, ou 28% a mais
que os 1,03 milhão/t da passada. A área cultivada desta
cultura deve ficar entre 977,6
mil e 1,026 milhão/ha.

MERCADO/NEGÓCIOS

Exportações brasileiras
de frango estão em queda
As exportações brasileiras
de carne de frango somaram
255,9 mil toneladas em outubro.
Uma redução de 1,61% em relação ao desempenho de outubro do ano passado. O volume,
entretanto, representa um crescimento de 22% na comparação a setembro deste ano.

A receita cambial em outubro totalizou US$ 310,5 milhões
e recuou 11,8% na comparação a outubro do ano passado.
Na comparação a setembro
houve aumento de 23,4% na
receita. Com estes resultados,
o acumulado de janeiro a outubro indica embarque de 2,19

milhões de toneladas, queda de
8,5% em relação a igual período do ano passado.
A receita cambial até outubro acumulou US$ 2,57 bilhões,
queda de 10,15% em relação
ao mesmo período de 2005. Os
dados foram divulgados hoje
pela Associação Brasileira dos

Exportadores de Frango
(Abef). As projeções da entidade indicam que 2006 pode
terminar com exportações de
2,63 milhões de toneladas, queda de 7,6% em relação a 2005
e receita cambial de US$ 3,086
bilhões, que corresponderia a
uma redução de 12,1%.

Produção de orgânicos cresce a 30% ao Ano
O Brasil demonstra grande
potencial para ser, no futuro,
referência também na produção de orgânicos. De acordo
com a Agência de Promoção
das Exportações (Apex-Brasil), a produção de orgânicos
cresce a uma taxa de 30% ao
ano no Brasil, acima do que
evolui a demanda mundial por
estes itens, que é em torno de
25%. O Siscomex inseriu recentemente uma classificação
especial para produtos orgâni-

cos na lista de exportações,
pois ficavam no grupo dos
agrícolas. A medida é vista
como importante contribuição
para dimensionar com mais
precisão o tamanho do mercado, mapear países destino,
quais itens são mais
comercializados.
O potencial de crescimento do nicho já foi identificado
antes e existem diversas iniciativas de produtores para fomentar as vendas externas.

Hoje a agricultura orgânica brasileira representa apenas
1% do mercado mundial deste
tipo de produto, estimado em
US$ 25 bilhões, apesar de a
área de cultivo brasileira ser a
sexta maior do mundo.
O Brasil exporta de soja, a
cosméticos produzidos a partir de matéria-prima orgânica.
Para o consumidor brasileiro, a informação sobre o desempenho do Brasil na área
chega a surpreender. No mer-

cado interno ainda é ínfima a
participação destes produtos.
Não por falta de desejo ou de
reconhecimento do benefício e
sim por causa do custo frente
aos não orgânicos. O preço
pode ser 20% maior ou até o
triplo dos similares não orgânicos, o que é comprovadamente o principal entrave à
maior propagação do consumo. Calcula-se que 75% da
produção é exportada.
O Povo e Apex/Brasil
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Agropecuária é primeira em
consumo de água no Brasil
Agropecuária é a atividade
que mais consome água no
Brasil, segundo relatório Atividade econômica alguma no
mundo se desenvolve sem
água. Mas a agricultura é uma
das que mais demanda, em
volume, os recursos hídricos.
A produção de alimentos mundial responde por 70,2% do
consumo de água que vem dos
mananciais. A seguir, os maiores usos são a produção industrial e o abastecimento humano domiciliar. No Brasil, os índices não são muito diferentes
e acompanham a proporção
mundial.
De acordo com o professor de sistemas de irrigação e
drenagem do Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental
da UnB - Universidade de Brasília, Demetrios Christofidis, a
agropecuária no Brasil responde por 69% do volume de água
retirado dos mananciais. O
abastecimento doméstico e a
atividade industrial são, na seqüência, os maiores usuários,
com 21% e 18%, respectivamente, de volume utilizado. Os
dados são de 2002.
Essas constatações, presentes nos Cadernos Setoriais
dos Recursos Hídricos que o
Ministério do Meio Ambiente
publicou recentemente, indicam que é preciso conhecer
bem como o setor usa a água
para gerenciar bem um recurso que não é infinito.
A irrigação, por exemplo,
segundo dados da ANA Agência Nacional de Águas
de 2005 responde por 69% dos
usos. As categorias seguintes,
de acordo com estudos da

Irrigação: benefícios ao produtor e danos ao meio ambiente

agência que regula o uso da
água, são o uso urbano (11%),
o abastecimento animal (11%),
o uso industrial (7%) e o abastecimento rural (2%). Os
percentuais correspondem às
vazões efetivamente consumidas.
“O futuro da alimentação no
mundo virá da irrigação. Cerca
de 80% da produção de alimentos virá da agricultura irrigada,
um aumento que corresponderá
a um acréscimo no consumo de
água de apenas 15%”, constata Christofidis.
Segundo ele, a agricultura
irrigada hoje tem tecnologia
para fazer pequenas aplicações de água e para reaproveitar o recurso. O grande vilão, responsável pela destruição dos recursos hídricos, segundo o professor da UnB, é
a agricultura de sequeiro, aquela que depende da chuva e promove a abertura de frentes
agrícolas.

Com o desmatamento para
a abertura das frentes, a agricultura de sequeiro torna-se
responsável por grande parte
da erosão no meio rural. “Sem
proteção no solo, os sedimentos são carregados pela chuva, assoreando os rios”, observa Christofidis.
Para o agricultor Jairo dos
Santos Lousa, representante
dos irrigantes no CNRH - Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, não há porque crucificar a irrigação. “A produtividade na agricultura irrigada é
bem maior e isso deveria ser
considerado na hora de planejar políticas públicas para o
setor. O arroz de sequeiro, por
exemplo, rende 2 toneladas por
hectare e o inundado de 8 a 10
toneladas”, calcula Lousa.
“Os que irrigam no CentroOeste produzem até três safras. Se não estão colhendo,
estão plantando. Tem sempre
trabalho. As agroindústrias, por

conta disso, trabalham em até
três turnos. Isso é emprego e
renda.”
Um dos desafios é tornar a
irrigação mais eficiente. Hoje,
perde-se 35% do que se retira
de água dos mananciais na
condução do recurso ou ainda
na distribuição propriamente
dita. A pecuária também demanda grandes quantidade de
água, com a manutenção do
rebanho, na fase do abate, no
preparo agroindustrial dos cortes e na oferta de produtos
derivados, tais como leite e
ovos.
Esse panorama está detalha nos Cadernos Setoriais dos
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Os documentos serão distribuídos
para prefeituras, conselhos
estaduais de recursos hídricos,
comitês de bacias hidrográficas e organizações não-governamentais.
O objetivo, segundo o diretor do Programa de Estruturação da Secretaria de Recursos Hídricos, Márley Caetano
de Mendonça, é ajudar a todos os gestores da água a elaborar seus planos e implementar as diretrizes do plano nacional.
“Se a irrigação não usa técnicas racionais, que leva ao
desperdício, tem que ter diagnóstico frio para trabalhar na
reversão disso. Para nos ajudar nesse trabalho, temos uma
enorme base de dados, que são
os cadernos setoriais e também os regionais, diagnóstico
do uso da água feito por região hidrográfica.” (Agência
Brasil).

CIÊNCIA

Agrotóxicos: perigo crescente
O envenenamento por
agrotóxicos atingiu mais de 14
mil pessoas em 2003, causando 238 mortes. Dez anos antes houve 6 mil ocorrências,
com 161 mortes. O crescimento expressivo das intoxicações
foi identificado em estudo realizado pelo Sistema Nacional
de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), coordenado pelo Centro de Informação Científica e Tecnológica
(Cict) da Fiocruz.

Segundo Rosany Bochner,
coordenadora do Sinitox, no
período abordado pela pesquisa (1993-2003) o crescimento
considerável do consumo de
agrotóxicos no país transformou
esses produtos na terceira maior causa de intoxicação no país,
atrás apenas dos medicamentos e animais peçonhentos.
“Os números podem ser
muito maiores, porque os casos
registrados são, geralmente, de
intoxicação aguda, com sinto-

mas imediatos. É difícil captar
a intoxicação crônica, que se
manifesta a longo prazo”, disse
Rosany à Agência FAPESP.
O Sinitox dá assistência à
população, em casos de intoxicação, em 36 centros espalhados em 19 Estados, com coordenação operacional da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O estudo foi realizado a partir das
informações obtidas nesses
centros. O resultado não dá

conta de todas as ocorrências,
já que não há centros em todos os Estados e a notificação
não é obrigatória.
“Como a prioridade nos
centros é o atendimento, os
dados estatísticos ficam em
segundo plano e, às vezes, há
falta de informações precisas.
Mesmo assim, o estudo foi
possível a partir da análise de
uma série histórica compilada
anualmente”, disse Rosany.
(Agência Fapesp)

GERAL
TEMPO
Confira a previsão do
tempo para este final de
semana no Estado de São
Paulo:
Sábado
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
Mínima de 18 e máxima
de 30º.
Domingo
Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
Mínima de 19º e máxima
de 30º.
Fonte: Clima Tempo

MEIO AMBIENTE

Brasil na lista dos 10 mais no
combate à mudança climática
O Brasil foi incluído por
Ongs ligadas à ONU na lista
dos 10 países que mais se
esforçam para evitar o aquecimento global.
Mas “não há ganhadores”
na lista, adverte Matthias
Duwe, da Rede ação Climática - Europa, um dos dois
grupos responsáveis pelo ranking. “Só há países que aparecem melhor na comparação com os outros”. Das 56
nações ranqueadas, Suécia,
Reino Unido e Dinamarca

são os países que melhor se
comportam frente ao problema. O Brasil aparece em oitavo lugar na lista, atrás da Argentina.
Os EUA ficaram em 53º
lugar, à frente apenas de China, Malásia e Arábia Saudita.
O País é maior emissor de gases do efeito estufa, e suas
emissões subiram 16% entre
1990 e 2004.
Os cálculos para composição do ranking foram feitos
pelo grupo ambientalista

Germanwatch, e levaram em
conta níveis de emissão, tendências de emissão e políticas climáticas.
Na Suécia, cerca de 25%
da energia consumida, em
2003, vinha de fontes
renováveis.
Top 10 - 1. Suécia; 2. Reino
Unido; 3. Dinamarca; 4. Malta; 5. Alemanha; 6. Argentina; 7. Hungria; 8. Brasil; 9.
Índia; 10. Suíça.
(Estadão online)

CURSOS E EVENTOS

Tecnologia é tema de
seminário em Piedade
O Seminário de Tecnologia Agrícola, reali-zado na
última semana pela Prefeitura de Piedade, por meio do
Centro do Em-preendedor e
do Trabalhador (CET), com
apoio do Serviço Brasileiro de
Apoio a Pequena e Micro
Empresa (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), contou
com 190 participantes, entre
engenheiros agrônomos a produtores rurais.
Na abertura do evento
houve a palestra “A importância na qualidade, constância
e preço na comercialização
de produtos”, seguido pelo
Caso de Sucesso, com o depoimento do presidente da
Associação de Apicultores de

Piedade e Ibiúna (Aapir),
José Teodoro do Amaral.
Depois, foram apresentados
os diagnósticos realizados em
mais de 100 propriedades rurais do município, divididos em
classes, sendo elas: holericultura, fruticultura, mel, ovinos
e caprinos.
Segundo a assessoria da
prefeitura, que a partir deste
seminário outras oficinas tecnológicas serão realizadas
para solucionar as necessidades levantadas nos diagnósticos.
O prefeito José Tadeu de
Resende esteve presente no
evento e ressaltou a importância do Seminário para Piedade, uma vez que o município
é essencialmente agrícola.

Simpósio Internacional
de Agropecuária na USP
A Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) e o Centro de Energia Nuclear na
Agricultura (CENA) promoveram, entre os dias 16 e 17
de novembro, o 14º Simpósio
Internacional de Iniciação
Científica da USP (Siicusp)
na área de Agropecuária. O
evento contou com a participação de 735 trabalhos, sendo 696 painéis e 38 apresentações orais.
Tendo como público alvo
alunos de graduação e seus
respectivos orientadores, par-

ticipam do Siicusp estudantes
de todas as unidades da USP
e outras instituições nacionais
e internacionais, onde os trabalhos apresentados se dividiram nas áreas de Humanas
e Humanidades, Engenharia
e Exatas, Ciências Biológicas
e Agropecuária.
“Trata-se da maior movimentação acadêmica dentro
da Universidade de São Paulo (USP).”, diz Raul Machado Neto, presidente da Comissão de Pesquisa da ESALQ e
membro da Comissão Organizadora do 14º Siicusp.

Câmara Setorial do leite
debate questão dos resíduos
A Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de Leite e
Derivados realizará dia 22
próximo, a partir das 14 horas, na Sala do Conselho
Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais uma reunião ordinária. Na oportunidade serão avaliados os resultados
das análises realizadas pela

Rede Brasileira de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite, a situação
atual do Plano Nacional de
Controle de Resíduos, medidas de defesa comercial
aplicadas pelo Brasil e a criação do prêmio de risco
para aquisição de produto
agropecuário oriundo de
contrato privado de opção
de venda para o leite.

Curso de inseminação
artificial de bovinos
Será realizado de 15 a 18
de janeiro de 2007 o II Curso
de Atualização em Inseminação Artificial de Bovinos. O
evento é promovido pelo Instituto de Zootecnia e acontece em Nova Odessa/SP. Estão sendo disponibilizadas 15
vagas.
As taxas de inscrição são
as seguintes: para estudantes,
R$ 180,00 e para profissionais,
R$ 280,00. É necessário confirmar a condição de estudante com comprovante de matrícula ou documento escolar.
O IZ recomenda aos interes-

sados entrar em contato antes de efetuar a inscrição para
verificar a disponibilidade de
vagas.
O curso acontece na Unidade de Reprodução Animal
do IZ (Rua Heitor Penteado,
56 - Centro - Nova Odessa/
SP).
Informações e Reservas
Tel.: 19 3466 / 9465 / 9400
(Ramal 227)
e – mail:
helena@iz.sp.gov.br
pires@iz.sp.gov.br
www.iz.sp.gov.br

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

ARTE

Joe Hirata e IPK promovem shows
em bonenkais de entidades

Exposição de Aquarela
confirma novos workshops
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

F

altando apenas seis semanas para terminar o
ano, começam os tradicionais bonenkais dentro da
comunidade nipo-brasileira. As
festas de fim de ano já preenchem as agendas das associações de entidades, geralmente
caracterizadas por reuniões
mais simples, regadas a comidas caseiras e com a presença dos membros mais assíduos das mesmas.
Mas para mudar um pouco
esse cenário, o Instituto Paulo
Kobayashi (IPK) e o cantor
Joe Hirata, numa parceria inédita, estão levando a Tour
Bonenkai para dez entidades
da comunidade japonesa em
São Paulo. Com música ao
vivo, o clima com certeza será
mais animado e descontraído,
e os organizadores e entidades
esperam assim levar aos salões um público maior do que
dos anos anteriores.
Organizados de acordo
com o cronograma das entidades e a agenda do cantor, os
shows serão possíveis ainda
graças aos patrocinadores que
acompanham os projetos do
IPK e novos parceiros, sendo
eles Banco Sudameris, Sake
Hakushika, Agro Nippo, AMS
Turismo e THR Embalagens.
A primeira a receber o cantor
foi a Liga Nipo-Brasileira de
Volleyball, que encerrou o ano
de muitas conquistas na Associação Cultural Esportiva
Tucuruvi, na última quinta-feira (15). “Nosso bonenkai fechou o ano com a cerimônia
de premiação. E desta vez tivemos o show, que foi muito
interessante. O Joe sempre
começa com as músicas românticas e depois vai empurrando o público. De 20 entidades que se candidataram, fomos uma das dez que estão
participando [do Tour]”, con-

Obras como da aquarelista Graciela Wakizaka mostram diversidade

Cantor leva músicas japonesas e sertanejas à dez entidades da comunidade em São Paulo

tou o presidente da entidade e
da liga, Yoshio Imaizumi. Ele
comemora o desempenho dos
atletas, que a cada ano aumenta - foram 192 jogos. “Este ano
tivemos 60 equipes divididas
em 16 categorias. Faz parte de
um projeto para revitalizar a
comunidade nipo-brasileira.”
As associações selecionadas neste projeto do IPK são
algumas representantes das
Liga Zona Norte e Liga Zona
Sul de São Paulo, além da região da Zona Leste. E os convidados poderão acompanhar
na sua própria entidade os
mesmos shows que o cantor
fez pelo interior de São Paulo, passando também por Paraná, Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina e Distrito Federal, já que o formato será
semelhante.
De enka a sertaneja - “Vou
incluir músicas do novo CD,
lançado em agosto no Bunkyo
[Sociedade Brasileira de Cul-

tura Japonesa], em São Paulo,
que foi produzido para a comunidade japonesa; além de
outras que sempre canto em
meus shows, como algumas
brasileiras e sertanejas, para
animar a galera. Serão shows
bem animados”, garante o cantor, cujo último trabalho, “Joe
Hirata - Edição Especial Músicas Japonesas”, atendeu a
pedidos de muitos fãs.
O presidente do IPK, Victor
Kobayashi, explica que, com a
iniciativa, quem ganha são as
associações. “O Joe é muito
procurado pelas entidades na
época de fim de ano e para
eventos de muitas cidades do
interior. Então tivemos a idéia
de oferecer a oportunidade de
se ver o show deste cantor que
está em evidência, sem custo
para os associados”, diz.
De acordo com ele, todo o
trabalho referente à infra-estrutura da parte técnica e musical estará a cargo dos organizadores e parceiros. “Bola-

III KARAOKE NATSU BENEFICENTE OKINAWA CASAVERDE
Data: 12/11/06
Associacao Okinawa de Casa Verde - AOCV
1 - Prof. Katsuyuki Sano (Pres.)
2 - Prof. Teruyo Hobo
3 - Profa. Solange Miyagui
Cat
A-6
Extra-6
B-6-5
A-5
Esp-5
Extra-5
Shinjin-2
Shinjin-1
Doyo-B
Doyo-A
Tibiko
B-4
A-4
Esp-4
Extra-4
B-3
Enka-B
A-3
Enka-A
Esp-3
Extra-3
A-1
Esp-2
Enka-esp
Esp-1
Extra-2
Enka-Extra
Extra-1
S.Extra-4-3
B-2-1

Participantes
Hiroshi Satow
Shigueo Makino
Tsune Kanashiro
Toshiyuki Sueyasu
Shigueo Kayo
Yoshikuni Yamaguti
Emi Gushiken
Tamiko Arakaki
Elizabeth Fujimura
Yumi Tanikawa
Toshi Teruya
Masae Sugyasu
Michiaki Inatome
Harue Nakashita
Osami Kitahara
Jooji Izumi
Saeko Saeda
Hiroko Uwa
Satsuki Akinaga
Alice Nishida
Kazue Kakazu
Suzi Miyazaki
Shigueru Hayashi
Shigueru Hayashi
Ricardo Nakase
Masahiti Shimada
Masaiti Shimada
Sandra Sasaki
Yoshiyuki Honda
Jorge Kuniyoshi

Musica
Kuroda Bushi
Tabi Garasu
Uramati Sakaba
Hoshikague No Waltz
Mujo No Yume
Ohan
Inoti Kurenai
Namida Zake
Tyurippu
Inu No Omawarisan
Ueo Muite Aruko
Osaka Shigure
Yuno Mati Ereji
Uramati Sakaba
Onna Sendo Uta
Anata Ni Ikiru
Kokoni Satiari
Santo Amami
Osaka Shigure
Minato Mati Juusanbanti
Roukyoku Watari Dori
Gomen Ne
Awazuni Ai Shite
Karasu No Nyobo
Tigiri
Tenro
Ai No Kusari
Atsui Kawa
Sorewa Koi
Blue Sky Blue

mos uma montagem com a
qual o IPK vem com os patrocinadores, antigos e novos, que
também querem divulgar sua
marca para as entidades e fornecerão a infra-estrutura como presente.”
“Neste sentido, eu entro
com o lado artístico”, completa Joe, que guarda uma expectativa em relação ao encontro
mais próximo com a platéia.
“Acreditamos que seja uma
festa mais entre amigos, pois
as pessoas se conhecem e a
interação deve ser maior e
mais alegre”, revela o cantor,
que aprova o acordo fechado
com o IPK. “Quero parabenizá-lo por essa iniciativa de conciliar o lado social com as empresas privadas e oferecer
mais essa oportunidade às pessoas”, conclui.
O próximo bounenkai que
oferecerá almoço e show a
seus convidados será a Associação Santa Maria, de Sorocaba.

XIII KARAOKE TAIKAI DO GRNB DE UTINGA
Data: 12/11/06
Gremio Recreativo Nippo Brasileiro de Utinga
1 - Profa. Yoshiko Yamada (Pres.)
2 - Prof. Claudio Tsutiya
3 - Profa. Kimiko Hirai
Cat

Participantes

Musica

B-5
B-4
A-6
A-5
A-4 G/1
A-4 G/2
Esp-6
Esp-5 G/1
Esp-5 G/2
Esp-4 G/1
Esp-4 G/2
Doyo
Tibiko
Shinjin-B
Shinjin
Extra-5
S.Extra-3
Extra-4
B-3
B-1
A-3
A-2
Esp-3 G/1
Esp-3 G/2
Esp-1
Extra-3
Extra-2
S.Extra-2
Esp-2

Tieko Yamashiro
Jorge Hidaka
Tanoue Shigueru
Tetsuo Suzuki
Takeo Sato
Julia Nishikawa
Eiko Shimabukuro
Tokiharu Miyamoto
Nair Nakano
Makoto Kobayashi
Hideyo Arashida
Leticia Miwa Takahara
Melissa Goto
Sumi Ota
Rodrigo Shimabukuro
Sussumu Matsuura
Hiromitsu Sato
Toshio Sato
Skira Kumano
Nobuo Shimabukuro
Mario Sakuramoto
Iwao Assanome
Katsuko Nakada
Minori Okano
Yukari Kushida
Kazuyo Akatsuka
Kosen Tamayose
Meire Yamashiro
Leni Silva

Namiki No Ame
Orewa Sabishinda
Ussotuki
Sui Fuyo
Koshu
Kono Miti O Yuku
Onna No Miti
Yuno Mati Ereji
Yawara
Oyako Bune
Ju Sanya
Ureshi Hina Matsuri
Ossaka Suzume
Shinobu Ame
Kagayaki Nagara
Akato Kuro No Blues
Jinsei Futari Tabi
Jinsei Futari Tabi
Love You Tokyo
Yuuyake No Uta
Namo Nai Hana Ni Kampai O
Kita No Ryoshu
Kokoro Zake
Dareyorimo Kimi O Aissu
Kanto Harussame Gassa
Hatobadayo Otusan
Etizen Suikazura
Mussume Ni
Wakare No Assa

Já estão confirmados os
workshops que fazem parte da
exposição de aquarela do projeto “O Universo da Aquarela
para um Mundo Melhor”, organizado pelo Grupo Universo
da Aquarela.
Realizado no Espaço Cultural do Comércio e Imprensa
(ECCO), no Distrital Centro
da Associação Comercial de
São Paulo, o evento teve início no dia 9 (quinta-feira) e
segue até o dia 26 de novembro. “Estamos impressionadas
com número de inscrições que
recebemos”, conta Graciela
Wakizaka, aquarelista.
Dentre a programação do
evento, estes são os workshops
e consultorias confirmadas a
partir deste sábado:
– 18/11 (sábado) das
13h30 às 16h30: “A Expressão
Plástica da Aquarela” – Marilu
F. Queiroz.
– 19/11 (domingo) das 14h
às 16h: “Desenho Ilustrados
para Publicações e Divulgação
de Produtos com Aquarela” –
Rosália Lerner.
– 22/11 (quarta-feira) das
14h às 17h: “Flores” – Sima
Woiler.
– 23/11 (quinta-feira): Dia
Mundial da Aquarela
9h30 às 11h30: Fang - Demonstração/Selma Daffré –
Consultoria.

12h30 às 14h30: Selma Demostração/ Fang –
Consultoria
15h00 às 17h00: Galina –
Demonstração
15h30 às 17h30: Luis
Zeminian – Consultoria
18h00 às 20h00: Luis
Zeminian – Demonstração
17h30 às 19h30: Galina –
Consultoria
– 24/11 (sexta-feira) às
14h30: Agendada para
Escolinha
“Chuva
de
Estrelinhas” – Marilu e Regina Komatsu.
– 25/11 (sábado) das 14h
às 17h: Workshop “O olhar” –
Regina Komatsu.
– 26/11 (domingo) das
13h30 às 16h30: Ilustração
botânica por Hiroe Sasaki.
Aos interessados, as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3819-9309, com Regina Komatsu, ou com Graciela
Wakizaka no telefone 55753241. Lembrando que a exposição está sendo realizada na
Rua Galvão Bueno, 83 – Liberdade – São Paulo/SP.
A taxa de inscrição para
consultoria e workshops é de
R$ 30,00 por profissional a ser
consultado (24 vagas) e R$
20,00 por profissional a ser
consultado como Ouvinte (30
vagas).

XVII KARAOKE TAIKAI DE SANTAAMÉRICA - ACASA
Data: 12/11/06
Associação Cultural Dos Amigos De Santa América
1 - Profa. Cecilia Ohira (Pres.)
2 - Prof. Nobuo Matsuoka
3 - Prof. Orlando Shimada
4 - Profa. Yoshiko Tamura
Cat
B-7-6
B-5-4
A-7
A-5
A-6
A-4
Esp-7 G/1
Esp-7 G/2
Esp-6 G/1
Esp-6 G/2
Esp-5 G/1
Esp-5 G/2
Esp-4
Extra-5 G/1
Extra-5 G/2
Extra-4
S.Extra-5
S.Extra-4
B-3-2
A-3
Esp-3
Esp-2
Extra-3
Extra-2
B-1
A-1
Esp-1
Extra-1
S.Extra-3
S.Extra-2-1

Participantes
Musica
Yuriko Ueno
Yuki Tsubaki
Etsuko Nishida
Meiguetsu Akagui Yama
Kishichi Horii
Meiguetsu Akaguiyama
Satie Yoshida
Shusse Kaido
Sumiko Ishii
Ajisai Ujoo
Toshikami Yamazato Tazunete Otaru
Kazuko Obara
Haha Zukiyo
Kazuaki Shiguekiyo Tsurezuru No Hana
Mineko Tanaka
Renraku Sem Koi Uta
Yukiyo Yoshida
Ken Hitosuji
Hideo Nakamura
Namo Nai Hanani Kampaio
Ayako Tahara
Jo Ga Shima Ujo
Setsuko Uehara
Yuyake Koyake
Agata Hyon
Tooku O Miyou Yo
Hatsue Shimomura
Namida Tsuzuri
Hiroko Takahashi
Kokoro Zake
Kazuo Kinoshita
Roji No Ame
Yoshio Iwakura
Aitakata Ze
Tomoko Izumi
Jinsei Kaido
Kaoru Kiryu
Kutinashi No Hanna
Etsuko Abiru
Minato Koi Uta
Marina Tsuda
Namida No Hateni
Mitsuko Kano
Furusato No Oyaji
Junko Tanaka
Gonou Sen
Juliane Okabe
Tokai No Suzume
Eduardo Ohashi
Yoshitsune Densetsu
Lina Nagahama
Shiroi Yuki
Sayuri Ohashi
Yasha No Kawa
Mizue Yamaguchi
Itami
Yoshie Takazono
Nakimushi Kaikyo
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BEISEBOL

SOFTBOL

Atibaia fatura título de Campeonato
Brasileiro de Beisebol Adulto

Campeonato Brasileiro Júnior
coroa equipe de Atibaia
JORNAL NIKKEI

JORNAL NIKKEI

C

om uma vitória sobre a
equipe de Anhanguera
por 5 a 3, no último dia
12, Atibaia sagrou-se campeã
do Campeonato Brasileiro Interclubes de Beisebol Adulto,
repetindo o feito da categoria
juvenil. A Fase Final da competição foi realizada no CT da
Yakult/CBBS, em Ibiúna (SP).
Com esse resultado, campeão
e vice garantiram vaga para a
Taça Brasil. Após a fase de
classificação, as seis equipes
finalistas foram divididas em
dois grupos. No campo principal (chave E), Presidente Prudente e Anhanguera fizeram a
partida inicial no sábado.
A equipe de Prudente saiu
com 3 corridas e administrava
o resultado com certa segurança, mas com muita garra e vibração, Anhanguera conseguiu
o empate na última entrada
com uma rebatida tripla de
Marcel Viana. Anhanguera
conseguiu vencer na penalidade com uma rebatida de
Wellington Silva para o jardineiro direito, empurrando o
ponto de Ricardo Horouti.
Na segunda partida do dia,
Dourados enfrentou Presidente
Prudente. Com alguns erros da
defesa de Prudente e a força
do ataque de dourados, repetiram a fase de classificação,
com nova vitória de Dourados
mas por um placar mais elástico de 11x5.
No campo 3 (chave F),
Cooper e Nippon Blue Jays
inauguraram o grupo com um
jogo de um time só. Vitória por
12x0 para Blue Jays (called
game na sétima entrada).
Cooper entrou para a segunda
partida com outro espírito e
conseguiu sair na frente em
seu primeiro ataque. Porém
Atibaia conseguiu virar a partida e fechou o jogo em 5x3.
No domingo foram realizadas as decisões dos grupos. Na
decisão da chave E, um duelo

Garotas de Atibaia posam para a tradicional foto das campeãs

Jogadores do Atibaia comemoram título conquistado em cima do Anhanguera no último domingo

de arremessadores de Dourados e Anhanguera. Entrada
após entrada, o placar se manteve inalterado até a última
entrada, quando novamente
Marcel Viana conseguiu uma
rebatida tripla sobre o jardineiro
central e foi empurrador para
o home plate por Angelo Cobas
com uma rebatida simples para
o jardineiro direito. Após segurar o ataque de Dourados, vibração no banco de Anhanguera, que estava classificada
para a grande final.
No campo 3, a partida entre Atibaia e Nippon Blue Jays
começou com Atibaia mandando no placar com cinco
pontos nas primeiras entradas.
Mas o que parecia um jogo
tranqüilo, ganhou em emoção
após a reação de Blue Jays nas
entradas finais, quando o placar ficou em 5x3. No último
ataque Blue Jays ainda conseguiu anotar mais uma corrida
com César Kameoka, porém

o arremessador cubano Noris
Chacon fechou a partida e a
classificação para a finalissima.
A final - Nas primeiras entradas, domínio completo dos arremessadores. Porém na terceira entrada, após sofrer cinco eliminações seguidas por
strikeout, Atibaia conseguiu sua
primeira rebatida válida, com
Cave Koizumi, que avançou
para a segunda base após um
bunt. Jean Tomé com uma rebatida simples conseguiu empurrar a carreira e, mesmo
morrendo na segunda base,
inaugurou o placar.
Mais emoção na quinta entrada. Após sofrer o empate de
Anhanguera (Marcelo Nakamura empurrando Ângelo
Cobas com uma rebatida dupla), Atibaia conseguiu anotar
três corridas, duas com a rebatida tripla de Jean Tomé,
após estar com dois eliminados. Na sexta entrada ocor-

reu a mesma situação, onde
Anhanguera anotou nova corrida (novamente Marcelo Nakamura empurrando Ângelo
Cobas) e resposta ofensiva de
Atibaia com Jean Tomé e
Cave Koizumi.
Com o jogo em 5x3 (Anhanguera anotou uma corrida na
oitava), a adrenalina aumentou
na última entrada quando
Anhanguera conseguiu colocar
corredores na segunda e terceira bases e nenhum elimidado.
Porém a categoria do arremessador Noris Chacon acabou
com as esperanças, com três
eliminações por strikeout.
Destaques individuais da
final para o arremessador
Marcel Viana, que mesmo com
a derrota, conseguiu 10
strikeouts (cinco deles seguidos) e para Jean Tomé (melhor jogador do campeonato)
com quatro carreiras impulsionadas e quatro rebatidas válidas.

NATAÇÃO

Poliana Okimoto volta a treinar para
Travessia dos Fortes após cirurgia
ARQUIVO PESSOAL

Após dois vice-campeonatos mundiais e cirurgia para
a reconstrução do tímpano,
Poliana Okimoto está de volta: a atleta treina há quatro
semanas, e estuda a participação na Travessia dos Fortes,
que acontece no próximo dia
26 de novembro. Apesar de ter
mantido os treinamentos
aeróbicos, como corrida,
musculação e spinning, durante a fase de recuperação, a
nikkei explica que “o corpo
precisa de tempo para readaptação após o afastamento das
águas”. Ela acrescenta que
optou pela intervenção médica porque não sabia o tempo
que levaria a reconstituição
natural do tímpano. “Seria arriscado esperar, tinha que voltar aos treinos o mais rápido
possível.”
Poliana lutará pelo bicampeonato na 6ª edição da Travessia dos Fortes, caso confirme sua presença. “Estou me

aprimorar o desempenho, segundo Poliana. A atleta ainda
procura patrocínio para as provas internacionais, apesar do
excelente desempenho no último mundial na Itália, em outubro deste ano, quando bateu
atletas acostumadas a participar de várias competições ao
longo da temporada. “Poderia
ter me saído ainda melhor, se
já tivesse mais experiência”,
conclui.

Atelta nikkei está recuperada de cirurgia no tímpano

sentindo melhor a cada dia que
passa. Gostaria de melhorar a
marca de 40m50s do ano passado, o melhor tempo entre as
mulheres nas cinco edições do
evento”, afirma.
Pré-convocada para os Jogos Pan-Americanos na prova de 800m, e com experiên-

cia da participação em um
mundial, a nikkei já faz planos
para o ano que vem. “A minha
meta é disputar o Pan 2007 na
piscina e no mar. Quero representar o país nas duas modalidades”, complementa.
A participação em competições é a melhor forma de

Travessia dos Fortes - Composta de três provas distintas masculina, feminina e atletas
portadores de necessidades
especiais, a prova é realizada
pelo Exército Brasileiro e pelo
Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), além de contar com
coordenação técnica da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e da
Federação Aquática do Rio de
Janeiro (FARJ).
(Gílson Yoshioka)

O campeonato foi realizado nos dias 4 e 5 de novembro
no campo do São Paulo Gigantes Baseball e Softball Clube
e contou a participação de 11
clubes, divididos em três chaves. A campeã de cada grupo
mais a melhor segunda colocada classificariam para a chave ouro. O grupo A contou com
Nippon Blue Jays, Nikkey Santo Amaro, Central Glória e
Maringá, no Grupo B (campo
2) Atibaia, Marília, Guarulhos
e Assai e o gupo C (campo 3)
com Gigantes, Cooper e Dragons.
Pelo grupo A, Maringá conseguiu a classificação ao derrotar Central Glória com certa
facilidade por 8x1. A partida
contra NB Jays (que havia
vencido Sto Amaro por 5x2),
foi emocionante, com os times
trocando as vantagens no placar. Porém nos innings finais
Maringá abriu vantagem e não
deu mais chances para as meninas do Blue Jays: 15x8.
Naúltima partida do grupo,
Central Glória 11x4 em Sto.
Amaro.
O grupo B foi a chave mais
equilibrada. Atibaia venceu
Marília com suados 3x0. Guarulhos, quarta colocada da
Taça Brasil, venceu Assai (defendendo o título) por 7x0. Na
decisão da chave, Guarulhos e
Atibaia fizeram um jogo equilibrado, mas a categoria das
campeãs da Taça Brasil foi
superior e vitória por 5x1.
Assai perdeu para Marília por
10x1 na finalização da chave.
O grupo C teve apenas 3
times e com a equipe do
Cooper sobrando (ofensivamente e defensivamente) sobre Dragons (24x1) e a dona
da casa Gigantes (9x0). Na
conclusão do grupo, Gigantes
6x0 contra Dragons.
Com o termino da fase de
classificação, Cooper, Atibaia,
Maringá e a melhor segunda
colocada Marília, formaram a
chave ouro. Guarulhos, Gigantes, Central Glória e Nippon
Blue Jays à chave prata. A
chave bronze foi formada por
Sto Amaro, Assai e Dragons.
A consistência das arremessadoras deu o tom das semifinais. Cooper não conseguiu mostrar o mesmo ímpeto
ofensivo do dia anterior contra a arremessadora de Marília
Josiane Miyamoto, e alguns
erros da defesa acabaram por
definir o placar de 5x2. Na
segunda partida, a arremessadora de Atibaia Chie Someya
literalmente parou o ataque de
Maringá decretando a vitória

por 2x0. Na decisão do terceiro lugar, Cooper construiu o
placar logo no início da partida
e conseguiu administrar a vantagem. Placar final 4x1.
A final – Como ocorreu nas
semifinais, as arremessadoras
ditaram o ritmo da partida.
Josiane Miyamoto e Miho
Tadokoro cederam apenas quatro hits nos três primeiros
innings, Marília conseguiu três
hits contra apenas uma de
Atibaia. Mas apesar do bom
início, Marília não conseguiu
mostrar efetividade para empurrar as carreiras.
Pela regra da CBBS, uma
arremessadora não pode jogar
mais que 10 entradas por dia e
como Josiane já havia atuado
7 entradas contra Cooper, teve
que ser substituída. Foi o ponto que mudou toda a história.
Na quarta entrada, walks encheram as bases e com uma
rebatida simples de Mariana
Motta para o jardineiro direito,
Atibaia anotou as suas duas
primeiras corridas, para finalizar a entrada, com outro hit
para o jardineiro direito por
Chie Someya e mais duas corridas anotadas, finalizando o
inning com 5 corridas e praticamente encerrando a partida.
Com o resultado favorável,
Chie Someya entrou para fechar a partida, porém não conseguiu repetir o mesmo desempenho da semifinal. Mas
mesmo assim, Marília não conseguiu anotar corridas e ainda
sofreu o golpe final no fechamento da sexta entrada com
uma rebatida de sacrifício de
Emi Tadokoro. Com Miho de
volta aos arremessos na última entrada, Marília teve sua
última chance, com dois eliminados e corredoras na 1ª e 2ª
base e a primeira rebatedora
Samira Tanaka, porém uma
rebatida rasteira para a primeira base finalizou o jogo. Com
uma campanha quase perfeita
(apenas uma corrida sofrida),
Atibaia fecha o ano com o título do Campeonato Brasileiro, além de ter conquistado a
Taça Brasil em junho.
Os destaques individuais do
torneio foram Kátia Iwasaki
de Atibaia(melhor jogadora e
terceira base), Josiane Miyamoto de Marília (Melhor
Arremessadora e jogadora
mais eficiente), para Cibele
Kirihara do Cooper (Rainha do
quadrangular e 2ª empurradora de carreiras) e para
Verônica Fukunishi de Maringá (Melhor rebatedora e empurradora de carreiras).

FASE FINAL
Chave Ouro
Coopercotia 2 x 5 Marília (Semifinal)
Atibaia 2 x 0 Maringá (Semifinal)
Coopercotia 4 x 1 Maringá (3o lugar)
Marília 0 x 6 Atibaia (Decisão do título)
Chave Prata
Guarulhos 3 x 2 Nippon Blue Jays (Semifinal)
Gigante 4 x 1 Central Glória (Semifinal)
Nippon Blue Jays 7 x 4 Central Glória (3o lugar)
Guarulhos 7 x 0 Gigante (Final)
Chave Bronze
Assaí 8 x 0 Dragons
Dragons 1 x 4 Nikkey Santo Amaro
Assaí 0 x 4 Nikkey Santo Amaro
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Homenagens a personagens históricos emocionam convidados da FPBS
MARCUS IIZUKA

Confira a lista de homenageados pela Federação
Paulista de Beisebol e Softbol
Lins ............................... Keiko Obara - Vice Prefeita
Lins ............................... Akio Matsura - Secr. Esp.
Lins ............................... Casadey - Prefeito
Lins ............................... Yoneji Nakamura
Mirandopolis .................. Eduardo Sunada
Pereira Barreto ............. Toshio Tanaka
Aliança ........................... Eizo Niizu
São Paulo ..................... Iwao Ogawa
S. Bernardo do Campo . Kunio Kuwahara
Vargem Grande ............ Jorge Nobuo Furukawa
Nippon Blue Jays .......... Família Matumoto
Nippon Blue Jays .......... Jose Thida
Kinko ............................. Shinobu Namimatsu
Abc ................................ Makoto Takahashi
Coopercotia .................. Kiyoshi Takayanagui
Coopercotia .................. Kimiko Kumamoto
Nikkey Sto Amaro .......... Hideo Ueno
Nikkey Sto Amaro .......... Teruo Ariki
Indaiatuba ..................... Toshio Takuma
Itapetininga ................... Haruo Sonoda
Arbitros Softbol ............. Nelson Yajima
Sincaesp ........................ Baltazar Damião F. Pereira
Ibiuna ............................ Masaru Fujikawa
Gigantes ........................ Taketomi Higashi
Gigantes ........................ Takeshi Horinouchi
Universo ........................ Tamaki Sassaoka
Mogi das Cruzes ........... Roberto Keiji Nakahori
São José dos Campos .. Jorge Hayakawa
Guarulhos - Softbol ....... Fumio Sakamoto
Atibaia ........................... Mario Yamaji
Dragons ........................ Antonio Ogawa
Marilia ........................... Carlos Nakamura
Marilia ........................... Yoshimi Shintaku
Shida ............................. Toshiko Shida
Arbitros Beisebol ........... Mamoru Ogawa
Guarulhos - Beisebol ..... Keniti Tomita
Suzano .......................... Sussumu Seo
Osasco .......................... Yukiharu Fukushima
Registro ......................... Sadao Tanaka
Gecebs .......................... Takaaki Kobashi
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COMEMORAÇÃO

Festa dos 60 anos da Federação Paulista de
Beisebol e Softbol reúne mais de 400 pessoas
MARCUS IIZUKA

E

m clima de descontração e muita emoção,
a Federação Paulista
de Beisebol e Softbol reuniu
mais de 400 pessoas em São
Paulo para a festa de confraternização de seus 60 anos, no
último sábado (11). Entre lideranças, dirigentes, jogadores e
comissão técnica, o sentimento era um só: nesses anos todos de dedicação, uma das
certezas é de que ambas as
modalidades evoluíram muito
ao longo do tempo. E, se depender dos discursos proferidos durante a cerimônia, mais
60 anos de prosperidade estão
por vir.
Para abrir a noite, o presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol
(CBBS), Jorge Otsuka, comentou sobre os trabalhos
“louváveis” da FPBS nos quesitos liderança, dedicação e
apoio a projetos sociais, além
de agradecer personalidades
que batalharam pelo avanço do
esporte desde os primórdios da
imigração japonesa no Brasil.
“É, sem dúvida, uma data
para ficar na história e que
muito tem o que se comemorar. Só temos de agradecer a
todos que contribuíram para a
concretização desta data tão
especial. Há toda uma história
de lutas árduas para a implementação e divulgação do beisebol no Brasil e, como a grande maioria sabe, a Federação
foi uma das maiores incentivadoras”, observou Otsuka. Em
seguida, uma homenagem
montada pelos organizadores
condecorou alguns dos principais nomes que fizeram histó-

Principais lideranças do beisebol paulista cortaram o bolo comemorativo aos 60 anos da FPBS

ria ao longo dos 60 anos de
beisebol paulista.
Presente ao evento e surpreso com a demonstração de
força do beisebol, o secretário
Municipal de Esportes, Heraldo Corrêa Ayrosa Galvão, também destacou a importância da
data. Para ele, que sempre
acreditou “na força da comunidade nipo-brasileira em todas
as atividades desenvolvidas,
especialmente nos esportes”,
tanto o beisebol quanto o
softbol fazem parte hoje do
contexto esportivo da cidade.
“O programa esportivo de São
Paulo é muito grande, o que
ocorre justamente por causa
da diversidade de cultura e de
pessoas. Tanto o beisebol
quanto o softbol fazem parte
hoje desse panorama. E, claro, graças aos esforços da comunidade nipo-brasileira”, disse.
Regado a comida japone-

Salão lotado e muita descontração marcaram a comemoração. Ao final, um baile com músicas antigas tratou de animar os presentes

sa, o jantar oferecido aos convidados surpreendeu pela
grande presença de pessoas
fora da cidade de São Paulo.
Entre os que vieram de longe,
estavam representantes de
Mogi das Cruzes e Pereira
Barreto, dois berços das modalidades no estado. Além da
presença, os dirigentes fizeram
questão ainda de trazerem lembranças para a atual diretoria
da Federação.
Emocionado com a participação maciça de amigos e colegas, o presidente da FPBS,
Olívio Sawasato, era só agradecimentos durante toda a noite. Em uma verdadeira viagem
ao passado – inclusive com
encontro dos amigos e conhecidos que juntos elevaram o
beisebol paulista –, o dirigente
confirmou que à frente da entidade tenta dar seguimento
aos principais pilares das modalidades: novos talentos, administração transparente e, o
principal, vontade de consolidar ainda mais os esportes tanto em São Paulo quanto no
Brasil.
“Foi realmente gratificante
ver todas essas pessoas participando dessa festa. É com
grande satisfação que continuo
à frente da entidade para fazer aquilo que sempre pregamos, a de profissionalizar e dar
uma cara mais atraente às
competições. Com certeza,
pela forma com que todos demonstraram, ainda temos um
caminho muito bom pela frente. Espero contribuir cada vez
mais com o desenvolvimento
tanto do beisebol quanto do
softbol”, finalizou Sawasato.

