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AGENDA

A EXPOSIÇÃO ARTE
C O N T E M P O R Â N E A
BUNKYO 2006 prossegue
somente até hoje (25), das 12
às 17h30, no Museu de Arte
Nipo-Brasileiro. A mostra re-
úne trabalhos dos artistas Sil-
via M. Garcia Pinto, Matilde
Naoko Ezawa, Toshie Imasa-
to, Alinice Aranha e Victorr
Farel, premiados com a Me-
dalha de Ouro, Medalha de
Prata e Medalhas de Bronze,
respectivamente, no 33º Salão
Bunkyo de Arte Contemporâ-
nea. O Bunkyo fica na Rua São
Joaquim, 381. Informações
pelo tel.: 11/3208-1755.

A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, em parceria com
o Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa), pro-
move hoje (25), das 10 às 16h,
o Feirão da Casa Própria. O
objetivo do evento é esclare-
cer as principais dúvidas sobre
crédito bancário para financi-
ar a casa própria aos interes-
sados em adquirir um imóvel.
Uma equipe especializada em
habitação estará à disposição
do público para dar informa-
ções detalhadas sobre as linhas
de financiamento Carta de
Crédito FGTS, Carta de Cré-
dito Caixa, Carta de Crédito
SBPE e Construcard, entre
outras, aos interessados em
comprar, financiar ou reformar
a casa própria. Participam
construtoras, incorporadoras,
imobiliárias e entidades repre-
sentativas do setor, apresen-
tando diversos imóveis para
apreciação. As unidades resi-
denciais poderão ser adquiri-
das com até 100% de financi-
amento da Caixa. Local: Bun-
kyo (Rua São Joaquim, 381).

O 2º HARU MATSURI
(Festa da Primavera) da Es-
tância Turística de Ribeirão
Pires prossegue hoje (25) e
amanhã (26), das 11 às 22h,
com uma programação
eclética que inclui shows com
Espora Country, Luidi e Luan,
Karen Ito, Edson Saito, Mau-
ricio Miya e Joe Hirata, além
de exposição e vendas de
plantas e orquídeas, comidas
típicas (brasileira e japonesa)
e mostra de cultura japonesa.
Entrada franca. Local: Asso-
ciação Cultural Nipo-Brasilei-
ra de Ribeirão Pires (Rua 1º
de Maio, 56, Jardim Itacolo-
my). Informações pelo tel.: 11/
4825-2645.

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 28 de novem-
bro, o tema será Imposto de
Renda do Brasil e do Japão. Os
cursos são gratuitos e aconte-
cem sempre das 14 às 16h30.
O Ciate fica no prédio do Bun-
kyo (Rua São Joaquim, 381, 1º
andar, sala 11). Informações
pelo tel.: 11/3207-9014.

O 4º BAZAR DA PECHIN-
CHA do Rotary Clube SP
Cambuci acontece amanhã
(26), das 9 às 16h, na sede da
Acal (Av. Liberdade, 365). Os
visitantes poderão encontrar
artigos de decoração, brinque-
dos, artsanatos e roupas e cal-
çados semi-novos, além de
barracas de alimentação.

‘O Súdito’ conta saga de
imigrante de Okinawa

Será lançado no dia 28, em São Paulo, o livro “O Súdito”, do jor-

nalista Jorge J. Okubaro. A publicação, que faz parte dos comemo-

rativos dos cem anos da imigração, conta a história do seu pai,

Massateru. Imigrante de Okinawa, o issei se separou dos pais e

irmão quando tinah 13 anos e desembarcou no Porto de Santos em

1918. Depois de trabalhar no interior e integrou a Shindo Renmei

em Araraquara, criou uma família de oito filhos em Santo André. O

autor, que trabalha no “O Estado de S. Paulo” e fez uma extensa pes-

quisa sobre o tema e a época, fala sobre a publicação ao Jornal Nikkei.
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Ser modelo não é fácil. Prin-
cipalmente se for nikkei, pois
o mercado está ficando cada
vez mais restrito. Numa pro-
fissão em que estar de olho
no espelho é fundamental,
aquelas sem tendência para
engordar e com hábitos ali-
mentares saudáveis levam ain-
da mais vantagem. Porém,
muitas meninas que não têm
esses fatores a favor ou o per-
fil exigido pelas agências vêm
tomando atitudes perigosas
para não engordar. Em maté-
ria do Jornal Nikkei, algu-
mas delas contam as experi-
ências e dificuldades encon-
tradas na profissão, além de
comentar sobre os casos de
anorexia, tão em voga após a
morte de uma modelo.

MARCUS IIZUKA

Jovens nikkeis
trocam as férias por
serviço pesado
Para muitos jovens, o clima
de férias está chegando, o
que implica descanso, diver-
são e passeios. Mas, para
muitos nikkeis o período que
vai do fim de novembro até
meados de fevereiro signifi-
ca trabalho árduo no Japão,
onde permanecem por três
meses para fazer o chama-
do “arubaito”, ou trabalho
remunerado.

—————–—— | pág 6

Kendô espera bons
resultados no
Mundial de Taiwan
Prestes a embarcar para
Taiwan, as equipes feminina e
masculina de kendô esperam
trazer um resultado favorável
no 13º Campeonato Mundi-
al, cujo início está marcado
para o dia 8 de dezembro.
Com parte das equipes reno-
vadas e com nomes ainda
pouco experientes em com-
petições internacionais, a idéia
é fazer frente aos favoritos.

—————–—— | pág 11
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Associação Gunma do Norte denuncia invasão
de propriedade em Santa Bárbara, no Pará
O Parque Ecológico de
Gunma, localizado no municí-
pio de Santa Bárbara, no
Pará, entrou com um proces-
so contra 150 famílias que,
teoricamente, teriam invadido
parte da reserva ecológica. De
acordo com os diretores da
Associação Gunma Kenjin-
Kai do Norte do Brasil, os
“invasores” estão desma-
tando o local para construí-
rem casas e barracos.

DIVULGAÇÃO

—————–—— | pág 5

Koohaku Utagassen reúne dezenas de
cantores em São Paulo

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

Com a chegada do fim do ano, muitas entidades começam a se movimentar para as chama-
das confraternizações entre amigos. No karaokê, o primeiro evento marcado é o Kohaku
Utagassen promovido pela Associação Nipo-Brasileira de Cultura Musical, em conjunto
com a NAK do Brasil. Marcado para o dia 3 de dezembro, o evento, que chega neste ano
em sua 12ª edição, promete surpresas para o público
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Dias 18 e 19, na Uninove, aconteceu a sua segunda edição Japan Experi-
ence, evento promovido pelos jovens ligados ao Centenário da Imigração

Mamidoma, dança de Okinawa Exposição de objetos japoneses

Público do anime mangá

Tanzaku (pedidos) nos bambus Apresentação do Kaito Shamisen

Dia 22/11, o Instituto Tomie Ohtake
comemorou cinco anos com a ex-
posição da própria artista.

Guto Lacaz Paulo César Peréio

Tomie Othake e Emanoel Araújo Futoshi Yoshizawa, Hikari Wakabayashi e Kazuo
Wakabayashi

Dia 21/11, no Restaurante do ITO, aconteceu o aniversário da artista plásti-
ca Tomie Ohtake, que completou 93 anos. O evento contou com a presen-
ça de amigos, artistas plásticos e admiradores

“Parabéns Tomie“

• No dia 8/12, a Fundação Japão apresenta os
princípios da etiqueta japonesa. Elegância à
mesa, nas atitudes, na degustação estão entre
os temas, que terá a professora Lumi Toyoda à
frente. “Etiqueta Japonesa – Comportamento
à Mesa”, vai das 19h30 às 21h30. A entrada é
gratuita.

• Feira de Troca Solidária da Associação Mi-
nha Rua Minha Casa, dia 25, das 10 às 16 ho-
ras. A feira é uma proposta de mercado diferen-

Ooops!
te, baseada nos princípios de autogestão, solida-
riedade e democracia para a população carente
e moradores de rua. Tel 11/3277-0640.

• Acontece neste sábado (25) uma conversa com
os artistas plásticos Ayao Okamoto, Aprigio Fon-
seca, Charbel, Décio Soncini, Francisco Gonzalez
e Jacques Jesion, às 14h na Galeria Arte Infinita
(Rua Mateus Grou, 629, Pinheiros, tel 11/3032-
3151). Eles participam da mostra ‘,6’, que fica
aberta a visitação até o dia 09 de dezembro.

Ayao Okamoto

Também no dia 21, o artista plástico Ayao Okamato participou de uma
coletiva 6‘, na Galeria Arte Infinita, com a participação de Francisco Gon-
záles, Jacques Jesin entre outros.

Ademar Shimabukuro e Raquel de Toledo

Dia 21, André Komatsu foi selecio-
nado para temporada de projetos
2006 no Paço das Artes,  USP com
título “Tempo=Ação/Espaço”. Após
a obra - uma casa de madeira - ser
queimada, as cinzas ficarão guarda-
das em uma caixa de madeira

Caixa de madeira para exposiçãoTaniguchi Yasushi (foto: F. Yoshizawa)

Dia 18 começou a exposição coleti-
va Himegotoi na galeria Choque Cul-
tural, dos artistas T.Freak, Atsuo Na-
kagawa, Yumi Takatsuka, Whip e
Taniguchi Yasushi

A mini caravana da Abeuni
visitou a cidade de Vargem
Grande Paulista, nos dias
18 e 19. No total, cerca de
800 pessoas tiveram
atendimento na área da
saúde, entre outros.

Presidente Rodolfo Wada e equipe
de voluntários.

Dia 17, a empresa Estúdio
196 design e comunicação
comemorou sete anos com
uma exposição dos
produtos aos convidados,
amigos, familiares e
clientes.

Cláudio Hebara, Antonio Brandão e
Yuji Kawasaki

                              F.Yoshizawa
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Foi há pouco mais de um
século que nascia Mas-
sateru Hokubaru, em 21

de novembro de 1904, no
vilarejo de Aragusuku, em
Okinawa. Filho de Chuudoo e
Taru Hokubaru, aos 13 anos
ele se separaria dos pais e do
irmão mais velho, Tetsuo, com
uma viagem rumo ao Brasil.

O Wakasa Maru partia em
sua sexta viagem levando, des-
ta vez, 1.800 emigrantes con-
finados em seus porões, na-
quele 25 de abril de 1918. Se-
ria uma sofrida jornada de qua-
se três meses até chegar ao
Porto de Santos, carregando
na bagagem, ainda, a esperan-
ça de enriquecer e poder em
breve voltar ao Japão, ao re-
encontro com os familiares que
deixou, o que de fato não acon-
teceu.

Valeu a pena? Essa é a in-
dagação que o nissei Jorge J.
Okubaro faz e discute no livro
“O Súdito (Banzai, Massate-
ru!)”, que será lançado no pró-
ximo dia 28, no Restaurante
Shintori, em São Paulo. “Isso
eu conto no final do livro”, faz
um suspense o autor, que foi
entrevistado pelo Jornal
Nikkei no prédio do Grupo
Estado.

Filho do personagem biogra-
fado, o autor é editorialista de
“O Estado de São Paulo” e re-
solveu escrever a obra após
fazer uma resenha do livro “Co-
rações Sujos”, lançado em
2000 por Fernando Morais. Sua
intenção não era, apesar de fa-
zer uma abrangente pesquisa
sobre a Shindo Renmei, contar
a saga deste grupo. “Não me
interessava reconstruir essa his-
tória, há estudos para isso. Des-
de criança sabia que meu pai
fazia parte da seita, mas era
incapaz de cometer um crime.

inglês e espanhol – e no arqui-
vo do Poder Judiciário de São
Paulo. “O processo foi consi-
derado o maior de todo o judi-
ciário brasileiro, e pude consul-
tá-lo no Ipiranga os arquivos
que estavam em Jundiaí”, con-
ta. Havia mais de 30 volumes
do processo mais 15 de cartas
precatórias, e em bom estado
de conservação, como lembra.

“Achei importante inserir
esse episódio na imigração,
com suas várias etapas até o
processo de integração à so-
ciedade brasileira, que se deu
no final dos anos 50. E adotei
como técnica a construção de
um personagem que vive os
episódios com todas as suas
qualidades, virtudes, e que
avança para mostrar como
evolui o Japão, Okinawa e o
Brasil.” E, como é contado já
no início do livro, como uma
família que tinha posses em
sua ilha vem parar num país
sul-americano, que precisava
de mão-de-obra para as lavou-
ras cafeeiras.

Mas a viagem que seu pai
fez foi, de acordo com sua in-
vestigação, a pior de todo o

LITERATURA

Jornalista lança livro sobre pai, imigrante de
Okinawa, e sua história de vida no Brasil

E me ocorreu conhecê-la, e na
pesquisa, em documentos, che-
guei ao número de até 90 mil

integrantes.”
Todo o levantamento foi

feito na Biblioteca Mario de
Andrade, no centro da capital
paulista, mais de 50 livros, den-
tre os quais cita “O imigrante
japonês” (Tomoo Handa),
“Okinawa: the history of an
island people” (George H.
Kerr) ou “Okinawa: uma pon-
te para o mundo” (José
Yamashiro), pela Internet – em

Jorge Okubaro: “Tínhamos vergonha de usar as palavras [do
uchinaa guchi] no meio de japoneses”

ARQUIVO PESSOAL

Narrativa conta a história da família, tendo como principal pano de fundo a história e percalços
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“Massateru buscava so-
mente nas circunstâncias eco-
nômicas as razões que o ti-
nham empurrado para fora de
Okinawa e do Japão. Era dis-
so que ele sempre falava a seu
filho. Falava também da sau-
dade do irmão que lá deixara,
com quem pretendia se reen-
contrar tão logo fosse possível.
Partira, acompanhando seus
tios, com a promessa, e a es-
perança, de que voltaria em
poucos anos, levando o dinhei-
ro que a desgraça familiar des-
truíram em tão pouco tempo –
ou pelo menos uma parte da
fortuna perdida, se é que se
pode falar em fortuna quando
se trata de Okinawa do come-
ço do século XX. Mas os ir-
mãos Tetsuo e Massateru nun-
ca mais voltaram a se ver.”

O trecho do livro “O Súdito
(Banzai, Massateru!)” se equi-
para a muitas das histórias con-
tadas pelos imigrantes de Oki-
nawa ao Brasil. Comunidade
grande e unida em determina-
das regiões ou bairros, alguns
ligados ou não a associações
de sua província, eles respon-
dem a pergunta acima:

Valeu a pena?

“Foi bom. Para mim não foi
muito difícil, porque vim com
22 anos, e nessa idade tinha
curiosidade de conhecer outro
país. Já sabia que viveria aqui
e tinha esperança em prospe-
rar porque o Brasil é uma ter-
ra grande. Minha patroa que-
ria que eu cuidasse dela e, se
estivesse lá, talvez minha vida
seria diferente, mas como
choonan preferi dedicar-me à
família”

Tomoaki Yonaha, 71,
secretário da AOKB
(veio em 1956, de Nakagusuku)

“Hoje penso que sim e não
me preocupo muito [com o
passado]. Meus cinco filhos
estão grandes e trabalhando
em suas áreas. Se eu tivesse
ficado lá, talvez teria mais
chances de crescer, porque
minha área, a de construção,
cresceu bastante depois que
saí do Japão.

Mas eu casei, formei famí-
lia, tenho onde morar e traba-
lhar e estou sempre lutando”

Shinyu Miyagi, 72,
comerciante
(veio em 1958, de Kunigamison)

“Como minha mãe já esta-
va há dez anos aqui, eu viria
como turista para visitá-la. Mas
assinei documento de imigran-
te, e ela não me deixou voltar.
Por eu ser o mais velho, o cos-
tume era que ficasse com a
família. Mas me acostumei ao
Brasil e em uma semana tinha
feito amigos na Vila Carrão,
onde moro até hoje. Há 41 anos
no Brasil, só voltei para lá após
23 anos, daí sim para passear”

Yukio Oyakawa, 56,
sushiman
(veio em 1966, de Nago)

processo de vinda dos imigran-
tes japoneses, com a morte de
muitos passageiros por epide-
mia de meningite. “E o ano que
ele veio teve a pior geada da
cafeicultura”, espanta-se.

Escrever o livro “serviu
também para descobrir como
era Okinawa, que eu desco-
nhecia, como imagino que seja
com outros descendentes”.

Mas o maior mérito foi apro-
ximar-se, assim, de seu pai, que
falecera de câncer aos 60,
quando o autor tinha 18 anos.
“O livro é uma pesquisa e uma
criação. Procuro entrar na ca-
beça do personagem, ver seus
dilemas, emoções e em alguns
pontos é ficção. Os melhores
momentos são os que tento pen-
sar com ele”, resume.

Uchinaa guchi – Ou Okina-
wa hoogen, para os naichi-jin,
ops.. japoneses. O dialeto de
Okinawa está presente dentro
das páginas de “O Súdito”.
Yaachuu (moxabustão),
choonan (irmão mais velho),
“nuu yaga uree?” (o que é
isso?). Jorge Okubaro é fiel, no
seu livro, às palavras que ele
ouvia em casa na conversa de
seus pais e conterrâneos da
ilha. “Fiz questão de inseri-las
para romper tabus que impli-
cariam na perda da identida-
de, suas renúncias, e escamo-
tear a vida dos primeiros imi-
grantes e suas dificuldades.”

Na sua visão, bem como os
mais antigos hoje relembram,
os imigrantes okinawanos mui-
to sofreram até se adaptar ao
País, do trabalho pesado ao
preconceito. “A imigração é
sempre um processo doloroso,
não foi uma maravilha. Tínha-
mos vergonha de usar as pa-
lavras no meio de japoneses
[sic] e éramos minoria, não
passávamos de 15% [de todos
os japoneses]. Apesar de ser
a província que mandou o mai-
or número de emigrantes”, diz
ele, como um descendente da
segunda geração. Okinawano
de costumes, e japonês de es-
pírito. Massateru era naciona-
lista ferrenho, seguindo a edu-

cação escolar que tivera des-
de pequeno em seu país, e foi
um dos líderes da Shindo
Renmei em Araraquara (SP).
Para ele, o Japão não tinha
perdido a guerra, e foi preso
pela polícia em 1946.

Sua vida em Santo André,
para onde foram muitos outros
okinawanos, a religião, a cria-
ção dos filhos... Anos passa-
dos e filhos crescidos, resolveu
mesmo ficar no Brasil e ado-
tar o português como idioma
corrente em sua casa.

“Faço do meu pai um ho-
mem de carne e osso. Ele não
é excepcional, é comum, e sua
maior virtude foi ter tornado os
filhos cidadãos brasileiros e
exemplares.” Um relato de
várias histórias, as quais os
descendentes da ilha podem se
espelhar em muitos momentos,
mas que pretende levar uma
mensagem para todas as ou-
tras pessoas que não têm a
mesma origem geográfica.

Na escrita de um jornalista
que acumula quase 40 anos de
profissão, em veículos como os
extintos “Folha da Tarde” e
“Realidade”, passagem pelo
Palácio dos Bandeirantes (go-
verno do Estado de São Pau-
lo), “Diário do Comércio”,
Rádio Jovem Pan, “Jornal da
Tarde” e, atualmente, “O Es-
tado de São Paulo”.

O livro é, ainda, um dos pri-
meiros a comemorar os cem
anos da chegada dos primei-
ros japoneses ao País, já que
tem o apoio da Fundação Ku-
nito Miyasaka e da Associa-
ção para Comemoração da
Imigração Japonesa no Brasil.

(Cíntia Yamashiro)

‘O SÚDITO (BANZAI,
MASSATERU!)’,
DE JORGE J. OKUBARO

EDITORA: TERCEIRO NOME, 536 PÁG.
QUANTO: R$ 62,00
NAS PRINCIPAIS LIVRARIAS OU PELO SITE

WWW.TERCEIRONOME.COM.BR

LANÇAMENTO: TERÇA-FEIRA (28), A
PARTIR DAS 19H

ONDE: RESTAURANTE SHINTORI – AL.
CAMPINAS, 600, JD. PAULISTA, SÃO

PAULO

Ele tem 77 anos de idade e
quase 50 de Brasil. Sete vezes
foi o número de vezes que visi-
tou Okinawa, desde que chegou
a São Paulo, mais precisamente
na cidade de Santo André. Um
privilégio, comparado a tantos
que depois de pisar em solo bra-
sileiro não teve uma oportuni-
dade de voltar à terra natal, se-
quer como visitante.

Na próxima quinta-feira (30),
Isamu Yamashiro receberá a Or-
dem do Sol Nascente, Raios de
Ouro e Prata, pelo Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo. Uma
condecoração emitida pelo gover-
no japonês pelos benefícios que
trouxe na inserção da cultura de
seu país aos nikkeis no Brasil.

“Sempre quis trabalhar para
o bom relacionamento com o Bra-
sil. É uma honra e acho que  esta
homenagem é muito para mim,
mas estou muito contente”, dis-
se o issei, modesto. Antes de em-
barcar ao Brasil, ele graduou-se
em Filosofia e foi trabalhar como
professor do ensino médio na
província ao sul do Japão. Viera
com um grupo de jovens, cerca
de 550 – alguns com familiares –
, o Kaihatsu Seinentai – sobre o
qual realizou uma pesquisa cujo
resultado levou ao governo ja-
ponês em 1971. Era a primeira vez
que retornava ao arquipélago.

Mais tarde, como presidente
da Associação Okinawa do Bra-
sil, em 1987, realizou atividades
culturais como promoção do in-

tercâmbio de coleta e remessa de
sementes de flores nativas brasi-
leiras para o Japão e no futebol,
tendo trazido alguns jogadores
japoneses para aprender um
pouco do esporte aqui, e a inte-
gração de atletas brasileiros na
competição de karatê, realizada
em Okinawa, no Japão. E foi con-
vidado a visitar novamente a pro-
víncia naquela época, durante
uma competição de atletismo.

Em 1988, esteve na organiza-
ção da comemoração dos 80 anos
de Imigração Okinawa no Brasil,
realizado na sede central da As-
sociação Okinawa Kenjin do Bra-
sil, na Liberdade. Dois anos de-
pois, foi designado pelo governa-
dor da província para ser o Embai-
xador da Boa Vontade no Brasil.

Em 1999, foi eleito o presi-
dente do Conselho Deliberativo
da AOKB, cargo que ocupa ain-
da hoje. Em 2004, recebeu o títu-
lo de Cidadão Paulistano, na
Câmara Municipal de São Pau-
lo, e em 2003, a mesma congra-
tulação em Santo André, onde
mora com a família.

Após a cerimônia na casa do
cônsul Masuo Nishibayashi,
apenas para convidados, pela
tarde, Isamu Yamashiro recebe-
rá outra homenagem, por parte
da sede da AOKB, na Rua To-
más de Lima. Muitos amigos e
diretores das 45 sub-sedes par-
ticipam da festa, que terá tam-
bém apresentação da dança
kajade fu bushi.                 (CY)

Imigrante recebe condecoração
por manutenção da cultura

Entidade das mais repre-
sentativas dentro da comuni-
dade nipo-brasileira, a Asebex
(Associação Brasileira de Ex-
Bolsistas no Japão) está em
festa. Tudo por causa dos 15
anos de fundação da entidade,
que será comemorado em
grande estilo amanhã (26), em
São Paulo, com direito a ho-
menagens aos ex-presidentes
que passaram pela diretoria e

ENTIDADES

Asebex comemora 15 anos com confraternização entre bolsistas de variadas gerações
confraternização entre os bol-
sistas.

Com início a partir das 11
horas, o evento relembrará os
principais passos da entidade
durante todos esses anos. En-
tre as principais lembranças,
estão a de se dedicar quase que
exclusivamente aos anseios
daqueles que vão ao Japão em
busca de melhores oportunida-
des de estudo ou aprimoramento

profissional, e a integração
quando voltam ao Brasil.

“É uma data muito impor-
tante para todos os que parti-
ciparam e participam da
Asebex até hoje. Muito traba-
lho foi feito nesses 15 anos e
que, com certeza, ainda ren-
derão muita dedicação para o
futuro”, cita o atual presiden-
te, Eduardo Kashimata, que
passará a presidência para

uma outra pessoa em janeiro.
“Para a ocasião, são espera-
das cerca de 200 pessoas para
a confraternização, com a pre-
sença de ex-bolsistas e de
amigos e apoiadores sem os
quais não chegariamos aos 15
anos de fusão”, completa.

No local, haverá ainda a
Cerimônia de Posse da Ges-
tão 2007 e, aproveitando a data,
a festa também será nosso

Bonenkai (Festa de Final de
Ano).

Em um balanço sobre a
gestão 2006, Kashimata afir-
ma que os trabalhos foram
cansativos, porém, produtivos.
Em especial quando se fala em
Koshukai, seminário prepara-
tório para futuros bolsistas.
“Foi um ano muito movimen-
tado, com vários eventos, in-
tegração com os bolsistas que,

inclusive, já estão no Japão”,
diz.

Aos interessados, os con-
vites para a cerimônia de 15
anos da Asebex estão à venda
com membros ou através do
site (www.asebex.org.br). Os
preços são de R$ 40,00 (bol-
sistas) e R$ 50,00.. O
Memphis fica na avenida dos
Imarés, 295, São Paulo. Tel:
11/ 9273-2906.
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O Código de Defesa do
Consumidor traz como funda-
mento da responsabilidade ci-
vil do transportador o defeito
do produto ou serviço. Man-
teve a responsabilidade obje-
tiva, eximindo-se dela o
transportador quando com-
prova a inexistência do defei-
to ou se ele ocorreu por cul-
pa exclusiva da vítima ou de
terceiro.

Como se vê, pelo Código
de Defesa do Consumidor, a
culpa concorrente da vítima
não é determinante de exclu-
são e nem redução da inde-
nização.

Porém, o Código Civil ad-
mite a culpa concorrente da
vítima.

Pelo disposto no art. 738,
“a pessoa transportada
deve sujeitar-se às normas
estabelecidas pelo trans-
portador, constantes no bi-
lhete ou afixadas à vista
dos usuários, abstendo-se
de quaisquer atos que cau-
sem incômodo ou prejuízo
aos passageiros, danifi-
quem o veículo, ou dificul-
tem ou impeçam a execução
normal do serviço”.

Prevê o parágrafo único
do mencionado artigo a cul-
pa concorrente da vítima,
quando dispõe: “se o prejuí-
zo sofrido pela pessoa
transportada for atribuível
à transgressão de normas
e instruções regulamenta-
res o Juiz reduzirá eqüita-
tivamente a indenização,
na medida em que a vítima
houver concorrido para a
ocorrência do dano”.

Há uma divergência entre
o que dispõe o Código Civil e
o Código de Defesa do Con-
sumidor, referente à culpa. A
meu ver, nos casos de culpa
concorrente do passageiro,
não pode haver condenação
do transportador em pagar in-
denização integral ao passa-
geiro. Ela deverá ser consi-
derada como atenuante de
responsabilidade. Exemplo tí-
pico de culpa concorrente é
o caso dos chamados “surfis-
tas ferroviários”.

Finalmente, há que se co-
locar o fato exclusivo de ter-
ceiro.

Entende-se por terceiro
alguém estranho à relação
transportador e passageiro ou
que nenhum vínculo jurídico

possua com o transportador.
O art. 735 do Código Ci-

vil dispõe que: “A responsa-
bilidade contratual do trans-
portador por acidente com o
passageiro não é elidida por
culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva”.

Ao dispor sobre “culpa de
terceiro”, o Código afastou a
figura do dolo.

Resumindo, o transporta-
dor em caso de culpa de ter-
ceiro é responsabilizado em
caso de acidente. A culpa de
terceiro fica delimitada ao
âmbito do risco da atividade
que desenvolve o transporta-
dor.

Porém, se o fato de ter-
ceiro for doloso, exonera-se
a responsabilidade do trans-
portador. Por exemplo, a ex-
plosão de uma bomba colo-
cada em um ônibus. Este fato
doloso de terceiro é
excludente de responsabilida-
de do transportador.

Enfim, todas estas coloca-
ções foram feitas para res-
ponder à questão inicial so-
bre o acidente da Gol. Quem
responderá? O cerne da
questão é provar de quem foi
a culpa, se houve culpa con-
corrente do envolvidos, se
houve culpa de terceiros etc.

Daí estarmos assistindo a
uma série de investigações,
considerando as peculiarida-
des que envolvem um aciden-
te aéreo.

Como a resposta a esses
quesitos geram responsabili-
dades, as partes envolvidas
se empenham para eximir-se
de responsabilidades.

Uma outra questão que
merece destaque é o fato de
existir um acordo, do qual o
Brasil é signatário, que as in-
vestigações aéreas não podem
servir de bases para ações
indenizatórias e elas devem
permanecer em sigilo.

Por outro lado, a compa-
nhia aérea possui seu próprio
seguro que socorrerá as víti-
mas na forma do contrato e
legislação específica aplicá-
vel ao caso. A discussão aqui
girará em torno de valores, o
que conseqüentemente, leva-
rá inúmeras ações às barras
dos tribunais.

Por derradeiro, a indeni-
zação por perda e desvio de
bagagem está sujeita a legis-
lação própria, esclarecendo
que, conforme o caso, pode-
se buscar abrigo na legisla-
ção comum.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Alguns aspectos de indenização
em matéria de transporte de

passageiros – Parte II

*PAULO YOKOTA

O presidente da Repúbli-
ca Lula da Silva, pelo decre-
to 5966 de 14 de novembro
último, instituiu a Comissão
Nacional Organizadora das
Comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa no
Brasil. Ela tem por finalidade
organizar, elaborar, coordenar
e aprovar a programação na-
cional das atividades oficiais
do Centenário.

Presidida pelo Ministério
das Relações Exteriores, co-
nhecido como Itamaraty, é
composta pelos diversos se-
tores da administração fede-
ral que possuem alguma re-
lação com o assunto. Esta
Comissão Nacional vai arti-
cular-se com o Grupo Parla-
mentar de Amizade Brasil-
Japão, e por intermédio da
Embaixada do Japão em Bra-

sília, com as representações do
governo japonês no Brasil. E
comunica-se por intermédio da
Embaixada do Brasil em Tó-
quio, que exercerá as compe-
tências da Comissão Nacional
no Japão, com a contrapartida
japonesa.

A Comissão Nacional po-
derá convidar representantes
de entidades públicas ou pri-
vadas e personalidades da so-
ciedade civil para fazer parte
do Comitê Executivo compos-
to por um Secretário Executi-
vo e Coordenadores dos Gru-
pos de Trabalho. É possível que
representantes da comunidade
nikkei venham a ter esta parti-
cipação limitada.

Um Comitê Honorário as-
sessorará a Comissão Nacio-
nal e para tanto serão convida-
dos representantes dos Estados
e Municípios, bem como per-
sonalidades da vida pública e do

setor privado, somente para
aconselhar o Itamaraty.

Pelos termos do decreto,
salvo melhor juízo, as iniciati-
vas da Associação do Cen-
tenário bem como outras da
comunidade nikkei, para se-
rem oficiais, terão que pas-
sar pelo crivo desta Comis-
são Nacional. É evidente que
o Itamaraty procurará envol-
ver a comunidade, mas as
atividades que não tiverem a
chancela do governo, serão
iniciativas que não farão par-
te do calendário oficial.

Tudo indica que parte des-
ta situação lamentável decor-
reu do isolamento dos dirigen-
tes das entidades nikkeis com
relação às autoridades brasi-
leiras, principalmente diplo-
máticas.

*Paulo Yokota é economista e pre-
sidente do Hospital Santa Cruz

OPINIÃO

O Centenário e o Decreto 5966

Realizado no último fim
de semana (18 e 19), o
Japan Experience pro-

vou, mais uma vez, que pode
ser o caminho certo para
arregimentar cada vez mais as
gerações novas para um ideal
até então distante da grande
maioria dos nikkeis: o Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, em 2008. Durante
dois dias, as mais variadas
manifestações artísticas toma-
ram o Centro Universitário da
Uninove para mostrar que en-
tre os jovens tradição e cultu-
ra andam lado a lado com a
ocidentalização dos nikkeis.

De acordo com os coorde-
nadores gerais, o evento deste
ano “superou todas as expec-
tativas”, principalmente em
termos de voluntariado e de
atrações, que, se não são mais
novidades para os freqüenta-
dores dos grandes festivais
nipo-brasileiros, ainda conse-
guem trazer um público relati-
vamente diversificado.

Para a dupla de organiza-
dores Roberto Sekiya e Sérgio
Yuuki Watanabe, “tudo saiu
conforme o planejado, pois con-
seguimos trazer um grande pú-
blico e, ao mesmo tempo,
interagir com um pessoal de
outros estados”, referindo-se
aos voluntários que vieram de
longe para ajudar no evento.

“Desta vez conseguimos
reunir muitas pessoas em prol
de uma causa, o que resultou
em um evento único e grandi-
oso. E também percebemos o
aumento no número de públi-
co. No total, cerca de 30 mil
pessoas passaram pelo even-

EVENTO

Japan Experience prova união, mas
com menos público do que o esperado

to”, define Sekiya. Já Yuuki
também só tem elogios quanto
à parte de organização, “pois
tivemos uma participação ati-
va de todos os envolvidos. Até
mesmo no número de atrações
praticamente dobrou em rela-
ção ao ano passado. Pelo me-
nos na parte estrutural, evolu-
ímos muito sem comparar com
o ano passado”

Apesar do discurso otimis-
ta e até mesmo superlativo,
alguns pontos destacados pelo
próprio público presente mos-
trou que nem tudo foi confor-
me o esperado. Especialmen-
te quando se fala em número
de visitantes. Se para os orga-

nizadores a meta de 30 mil foi
superada, para muitos o núme-
ro real não chegou a 15 mil.

Presente pela segunda vez
ao Japan Experience, a estudan-
te Karina Umezu, de 22 anos,
confirmou que em 2006 “pare-
cia haver muito menos pessoas
do que no ano passado”. Inte-
ressada em cultura japonesa, a
nikkei – que esteve presente nos
dois dias –, disse que neste ano
o evento estava mais para o lado
comercial do que para o resga-
te da cultura japonesa.

“Não sei se por causa do
espaço [no ano passado o even-
to aconteceu no Sesc Vila Ma-
riana] que é muito grande em

comparação ao ano passado,
mas hoje parece muito disper-
so. Mesmo assim, não creio que
tenha mais de 15 mil pessoas.
E fora que há muito mais pes-
soal de anime e manga, pois no
terceiro andar estão vendendo
revistas e dvd´s. Como vim nos
dois anos, dá para afirmar: é
necessário aprofundar mais na
cultura e não ficar somente no
superficial”, disse ela, pouco
antes de ir embora após ver a
exposição da imigração japone-
sa. “É desse tipo de coisa que
está precisando. Eu tenho mui-
to interesse em conhecer os
primórdios.”

        (Rodrigo Meikaru)

Palco de apresentações reuniu, no máximo, cerca de 400 pessoas no domingo, último dia de evento

JORNAL NIKKEI

O general de divisão Paulo
Komatsu será homenageado
no próximo dia 1º em cerimô-
nia marcada para o Salão No-
bre do Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa).

As entidades co-promoto-
ras, entre elas o próprio Bun-
kyo, Enkyo (Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo),
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil), Câmara de
Comércio e Indústria Japone-
sa do Brasil, Aliança Cultural
Brasil-Japão, Assistência So-
cial Dom José Gaspar “Ikoi-
no-Sono”, Associação Pró-Ex-
cepcionais Kodomo-no-Sono,
Sociedade Beneficente Casa
da Esperança Kibô-no-Iê e
Sociedade Brasileira e Japone-

COMUNIDADE

General de divisão, Paulo Komatsu será homenageado por
entidades nikkeis no próximo dia 1º

sa de Beneficência Santa
Cruz, solicitam a confirmação
de comparecimento até o pró-

ximo dia 28. A taxa de adesão
é de R$ 35,00 (por pessoa).

O nissei Paulo Komatsu, de
58 anos, foi promovido ao pos-
to de general de divisão em ce-
rimônia realizada, em Brasília,
em abril deste ano. Nascido
em Pacaembu (oeste de São
Paulo), e atuando no 1º
Grupamento de Engenharia de
Construção em João Pessoa
(PB), ele assumiu o segundo
grau de oficial-general, abaixo
apenas do de general de Exér-
cito.

Agora um “três estrelas”,
Paulo Komatsu é o primeiro
nikkei a alcançar tal mérito, e
o segundo promovido a gene-
ral – o primeiro, já aposenta-
do, foi o general Akira Obara.
Na ocasião, Komatsu disse em
entrevista ao Jornal Nikkei

que “me sinto orgulhoso, reali-
zado e reconhecido, e agrade-
ço a meus pais por me dar su-
porte para estar onde cheguei.
Devo me sentir feliz”

CERIMÔNIA DE
HOMENAGEM AO
GENERAL DE DIVISÃO
PAULO KOMATSU
QUANDO: 1º DE DEZEMBRO, A
PARTIR DAS 19H30
ONDE: SALÃO NOBRE DO

BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381, LIBERDADE)
TAXA DE ADESÃO: R$ 35,00 (POR

PESSOA)
A PRESENÇA DEVE SER

CONFIRMADA ATÉ O PRÓXIMO DIA

28 PELO TELEFONE:
11/3208-1755 (COM LEILA OU

HASE) OU PELO E-MAIL:
COMISSÕES@BUNKYO.ORG.BRO general Paulo Komatsu
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*MANOEL CHIKAOKA

Exibir valores, produtos e
tecnologia. Fomentar possibi-
lidades de negócios imedia-
tos, a curto, médio e longo
prazo e atrair novos investi-
mentos. Transmitir conheci-
mentos, promover discussões
através do ciclo de palestras,
valorizar o artesanato, a cul-
tura e as tradições regionais.

Estes são os objetivos que
norteiam o modelo e as ações
propostas para a 19a Expo-
vale e dentro dessas premis-
sas, a Comissão Organizado-
ra através de suas Comissões
Setoriais, vem se desdobran-
do com entusiasmo, a fim de
apresentar ao público visitan-
te, o que há de melhor na re-
gião.

Com atrações variadas e
shows durante todo o dia,
portões abertos exceto no dia
02 de dezembro, quando se
apresentará a consagrada du-
pla Gian & Giovani, o mode-
lo visa especialmente privile-
giar o público interessado em
negócios, que estará visitan-
do os expositores com mais
tempo para interagir, geran-
do assim, mais possibilidades
de negócios sem esquecer-
mos da necessidade de pro-
porcionar às famílias momen-
tos de entretenimento e lazer.

Ainda dentro dos objeti-
vos propostos, a Comissão
Organizadora está cumprin-
do uma agenda, previamente
estabelecida. Dentre as ações
propostas esteve o lançamen-
to desta edição da Expovale,
marcado por um coquetel.
Sendo realizado, pela primei-

ra vez, um evento de apre-
sentação e lançamento da 19ª
Expovale.

O coquetel aconteceu no
dia 21 de setembro e contou
com a presença de cerca de
250 pessoas entre autorida-
des regionais, expositores, pa-
trocinadores, parceiros e im-
prensa, visando dar clareza
às novas ações, como por
exemplo, a retomada do Con-
curso Miss Expovale inte-
grando os municípios do Vale
do Ribeira e que aconteceu
no último dia 23, n Hangar
116.

Quero agradecer aos in-
cansáveis membros da Co-
missão que formam um ver-
dadeiro exército. Aos expo-
sitores, patrocinadores, pre-
feitos da região, à imprensa
pela cobertura, aos vereado-
res da Câmara Municipal de
Registro e em especial ao
Prefeito Municipal de Regis-
tro Clóvis Vieira Mendes e
sua equipe de governo pela
confiança com que nos dis-
tinguem e não medem esfor-
ços para que a 19a Expovale
seja um sucesso. Desejo ain-
da enaltecer, o trabalho reali-
zado pelas comissões organi-
zadoras das 18 edições ante-
riores que trabalharam ardu-
amente, realizando ao longo
dos anos, um trabalho de con-
solidação da Expovale como
um evento de credibilidade,
firmando-o como o maior
evento de negócios e oportu-
nidades do Vale do Ribeira.

*Manoel Kenji Chikaoka é
pesidente da Comissão Oganizadora
da 19ª Expovale
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Expovale: Fomento
aos negócios

SUPER VETERANOS
A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol, Federação
Paranaense de Beisebol e
Softbol e a Liga Desportiva e
Cultural Paranaense promo-
vem hoje (25) e amanhã (26)
o 36º Campeonato Brasileiro
Inter-Seleções de Beisebol
Super Veteranos, no campo
esportivo da Acel, em Londri-
na, com a participação de nove
equipes Inter-Seleção de São
Paulo e três do Paraná.

SUMÔ
A Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná e a Liga Desportiva
e Cultural Paranaense através
do Departamento de Sumô
apóia juntamente com a  Pre-
feitura Municipal de Londrina,
o Banco Sudameris, Sercomtel
e Jornal Folha Norte a segun-
da edição do Torneio da Ami-
zade 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 Londri-
nense de Sumô. A novidade
para a maioria dos admirado-
res desse esporte serão as lu-
tas de sumô feminino, que já
conta com centenas de adep-
tos por todo o Brasil.

NORIYOKUSHIKEN
O exame de proficiência em
língua japonesa será no dia 3
de dezembro, com início às
8h30 no Colégio Universitário,
na Rua Ana Morena Menezes,
250 em Londrina. As pessoas
inscritas devem comparecer
antes das 8h30m para terem
acesso às salas de aulas.

SUMÔ FEMININO
Vai ter Praça de Alimentação
e Feira de Artesanato nos dois
dias do evento, sendo no dia 2,
workshop de artes marciais a
partir das 9h com apresenta-
ção de ninjutsu, kuidô, kendô,
maithai, taichi chung, karatê e
judô. A abertura oficial será no
domingo dia 3, às 9h com ho-
menagens e entrega de certi-
ficados seguido de competi-

ções com lutas mirim, mini-
mirim, infantil masculino e fe-
minino. Após o almoço reinicio
da competição com lutas mas-
culinas e femininas por equipe
e individuais adultos. São es-
perados atletas de várias cida-
des do Paraná, São Paulo, Rio
Grande do Sul e do Pará. Não
percam e conheçam as várias
modalidades de artes marciais.

CAMBÉ MATSURI
Durante os dias 02 e 03 de de-
zembro, a cidade de Cambé
será o centro de atrações de
várias atividades culturais nipo-
brasileiras com a realização do
Cambe Matsuri. Além das apre-
sentações de taikô, danças fol-
clóricas e modernas, números
de cantos e atrações variadas
vai tem também uma praça de
alimentação com comidas típi-
cas japonesas. O Cambé Ma-
tsuri será no Centro de Even-
tos de Cambé, numa promoção
do Grupo Sansey e realização
da Associação Cultural e Es-
portiva de Cambé.

CURSO DO SEBRAE-
DEKASSEGUI
Terminada primeira etapa de
cursos, a Aliança em parceria
com o Sebrae programou para
o mês de dezembro novos cur-
sos de interesses para dekas-
seguis e empreendedores de
um modo geral. Com o título
Treinamento: Saber Empreen-
der, o curso vai proporcionar
aos participantes o entendi-
mento da visão empreendedo-
ra e suas implicações no coti-
diano da empresa e terá início
no dia 1º de dezembro das 14h

às 23h e nos dias 02 e 03 das
8h às 18h, com carga horária
total de 27 horas. Devido a
grande procura aos cursos Ali-
ança/Sebrae, as vagas são li-
mitadas. A inscrição custa ape-
nas R$ 45,00 e pode ser feita
na sede da Aliança, na Rua
Paranaguá, 1782. Outras infor-
mações com Márian pelo te-
lefone (43) 3324-6418.

 KOHAKU UTAGASSEN
Numa promoção da Aliança/
Liga o 3º Kohaku Utagassen
Central do Paraná será reali-
zado no dia 03 de dezembro na
sede social da Associação Cul-
tural e Esportiva de Arapongas.

HOMENAGENS
A festa pela passagem do ani-
versário do Imperador Akihito,
o Festival do Templo
Kaitakujinja, a homenagem aos
políticos nikkeis eleitos em ou-
tubro último no Paraná, e
bonennkai da Aliança/Liga
será no dia 16 de dezembro a
partir das 14h. no Imin-Center
de Rolândia. A Aliança/Liga
conta com a participação dos
associados das entidades
filiadas bem como de todos os
membros dos Departamentos.

GATEBOL
Numa promoção da Aliança/
Liga e realização da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Maringá, será realizado no dia
03 de dezembro o 21º Campe-
onato Paranaense de Gatebol,
com a participação de várias
equipes das associações
filiadas, no campo da Acema,
em Maringá.

PARANÁ

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

Um fato curioso e ao
mesmo tempo preocu-
pante tem movimenta-

do a comunidade nikkei do
Pará, mais especificamente na
região de Santa Bárbara, onde
atualmente está localizado o
Parque Ecológico de Gunma.
De acordo com a entidade que
representa os imigrantes da ci-
dade japonesa na região, a As-
sociação Gunma Kenjin-kai do
Norte do Brasil, famílias de
sem-teto tem invadido a pro-
priedade desde outubro.

No total, a administração do
Parque e da entidade afirma
não ter certeza de quantas pes-
soas estão hoje ocupando par-
te da reserva, mas estimam por
volta de 150 famílias. Tal con-
centração está ameaçando as
atividades de educação ambi-
ental e conservação florestal
realizadas desde 2004 com
verbas da Agência de Coope-
ração Internacional do Japão
(Jica), em parceria com a Se-
cretaria de Ciência, Tecnolo-
gia e Meio Ambiente (Sectam)
do Pará, a Empresa Brasileira
de Pesquisas Agropecuárias
(Embrapa) e o Museu Para-
ense Emílio Goeldi (MPEG).

De acordo com o diretor
superintendente da Associação
e administrador do Parque
Ecológico de Gunma, Isamu
Otagawa, a invasão começou
após uma vizinha do Parque
ceder parte de seu terreno para
tais famílias. Em seguida, uma
outra proprietária que também
está localizada próxima ao
Parque também ofereceu seu
terreno para assentamento. “A
partir daí começaram os pro-
blemas. Como a região não
possui um território demarca-
do de forma nítida, as pessoas
começaram a expandir a área
de moradia, fato esse que pre-
judicou nosso trabalho”, expli-
ca ele.

Para contornar a situação,
antes mesmo de procurarem a
Justiça, os próprios dirigentes
tentaram em vão manter um
diálogo com os líderes das fa-
mílias no dia 31 de outubro.
Entretanto, a recepção não foi
amigável. Pelo contrário, pois,
ao chegarem no local, foram
recebidos com facões e foices
dos assentados. “Para nós, que
estamos acostumados com a
cultura local, não foi surpreen-
dente esse tipo de atitude, mas
sim para os técnicos da Jica
[Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão] que nos
acompanhavam. Tentamos
manter um diálogo com eles
sem sucesso”, afirma o admi-
nistrador, contando ainda que,
em seguida, os “sem-teto” re-
solveram interditar a estrada
que dá acesso ao Parque. “Não
sei por qual motivo fizeram
isso, talvez raiva por tentarmos
manter um diálogo. Como já
fizemos tudo que estava ao

CIDADES/SANTA BÁRBARA

Associação denuncia invasão
em Parque Ecológico de Gunma

No período da Segunda
Guerra Mundial, migraram
para o Brasil cerca de 1,8 mil
moradores de Gunma, no Ja-
pão (província que fica a 100
quilômetros a noroeste de Tó-
quio e tem cerca de 2 milhões
de habitantes). No Pará, eles
se organizaram na Associa-
ção Gunma Kenjin-Kai do
Norte do Brasil e, em 1992,
passaram a reivindicar a cria-
ção de um parque ecológico.

Em 1994, a Assembléia
Legislativa de Gunma apro-
vou o projeto e, no ano se-
guinte, o governador Hiroyuki
Kodera realizou uma campa-
nha de arrecadação de fun-
dos, obtendo 30 milhões de
ienes. A verba permitiu a aqui-
sição da propriedade de 541

hectares (400 hectares de flo-
resta primária), onde desde
1996 funciona o parque. Em
2004, a Jica começou a finan-
ciar na área o Projeto de Con-
servação Florestal e Educação
Ambiental na Amazônia Ori-
ental (Projeto Gunma), com
duração de três anos. As ati-
vidades de educação ambien-
tal e difusão comunitária de
tecnologias de reflorestamen-
to e sistemas agroflorestais
têm como parceiros a Sectam,
a Embrapa e o MPEG.

“Temo que o projeto esteja
ameaçado por essa nova for-
ma de ocupação do espaço
não gosto de falar em invasão”,
lamentou a pesquisadora do
MPEG Maria das Graças San-
tana da Silva. “Entre 2004 e

2005 fizemos levantamentos
sócioeconômicos em 19 co-
munidades de Santa Bárba-
ra, a fim de planejar as ativi-
dades de educação ambien-
tal. Um dos pontos que ob-
servamos foi justamente a
fragilidade da segurança do
parque, visto que o município
está sendo alvo de especula-
ções imobiliárias”. Santa Bár-
bara é um pequeno municí-
pio de 13 mil habitantes, se-
gundo estimativa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Seu centro
urbano fica a 50 quilômetros
de Belém, às margens da ro-
dovia estadual Augusto Meira
Filho, que liga a capital
paraense ao balneário de
Mosqueiro.

Comunidade paraense mostra dedicação em
preservação da cultura e do meio ambiente

Diretores tomaram susto ao se depararem com bloqueio de estrada

nosso alcance, vamos partir
para uma ação judicial.”

Partindo desse pensamen-
to, um advogado fora contra-
tado para cuidar do delicado
caso. Como primeira medida,
está a de formalizar denúnci-
as de crime ambiental ao Mi-
nistério Público Estadual, à
Delegacia Especializada em
Meio Ambiente da Polícia Ci-
vil e à Sectam. Para o profis-
sional escolhido para cuidar do
assunto, o advogado Marcelo
Costa, o impasse está longe
de um final. “Nós já formali-
zamos denúncias de crime
ambiental junto a esses ór-
gãos. Mas apesar de o gover-
no estadual ser parceiro do
projeto, ainda não tivemos uma
resposta à altura”. O advoga-
do revelou também que ainda
não entrou na Justiça com um
pedido de reintegração de
posse porque há dúvidas so-
bre os limites exatos da pro-
priedade.

O chefe da Divisão de Fis-
calização de Fauna e Flora da
Sectam, Lahire Figueiredo Fi-
lho, afirmou que uma equipe
do órgão já visitou o local da
invasão, na última semana. “O
relatório dos nossos fiscais

será encaminhado à Delega-
cia de Meio Ambiente, para
que façam uma perícia técni-
ca no local”, explicou. “Para
punir um crime ambiental,
como desmatamento, mesmo
na esfera administrativa, é
preciso qualificar os infrato-
res [saber quem são e conse-
guir provas]”. Figueiredo Fi-
lho disse ainda que os dados
preliminares dessa vistoria
sugerem que o local ocupado
pelas famílias não pertence ao
Parque Ecológico Gunma. “O
terreno seria de uma mulher
que teria permitido a fixação
de algumas poucas famílias lá,
dando abertura a todo esse
processo”, relatou. “Esses
ocupantes não se ligam a
qualquer movimento organiza-
do. Ao que parece, eles rei-
vindicam a área como expan-
são urbana, como moradia,
não como local de agricultu-
ra”.

Análises primárias à parte,
o primordial para os imigran-
tes de Gunma é que todo o pro-
cesso aconteça de forma rá-
pida e transparente. Sobretu-
do pela grande preocupação e
luta para manter um patrimô-
nio ambiental e projetos soci-

ais em prol do desenvolvimen-
to do Brasil.

“Realmente é triste convi-
ver com um fato desses. Es-
tamos na luta para preservar
um local tão bonito, com ajuda
do Japão, e vamos até o fim
para manter a nossa causa.
Claro que não gostaríamos de
ver essas pessoas sem um lu-
gar para viver ou para traba-
lhar, mas, de fato, contanto que
não prejudiquem os outros”,
desabafa Isamu Otagawa.

        (Rodrigo Meikaru)

Local que era sinônimo de verde abundante, hoje está cada vez mais desmatado pelas famílias

DIVULGAÇÃO
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O Instituto Oniki do Brasil
realiza neste sábado (25), em
São Paulo, o 28º Atendimento
de Massagem Oniki (AMO).
Mais de cem massagistas, en-
tre profissionais, alunos, ex-alu-
nos e amigos estarão a postos
para atender os visitantes que
comparecerem à escola da
Vila Guilhermina.

O atendimento será das
8h30 às 15h, e o convite pode-
rá ser adquirido na hora, ao
valor de R$ 15,00. As técni-
cas utilizadas são anma e
shiatsu e a sessão dura cerca
de 40 minutos por pessoa. Es-
cola técnica de massoterapia
filantrópica, o Instituto Oniki foi

fundado em 1990 por Ichijiro
Oniki com o objetivo de capa-
citar os deficientes visuais ao
exercício da profissão.

“Já formamos mais de cem
pessoas, e hoje, com a inclu-
são dos deficientes nas empre-
sas, muitos estão trabalhando
como massagistas e estão lá
para dar qualidade de vida aos
funcionários”, ressalta o geren-
te da escola, Fernando Taka-
hama. O AMO, que acontece
duas vezes por ano, será na
Rua Astorga, 1.019, na Vila
Guilhermina, em São Paulo.
Para mais informações, os te-
lefones são 11/6684-0589 ou
6091-9431.

MASSAGEM

Profissionais e alunos atendem
sábado no Instituto Oniki

SHOOSETSU
Junsuke Mori Shokuminti wa hana zakari Prêmio Especial
Ikuko Onodera Kaguerou no tsubu yaki Menção Honrosa
Ryusuke Ishibashi Há-há no saiguetsu Menção Honrosa
ZUI-SHITSU
Takeo Kato Globar-ka de Menção Honrosa
Kimiko Tomioka Ai-te jidai ni ikiru Menção Honrosa
Sakuo Taniguchi Kiri no naka de ikiru Menção Honrosa
HON-YAKU
Kosuke Izumi Presépio Menção Honrosa
Setsuko Mizuno Uma fune Menção Honrosa
TANKA
Yasuko Inomata Sansui boosou Menção Honrosa
Ayako Fujita Ayumi Menção Honrosa
Goga Masuda Asazora ni tsuru ga souka Menção Honrosa
HAIKU
Kaori Yamamoto Ipê no hana gumori Menção Honrosa
Akiko Miwake Fuboo ten ni Menção Honrosa
Goga Masuda Shu tem Menção Honrosa
Sumie Hamada Tsukiyo no nami Menção Honrosa
SEN-RYU
Sadako Kakishima Kumo Nagaru Menção Honrosa
Noriko Fujii Ifu dou dou Menção Honrosa
Sumiko Fujikura Se-kai Menção Honrosa
SHI
Teruo Tonooka Maboroshi no Menção Honrosa
Junsuke Mori Aki no tsui oku Menção Honrosa
Kingo Yamazaki Ben-te-vi Menção Honrosa

EM PORTUGUÊS
HAICAI
Teruko Oda Prêmio Especial
Amália Marie Gerda Borneim Menção Honrosa
Ceci Tupinanbe Ulhoa Menção Honrosa
Alberto Murata Menção Honrosa
Marli Barduco Pampa Menção Honrosa
POESIA LIVRE
Juliana Bernardo Efemérides Prêmio Especial
Henrique C. C. Cabral Uma chuva fina Menção Honrosa
Tania Orfani Partilha Menção Honrosa
Edson B. de Camargo Fiandeiras Menção Honrosa

POESIA/PRÊMIO YOSHIO TAKEMOTO

Nikkei Bungaku do Brasil
divulga vencedores

A Associação Cultural e Li-
terária Nikkei Bungaku do Bra-
sil divulgou os vencedores do
24º Concurso Literário Yoshio
Takemoto 2006”. Segundo o
presidente da associação, Atuo
Takemoto, este ano concorre-
ram 255 peças litérias, o que re-
presenta um aumento de 106
peças em relação ao ano pas-
sado. Na categoria poesia livre
em português, foram 66 candi-
datos. Já a categoria haicai em
português recebeu 119 inscri-
ções, incluindo trabalhos de po-
etas de Portugal e Romênia.

Takemoto anuncia uma no-

vidade para o próximo ano. A
25ª edição terá premiação tam-
bém na categoria “Pequenos
Contos” em português.

Todas as peças premiadas
serão publicadas na edição
número 25 da revista Brasil
Nikkei Bungaku, em março de
2007. A cerimônia de entrega
dos prêmios será realizada no
dia 25 de março de 2007, no
Centro Brasileiro de Língua
Japonesa (zona sul de São
Paulo).

Confira os premiados, por
categoria, e suas respectivas
obras:

Um outro país, longas
horas de trabalho e
uma experiência de

vida memorável durante cer-
ca de três meses. Nessa via-
gem, muitos jovens nikkeis
embarcam rumo às “férias re-
muneradas” no Japão, denomi-
nada como “arubaito”. Assim,
vivenciam o cotidiano de mais
de 3 mil brasileiros que habi-
tam o arquipélago, porém com
a data de volta previamente
marcada.

E quem topa trocar o perí-
odo de descanso e o verão do
Brasil por uma cansativa roti-
na e a alta temporada de frio,
são universitários ou recém
formados com idade entre 18
e 25 anos. Apesar de parecer
um tanto masoquista essa tro-
ca, a mão de obra temporária
parte com o intuito de conhe-
cer a terra de seus ancestrais
e visitar parentes e amigos.

“Fui porque tinha von-
tade de andar de avião e co-
nhecer o Nihon” justifica Mar-
cos Takizawa, 22. E apesar de
trabalhar cerca de 12 horas
diárias, ele afirma que gostou
de ter ido e vontade não faltou
para ficar por lá, “era muito
legal, passeava bastante e eu
só voltei por causa da facul-
dade”. Porém, agora prestes
a se formar, o estudante pen-
so em ir de novo somente se
for para passear.

A diversão é fundamental
no período de estadia longe de
casa, diferente dos dekasse-
guis, cujo objetivo é juntar di-
nheiro deixando, muitas vezes,
os passeios para o retorno. “A
maioria que vai de arubaito, são
pessoas que tem um padrão de
vida razoável e não precisari-
am ir para lá” revela o agenci-
ador Emerson Morikawa.
Nesse ponto é que as distintas
intenções e o tempo fazem a
diferença na hora de aprovei-
tar.

Além disso, é recomenda-
do morar em grupo para bara-
tear o custo das despesas, as-
sim sobra um “trocadinho” a
mais para as compras e co-
nhecer novos lugares. O estu-
dante Renan Uratani, 21, já foi
duas vezes e, só na primeira,
visitou junto com amigos as
cidades de Hiroshima, Osaka,
Tóquio, Kyoto, Nagoia e Na-
gano, graças ao “rail pass”,
pacote de passagens de trem
para turistas.

E já que o turismo é a prin-
cipal vontade dessa juventude,
algumas empreiteiras chegam
a levá-los a lugares como
Disney, Nagashima (parque de
diversões) e Universal Estúdi-
os. Para um grupo de meninas
que moraram em Gifu, o des-
tino foi uma balada de brasi-
leiros em Aichi. “Deu a sen-
sação de estar no Brasil, pois
tocava de tudo: axé, pagode,
forró e techno” lembra a estu-
dante Carolina Sakiyama, 19.

Com tantos momentos tu-
rísticos, o passageiro não
pode se esquecer do intuito
principal: o de dar duro no
expediente.“É preciso ter
muita força de vontade para
enfrentar a cansativa ativida-
de nas fábricas e a saudade.
E também, ainda que os tra-
ços indiquem o lado oriental,
a nacionalidade é brasileira e
devem ser respeitados as re-
gras e o rigor dos costumes
japoneses”, ressalta o agen-
ciador.

A falta desse cuidado quei-

ARUBAITO

Jovens nikkeis trocam as férias
pelo serviço pesado no Japão

Integração com japoneses foi uma das características observadas pelas estudantes durante viagem

Tempo livre durante arubaito é gasto, na maioria das vezes, para conhecer lojas japonesas

ma a reputação dos estrangei-
ros e algumas vezes ocasiona até
demissão. Na agência em que
Morikawa trabalha, o empresá-
rio cita um único caso até hoje
de perda de emprego. Mas,
como diz o velho dito de que
“Deus é brasileiro”, o problema
foi solucionado no dia seguinte,
com um novo emprego. Ainda
assim, tal caso serve para ilus-
trar que os costumes devem ser
obedecidos não só no trabalho,
mas também no convívio.

E se japoneses são frios?
Isso é apenas uma questão cul-
tural, para grande parte dos
entrevistados e agenciadores.
Como muitos não falam a lín-
gua, o entrosamento costuma a
se restringir apenas entre os
brasileiros, que acabam perden-
do a oportunidade de conhecer
o povo de seus ancestrais.

O grupo de garotas afirma
que incluíram também os
nipônicos no ciclo de novas
amizades, mesmo sem saber
nihongô. Ao sair, se encontra-
vam numa situação engraça-
da: “ambos com dicionário na
mão e muitas mímicas em nos-
sa comunicação” lembra a es-
tudante Luciana Ishihara, 21.
Na fábrica onde Takizawa tra-
balhou, os japoneses falavam
um pouco em português e isso
permitiu que pudesse conhecê-
los melhor.

Cotidiano difícil - Em meio

a tantos pontos positivos mos-
trados, deve ser ressaltado
que a vida do outro lado mun-
do não é só alegria. O serviço
é pesado por ser muito
repetitivo e alguns podem cau-
sar dores pelo corpo, por isso,
as próprias agências reco-
mendam levar remédios como
relaxantes musculares e an-
tiinflamatórios. Além disso,
alimentar-se bem é fundamen-
tal, mesmo que esteja cansa-
do para cozinhar.

E na parte burocrática,
muitas vezes pode gerar um
estresse. “Combinamos uma
coisa no Brasil e ao chegar lá
foi outra. Tivemos que ficar
em cima para entrar num
acordo com empreiteira” ex-
põe Cinthia Takeyama. “Fora
que, o Cristian [agenciador]
dizia conversar todos os dias
com o tantoosha [funcionário
da empreiteira responsável
pelos brasileiros], mas, quan-
do chegamos lá, ele nem sa-
bia quem era o Cristian” re-
volta-se Carolina.

Casos assim costumam ser
bastante freqüentes, pois al-
gumas agências não formali-
zam em documento a propos-
ta. Por isso é preciso ficar
atento a essas questões, so-
bretudo, escolher uma boa
empreiteira, afinal é ela quem
dará o suporte necessário lá.

Dentre outros problemas
enfrentados pelas garotas, o

mais curioso foi o caos en-
frentado quando o cano con-
gelou, por ser muito frio o lo-
cal onde moravam. Hoje lem-
bram aos risos: “Não dava
para dar descarga, a água suja
começou a transbordar pela
privada. Tivemos que fazer
um mutirão para jogar aquela
água fora, o jeito foi atirar pelo
barranco em frente a nossa
casa”.

Para justificar a atitude,
elas explicam que onde mo-
ravam não havia nenhum co-
mércio ou vizinhança por per-
to, pois a casa era “no meio
das montanhas”, como elas
definem. Passaram a madru-
gada inteira para limpar tudo
e tiveram de ficar três dias
sem usar o banheiro até arru-
mar tudo e, conseqüentemen-
te, se atrasaram para o servi-
ço. O fato interrompeu a fes-
tinha surpresa preparada para
a amiga. “Pôxa, tinha que ser
justo no meu aniversário?”,
lamenta Luciana.

Com tantas histórias para
contar, a maioria dos jovens
afirmam convictos que gosta-
ram e muitos até vão outras
vezes. A oportunidade não
deve ser encarada somente
pelo dinheiro, mas também es-
tar com a cabeça aberta às
novas experiências de vida e
o amadurecimento ao explo-
rar seus limites.

         (Cibele Hasegawa)

ARQUIVO PESSOAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e
Softbol, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento
no Capítulo III, Seção I,  artigo 23, alínea “a” combinado com
os artigos 24 e 31, letra alínea “d” todos  constantes do
Estatuto desta Entidade, convoca os Senhores Presidentes
das Federações ou seus representantes legais devidamente
nomeados nos termos do artigo 22 da mesma norma
disciplinadora acima referenciada, que estejam em dia com
suas obrigações de filiados,  para com fundamento no Artigo
28, inciso I, letras “a e b” participarem  da Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se dia 15 de dezembro de 2006, às 19:30
horas em primeira sessão, com a maioria dos filiados e às
20:00 horas, se for o caso, com qualquer número de
presentes, nos termos do artigo 25 do mesmo Estatuto, na
Avenida Rouxinol, 57 – Moema – São Paulo/ SP, para a
deliberação da seguinte ordem do dia:

1. Relatório da Presidência
2. Prestação de contas até outubro 2006
3. Calendário 2007
4. Outros assuntos

São Paulo, 25 de novembro de 2006.

Jorge Otsuka
Presidente Confederação

Brasileira de Beisebol e Softbol



São Paulo, 25 de novembro a 01 de dezembro de 2006 JORNAL NIKKEI 7

INTERNET

Grupo Moyashis resgata e
transforma a arte japonesa

“O Japão que sempre exis-
tiu no Brasil é o de nossos
avós. Hoje é outra coisa. Des-
de então a arte é diferente, os
costumes, tudo”, explica Flá-
via Sakai, em entrevista ao
Jornal Nikkei.

Formada em arquitetura, Flá-
via partiu deste pressuposto e
juntamente com Érica Kobaya-
shi fundaram o grupo Moyashis
que tem como objetivo mostrar
o novo Japão aqui no Brasil,
através de stickers (desenhos
impressos) e obras de arte que
vão desde haikais a buttons.

“Tudo começou quando eu
e a Érica percebemos que tí-
nhamos uma marca japonesa
mesmo sem saber. Por exem-
plo, a Érica é jornalista e gosta
muito de escrever e um dia um
professor disse a ela que a for-
ma como ela escreve era pa-
recido com haikai. Eu fiz arqui-
tetura e percebi com algumas
pesquisas que meu estilo pos-
sui características japonesas”,
conta Flávia.

O grupo composto por seis
integrantes (Érica, Flávia,
Kako, Bruno D’Angelo,
Juliana Vidigal e Carlos
Giovani) vem tomando desta-
que por sua forma inovadora
de retratar a cultura japonesa.
“Temos nossas raízes e damos
um olhar diferente ao nosso
trabalho”, explica Flávia.

Cada um possui seu estilo
e suas idéias, mas o que reúne
todos é o tema que envolve a
cultura e a comunidade nikkei.
Dentro do próprio grupo, al-
guns integrantes não são des-
cendentes de japoneses, mas
tem um fascínio e um grande
interesse por essa cultura.

O grupo construiu um es-
paço cultural na Internet co-
nhecido como Kiai, onde “pos-
tam” seus trabalhos e divulgam
suas idéias. Todos possuem
seu próprio blog que tem como
objetivo mostrar as obras de
cada um individualmente. “A
Internet é um espaço ótimo
para divulgar. É um meio fácil
e barato, mas no futuro pre-
tendemos abrir um lugar sem
ser virtual”, afirma Flávia.

Moyashis já participou de
três ações, cada uma com te-
mas diferentes. A primeira foi
um Sarao, evento de apresen-
tação de 15 minutos para cada
artista, com o tema Tsunami de
Hukasai. “Saíram obras lindas
deste tema. O Kako, por exem-
plo, é grafiteiro e fez um dese-
nho de um menino com topete
parecendo uma onda”, expli-
ca Flávia.

A segunda ação teve o tema
“Sakura”, onde o grupo apenas
fotografou as obras e saíram
colando-as pelo bairro Vila
Madalena. Segundo Flávia,
nesta ação o grupo contou com
a participação de mais 10 artis-
tas. “Eles viram nosso trabalho

com o Tsunami e quiseram par-
ticipar”, acrescenta a nikkei.

O grupo participou do even-
to na Rato Livraria em sua ter-
ceira ação, onde fizeram um
tapume (pedaço de madeira)
com várias ilustrações dos tra-
balhos de cada um (stickers)
com o tema distinto de todos
já vistos antes: o “Gohan”.

Além das exposições, que
o grupo prefere denominar de
“ações”, Moyashis já divulgou
três produtos que juntam idéi-
as dos integrantes do grupo.
Flávia e Érica criaram a
“Agenda das Estações”, a
qual consiste no trabalho de
encardenação de Flávia e na
criação de haikais de Érica.
“São quatro cadernos que ilus-
tram as quatro estações e em
cada mês tem um versinho de
haikai”, explica a nkkei.

Outro produto foi criado por
Kako que lançou um monstri-
nho que já era famoso no Ja-
pão e que vive na cidade e
aparece em várias situações.
O desenho fez tanto sucesso
que já foi criado buttons com
ele e adesivos também. “O ob-
jetivo é criar uma nova Hello
Kitty”, brinca Flávia.

Bruno D’Angelo juntamen-
te com Flávia Sakai desenvol-
veram um caderno em forma
de sanfona com desenhos ba-
seados em Monsu Teru (dese-
nhista renomado no Japão). O
caderno foi chamado de “Ou-
tono”.

Como o grupo está ligado
com a comunidade nikkei, não
poderia deixar de faltar um
projeto para a Comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa aqui no Brasil.

Segundo Flávia, o projeto
maior seria realizar um inter-
câmbio cultural, onde o grupo
pudesse trocar experiências
com artistas do Japão. “Mas o
projeto ainda está engaveta-
do”, acrescenta. De concreto,
será realizada uma exposição
dos stickers de cada um, mas
por enquanto, nem o lugar e
nem a data foram definidos.

“Nossa proposta: pensar de
um jeito novo a cultura japo-
nesa no Brasil. Repensamos.
Absorvemos. Trocamos. Cri-
amos” – frase presente na
página inicial do blog do grupo
(www.espacokiai.net).

            (Aline Inokuchi)

Trabalhos mostram novas visões de brasileiros sobre o Japão

REPRODUÇÃO

Meninas altas, de pou-
co busto e quadril
têm mais chances de

vingar no mercado de mode-
los. Numa profissão em que
estar de olho no espelho é fun-
damental, aquelas sem tendên-
cia para engordar e com hábi-
tos alimentares saudáveis le-
vam ainda mais vantagem. Po-
rém, muitas meninas que não
têm esses fatores a favor ou o
perfil exigido pelas agências
vêm tomando atitudes perigo-
sas, como passar um dia inteiro
sem comer, tomar remédios e
ainda fazer ginástica.

Em algumas agências, a
pressão para manter a forma
já existe logo nos primeiros dias
de quem está iniciando. Alguns
bookers, os orientadores de
modelos, tiram as medidas
requeridas (busto, quadril, cin-
tura, peso e até coxa, depen-
dendo do lugar) periodicamen-
te, exigindo esforços desmedi-
dos muitas vezes. Atualmen-

MODA

Modelos nikkeis falam sobre a
ditadura da magreza e mercado

Com dez anos de experiên-
cia no mercado japonês e in-
ternacional, a modelo nikkei
Vanessa Handa realiza traba-
lhos no Estados Unidos atual-
mente. Ainda adolescente,
mudou para o Japão com a
família para adaptar-se à nova
vida e profissão. Em entrevis-
ta ao Jornal Nikkei, a mode-
lo falou sobre as exigências da
carreira, a relação com as
agências e casos de abuso que
presenciou.

A anorexia é uma doença
comum entre as modelos?  

Sim, eu vejo muitas meni-
nas anoréxicas no meio. O
grande problema disso é que
essa profissão mexe com o ego
das meninas. Em geral, são
meninas muito novas, que po-
dem ser facilmente manipula-

das se não tiverem opinião for-
mada ou uma boa educação
em casa. É triste, mas não se
pode esperar muito de pesso-

as de apenas 14 ou 15 anos,
morando sozinhas no exterior
pela primeira vez.

Já teve contato com algu-
ma modelo anoréxica ou
que tenha cometido abusos
para ficar mais magra?

Há pouco tempo, trabalhei
com uma brasileira de 15 anos,
em Tóquio. Ela estava sozinha,
fora do Brasil pela primeira
vez. O trabalho era um comer-
cial onde todas as modelos
vestiam biquínis. De repente,
a menina comecou a passar
mal e fui tentar ajudá-la. De-
pois de um bom tempo conver-
sando, soube que ela tinha to-
mado vários comprimidos
diuréticos na noite anterior por-
que estava se sentindo gorda!
As jovens não sabem os ris-
cos que correm ao fazer es-

sas coisas.
As agências deveriam ser

as principais responsáveis
pela saúde das modelos?

A agência é a principal res-
ponsável por essas meninas e,
por isso, deveria ter médicos e
psicólogos à disposição. Mas,
por outro lado, não dá para
cuidar de cada menina pesso-
almente, perguntar todo dia
como cada uma está se sen-
tindo.

Acho que a responsabilida-
de de deixar ou não a modelo
viajar sozinha é dos pais, pois
eles sabem muito bem se a fi-
lha pode agüentar as pressões
e exigências dessa profissão.

Regras mais rigorosas de-
veriam existir quanto a meni-
nas muito novas viajando sozi-
nhas para fora do país.

Vanessa Handa fala sobre o problema da aneroxia em modelos

Nikkei conta experiência com
outras colegas modelos

DIVULGAÇÃO

A anorexia nervosa é um
quadro no qual a pessoa tem
uma visão distorcida do próprio
corpo por medo de estar obesa.
Por conta dessa percepção equi-
vocada, a vítima passa a recusar
alimentos ou provocar vômitos
para expelir o que comeu, além
de tomar laxantes.

Devido o transtorno ser mais
comum entre as mulheres, su-
põe-se que a causa seja uma di-
ficuldade emocional para se
identificar com o sexo feminino.

Para ser considerada
anoréxica, a pessoa deve ter um
índice de massa corporal (IMC)
igual ou inferior a 17,5 kg/m2. O
IMC é calculado dividindo-se o
peso em quilogramas pela altura
em metros. Esse índice é apenas
um parâmetro sugerido, pois os
médicos não especificam um
padrão único para pessoas com

a mesma altura.
O tratamento requer um psi-

quiatra para auxiliar na ingestão
de vitaminas e minerais, além de
calorias adequadas para ganhar
peso. Em casos crônicos, é utili-
zado soro para hidratação.

Já a bulimia, é o transtorno
alimentar caracterizado por epi-
sódios recorrentes de excessos
na alimentação. Num curto es-
paço de tempo, o doente ingere
uma grande quantidade de ali-
mentos e depois, utilizando-se
de medicações, tenta vomitar e/
ou evacuar.

No Orkut, rede de relaciona-
mentos da Internet, algumas co-
munidades discutem métodos
radicais de emagrecimento,
como dietas de poucas calorias
(low food), o jejum absoluto e o
“miar” (vomitar).

(G.Y.)

Entenda a anorexia e a bulimia

te, os mercados japonês, eu-
ropeu e americano procuram
modelos com perfil semelhan-
te, apesar do padrão de beleza
ser distinto em cada país.

Para o proprietário da

agência de modelos Flash
Book, Luis Nobuki, muitas
modelos nikkeis preenchem as
expectativas do mercado, ape-
sar de considerar absurda as
exigências de algumas produ-

toras. “As nikkeis
estão mais altas do
que antes. Alguns
produtores impli-
cam com o peso
das meninas, mas
não levam em con-
sideração a estru-
tura óssea de cada
uma. Muitas ve-
zes, é preciso usar
o ‘olhômetro’ para
analisar se as mo-
delos estão bem
ou não”, explica
Nobuki.

“Já havia per-
dido 4 quilos por
meio de uma dieta
rigorosa, e fui pa-
rar duas vezes no
hospital para tomar
soro. Mesmo as-

sim, o booker disse que preci-
sava perder mais 5 quilos. Meu
peso normal é 63, já havia atin-
gido 59, mas queriam que eu
ficasse com 54, praticamente
anorexa. Foi assim que desisti
de desfilar e atuar só como
modelo fotográfico”, afirma
Natália Martire, que tentou re-
centemente desfilar nas pas-
sarelas do Japão.

Além das dificuldades com
o peso, as modelos nikkeis so-
frem restrições por conta da
estatura. Se por um lado as
novas gerações estão mais al-
tas, a altura mínima exigida
também aumentou. “Quando
comecei no ramo, as mulheres
precisavam ter, no mínimo 1,70,
e os homens, 1,80 m. Hoje, a
exigência é, muitas vezes, de
10 cm a mais para ambos”,
explica Nobuki.

Ellen Quian é outro exem-

plo das dificuldades enfrenta-
das para desenvolver a carreira
nas passarelas. Barrada na
seleção do São Paulo Fashion
Week por conta de três centí-
metros de quadril a mais que o
exigido, e dois centímetros de
altura a menos, ela participa de
testes para eventos e promo-
ções. “Minhas medidas [1,73
m de altura e 93 de quadril]
permitem que eu participe
como manequim de eventos e
faça fotos”, afirma.

 Apesar de menos rigoro-
sos, os eventos exigem cuida-
dos também. E nessa hora, o
“olhômetro” conta mais que as
medidas. “Nos testes, se a me-
nina chega acima do peso, não
pega trabalho. Além disso, o
uniforme, vestido ou macacão
que usamos durante o evento
precisa cair bem”, afirma a
manequim e estudante de Nu-
trição Thaís Makiama de Bar-
ros.

Por isso, “mulheres-cerve-
ja” [com o perfil dos comerci-
ais de TV], mignons e outras
que fogem dos padrões das
passarelas, mas com peso pro-
porcional ao corpo, são encon-
trados nesses eventos. Neles,
simpatia e diferentes tipos de
beleza convivem em harmonia.

Outras opções às modelos
e manequins interessadas no
meio artístico são fotos e co-
merciais de TV. A fotogenia e
o carisma também são avalia-
dos na seleção das manequins,
numa alternativa para os “pa-
drões ultrapassados das pas-
sarelas”, segundo a estudante
de Economia e manequim
Grace Hung.

“Nesses casos, a menina
precisa ter o perfil para o tra-
balho. Já vi casos em que me-
ninas lindas foram dispensadas
para dar lugar a outras mais
discretas”, conclui Nobuki.

 (Gílson Yoshioka)

MARCUS IIZUKA

Modelos nikkeis afirmam que há severas normas para desfilar ou mesmo para trabalhar em eventos. A saída é confiar no “olhômetro”

Luis Nobuki: nikkeis estão mais altas
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Na segunda da série de
quatro exposições que come-
mora os 5 anos do Instituto
Tomie Ohtake, e a sexta eta-
pa do bem sucedido Projeto
Criatividade: Ação e Pensa-
mento, a instalação que
Carmela Gross realiza especi-
almente para o Instituto Tomie
Ohtake, a luz, elemento recor-
rente em sua obra, ganha di-
mensões impensáveis. São 255
lâmpadas fluorescentes, de
1,20m, que flutuam no teto do
grande hall, formando a pala-
vra S U L, de onde uma chuva
de 1.200 fios caem ao solo para
se conectarem aos reatores.

Com SUL, que ocupa uma
área de 20 x 7,5 metros,
Carmela dialoga com a arqui-
tetura, outra questão presente
em sua poética, e cria um pla-
no virtual abaixo da grelha de
tubos brancos, elemento
marcante do desenho do espa-
ço. “Será um vulcão luminoso
sobre uma floresta de fios”, diz
Carmela.

Se em Eu (1999), que igual-
mente trabalhava com luz e
letras, sua obra manifestava o
claro desejo de uma irradiação
pessoal para atravessar o es-
paço público, como aponta Ana
Maria Beluzzo, em SUL este
desejo ganha outra escala e
outras relações: trata-se ago-
ra do Hemisfério Sul. O tra-
balho de Carmela expressa
uma síntese contemporânea
desta geografia perversa,
constante questionamento la-
tino-americano, que remete a
obras como América do Sul
(1946), do artista uruguaio Tor-
res Garcia, uma ilustração do
continente  invertido, com o sul
no norte e vice-versa.

Criatividade: Ação e Pen-

ARTES PLÁSTICAS 2

Instituto Tomie Ohtake apresenta Carmela Gross

samento, concebido pelo Ins-
tituto Tomie Ohtake em par-
ceria com a Fundação Carlos
Chagas, é um programa ino-
vador, realizado ao longo de um
semestre, que coloca um gru-
po de alunos e professores em
contato com o processo de cri-
ação do artista. Já contou com
a participação de Ana Maria
Tavares, Amelia Toledo,
Rochelle Costi, Nuno Ramos
e Artur Lescher. “Este traba-
lho tem como propósito a in-
vestigação pedagógica da cri-
ação artística para trazer algo
novo no processo da arte”,
declara Ricardo Ohtake, dire-
tor do Instituto.

Os trabalhos realizados
pelos alunos e professores no
curso que contou com a co-
ordenação de Paulo Portella
- orientado por Stela Barbieri,
diretora de Ação Educativa do

Instituto Tomie Ohtake - se-
rão também exibidos no ate-
liê, paralelamente à mostra da
artista.

Série – O Instituto Tomie
Ohtake comemora 5 anos, re-
alizando uma série de quatro
exposições: Tomie Gráfica
(vernissage 22/11), Carmela
Gross (vernissage 28/11), Siron
Franco (vernissage 5/12) e Jose
Guadalupe Posada (vernissage
12/12). Desde a sua inaugura-
ção, em novembro de 2001, já
concebeu e realizou 80 exposi-
ções em suas instalações e 30
em outros espaços, contabili-
zando dois prêmios oficiais com
as mostras: Sonhando de Olhos
Abertos - Dadá e Surrealismo,
Prêmio ABCA – Associação
Brasileira dos Críticos de Arte,
como a melhor do Brasil no ano
de 2004; e Nuno Ramos, Prê-

mio Bravo de Melhor Exposi-
ção de 2006. Conta ainda com
um forte programa educativo
que enfoca a formação de pro-
fessores, principalmente da
rede pública, ao mesmo tempo
em que intensifica pesquisas no
campo da arte e do ensino da
arte. O Instituto Tomie Ohtake
não recebe verba sistemática
pública ou privada, vive exclu-
sivamente de patrocínios para
cada projeto e de prestação de
serviços.

EXPOSIÇÃO: CARMELA GROSS
ABERTURA: 28 DE NOVEMBRO (TERÇA-
FEIRA), ÀS 20H. ATÉ 4 DE FEVEREIRO DE

2007. DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11 ÀS

20H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA

COROPÉS – PINHEIROS)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900

DIVULGAÇÃO

No total, mostra traz 255 lâmpadas fluorescentes que flutuam no teto do grande hall do Instituto

Na semana em que com-
pleta seus 93 anos, a
artista plástica Tomie

Ohtake é quem dá o presente
aos fãs e admiradores de seu
trabalho. Abriu na última quar-
ta-feira (22), a exposição
“Tomie Gráfica”, a primeira de
uma série de quatro mostras
que comemora também o ani-
versário de cinco anos de seu
instituto homônimo, localizado
em São Paulo.

No total, a mostra reúne 75
trabalhos da artista, das 400
que ela criou até hoje, realiza-
dos entre 1968 e 2005  Consi-
derada uma das principais pes-
quisadoras do formato, Tomie
utiliza-se da serigrafia e da
litografia desde 1968 e, a par-
tir de 1987, passa a trabalhar
com chapas de metal.

Em determinada época,
Tomie recebeu um conselho do
crítico Mário Pedrosa para ser
original. Juntando a isso sua
“inquietude” de artista, ela, em
1968, decidiu enveredar tam-
bém para a produção gráfica,
através das serigrafias.  Uma
das mais interessantes séries
presentes na exposição é a de
litografias que Tomie realizou
em 1972. Em formatos meno-
res por causa das matrizes de
pedra, as obras revelam tex-
turas em meio às formas arre-
dondadas e uma raiz geomé-
trica livre, características tão
presentes nas suas pinturas
desse período.

Nesse mesmo ano, Tomie
participou da Bienal de Veneza,
na mostra Graffica d’Oggi - e
dividia a sala com os america-
nos Rauschenberg e Frank
Stella. Mas há muito mais. De
1987, gravuras em metal, mais
livres e gestuais; de 1993, a sé-
rie de obras grandes, de 2,80
metros de altura, feitas em três

módulos (fotos grandes desta
página); de 1999, gravuras-ob-
jetos, recortadas e suspensas,
cujas sombras nas paredes
completavam a composição; e
ainda as obras feitas especial-
mente para o álbum Yu-Gen,
com poesias de Haroldo de
Campos.

Em 1997, destaca-se a sé-
rie que fez com Haroldo de
Campos, o álbum Yu-Gen,
composto por doze trabalhos -
imagens de Tomie e poemas
de Haroldo - inspirados no Ja-
pão. Em 1999, desafia a
bidimensionalidade do suporte,
criando formas recortadas e
montadas em vidro, transfor-
mando a gravura em objeto.

A série mais recente (2005),
em formato de 220 x 30 cm, foi
criada para ocupar ângulos de
90 graus, ou seja, pode ser co-

DIVULGAÇÃO

Artista plástica faz uma releitura de carreira ao expor 75 trabalhos próprios feitos entre 1968 e 2005

ARTES PLÁSTICAS 1

Na semana em que completa 93
anos, Tomie Ohtake realiza mostra

locada verticalmente, no teto e
parede, ou horizontalmente, na
quina de duas paredes. A obra
avança de uma parede à outra,
expandindo seu tradicional es-
paço de ocupação.

As gravuras de Tomie ga-
nharam reconhecimento inter-
nacional, desde 1972, quando
foi convidada a participar da
sala Grafica D’Oggi na Bienal
de Veneza - exposição que
contou com a presença dos
mais importantes artistas do
mundo, como os norte-ameri-
canos da Pop Art -, além de
sua participação na Bienal de
Gravura de Tóquio, em 1974,
tradicional mostra internacio-
nal desta técnica.

Cinco anos de instituto - A
inauguração do Instituto Tomie
Ohtake ocorreu em 28 de no-

vembro de 2001. Como o ar-
quiteto Ruy Ohtake estava fa-
zendo o projeto do prédio do
Grupo Aché para a Avenida
Pedroso de Moraes ele mes-
mo apresentou a idéia de in-
cluir no edifício “um espaço
público”, diz Ricardo Ohtake,
inicialmente, um espaço para
exposições de arte. Desde
1996 o projeto veio sendo pen-
sado e em 2001 o instituto se
concretizou, levando o nome
de Tomie Ohtake como home-
nagem à artista.

TOMIE GRÁFICA
QUANDO: 22/11 ATÉ 21/02. DE TERÇA

A DOMINGO, DAS 11H ÀS 20H

ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE,
AV. FARIA LIMA, 201, PINHEIROS,
SÃO PAULO

INFORMAÇÕES, TEL.: 11/ 2245-1900
ENTRADA GRATUITA

TRIDIMENSIONAL

Exposição reúne trabalhos de
Shadow Box em São Paulo

Amantes e aficionados pe-
las artes já tem uma opção
para o próximo sábado (2),
com a realização da 12ª edi-
ção da Exposição de Shadow
Box, ou, a arte de montar qua-
dros que passam a idéia de
tridimensionalidade. Realizada
em São Paulo, a mostra con-
tará com a apresentação de
trabalhos da professora Sandra
Nami Minaki, uma das precur-
soras do estilo no Brasil, e de
parte de suas alunas.

No total, serão cerca de 80
quadros à mostra, de variados
temas. Como já está no fim do
ano, muitos têm como princi-
pal fonte de inspiração o Na-
tal, em trabalhos que usam
colagens e formas tridimensi-
onais.

Aos interessados, as obras
estarão à venda, com preços
que partem dos R$ 60,00 a R$
350,00, dependendo do grau de
dificuldade empregada pela
artista. De acordo com a pro-
fessora, muitos interessados

têm demonstrado interesse em
adquirir os trabalhos, além de
encomendarem algo fora dos
“padrões”. “A arte do Shadow
Box tem sido muito bem vista
pelas pessoas. Inclusive, mui-
tos daqueles que olham a ex-
posição pedem um quadro com
algum tema específico, inova-
dor”, afirma Minaki.

Praticamente única na arte
de ensinar a técnica, a nikkei
explica que hoje possui cerca
de 30 alunas matriculadas. E,
pelo visto, a tendência é au-
mentar com o passar do tem-
po. “É uma arte que desperta
curiosidade, mostra um lado
diferente, o tridimensional. E é
justamente esse ponto que
atrai as pessoas”, define.

Com entrada gratuita, a
exposição acontece somente
no sábado, a partir das 12h30,
na Sanwa Gakuin São Paulo
School (rua Teixeira da Solva,
539, Paraíso, são Paulo). Mais
informações pelo tel 11/3885-
8594.

Trabalhos mostram diversidade em cores, formas e texturas

JORNAL NIKKEI

Encontram-se abertas as
inscrições para o Cursos de
Sumie no mês de dezembro.
Serão oferecidas turmas pela
manhã, tarde ou noite. As au-
las acontecem nas Unidades
Liberdade, Pacaembu e Vila
Buarque ( próximo à Univer-
sidade Mackenzie).

Os interessados podem op-
tar entre os Módulos I – take
(bambu), II - ran (orquídea),
III - kiku (crisântemo) e IV-
ume (ameixeira).

A taxa é de R$ 250,00 à
vista (podendo ser parcelada
em 2X R$ 130,00 ou 3 X R$
90,00). Para inscrições ante-
cipadas os valores mudam: R$
220,00 (até 25 de novembro)

SUMIE

Inscrições abertas para
workshop de dezembro

e R$ 235,00 (até 30 de novem-
bro). As vagas são preenchi-
das por ordem de inscrição.

Cada aluno poderá forma-
tar a sua carga horária de acor-
do com os seus interesses e
disponibilidade fazendo as 8
horas de cada módulo num
único dia (manhã , 4 horas  e
tarde, 4 horas); em 3 dias (de
2 horas e 40 minutos cada aula
) ou em 4 dias (de 2 horas cada
aulas) com orientação indivi-
dual em pequenos grupos. São
oferecidas 10 vagas por turma
). Mais informações  e inscri-
ções através do site (www.
artsumie.com), e-mail (art
sumie@gmail.com) ou telefo-
ne (11/7682-9769).
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R E S T A U R A N T E S

Hoje são cinco unidades
espalhadas por São Paulo,
além de outra em Ribeirão Pre-
to. Mas a primeira está locali-
zada no bairro de Moema e já
tem cerca de dez anos como
um restaurante – porque an-
tes funcionava apenas como
mercearia.

“Abrimos em agosto de
1991 como mercearia, no en-
dereço vizinho. Vendia de pei-
xes congelados a temperos
porque a moda era os produ-
tos importados para cozinha
japonesa”, lembra a proprietá-
ria do Koi, Elena Nanako
Ugadin.

Atualmente eles são mino-
ria, mas ainda estão lá, ao lado
de algumas mesas. E o cardá-
pio foi aumentando aos pou-
cos. Se antes o que fazia su-
cesso eram os simples sushis,
sashimis, yakisoba e o kit
sukiyaki, que eram levados em
delivery, hoje um cardápio bem
maior garante ao cliente vari-
adas opções do sushibar e co-
zinha quente oriental.

Uma das especialidades,
destaca Elena, é o temaki gi-
gante, cujos recheios podem
variar entre salmão, atum, ca-
marão, polvo e até shimeji e
ovas. Outro prato é o Tirashi
Sushi, gohan coberto por fati-
as de sashimi de peixes varia-
dos, ovas, polvo, omelete e
kani. Combinados são, tam-
bém, alguns dos mais pedidos
para aqueles que querem de-
gustar de seleções que o
sushiman faz do peixe escolhi-
do – ou variados. Como o
Salmon Selection 1 (carpaccio,
danimaki, Luizinho, Gilbermaki
e acelgamaki do mesmo pei-
xe) ou o Sushi Especial 1
(sushis variados de peixe, pol-
vo, camarão, ovas, enguia,
uramaki, Gasparzinho e
Luizinho) – nomes que home-
nageiam os sushimen. Mas
para não ficar somente nos fri-
os, uma sugestão da casa é o
Koi Gourmet, que começou há
três semanas e pode ser pedi-
do somente durante o almoço.

“Infelizmente hoje, mesmo
com o aparecimento de mui-
tos restaurantes, há os que ain-
da não sabem diferenciar a
comida boa da de menor qua-
lidade. E acham que comida
japonesa é peixe cru. Por isso
lançamos o Koi Gourmet, em
que colocamos verduras acom-

Em Moema, Koi quer apresentar
cozinha japonesa além do sushi

MARCUS IIZUKA

O sushiman Akiles Kinsui faz parte da equipe criativa da casa

panhadas de peixe grelhado
com sushi e sashimi, para a
pessoa degustar”, explica. São
duas entradas (sugestão do dia,
como shimeji com shiitake e
frituras – tempurá, miniharu-
maki ou guiozá), um peixe com
grelhados, sashimi, sushi e
temakis, além de yakisoba,
gohan e missoshiru.

Makis - Makizushi é o sushi
enrolado em alga e com re-
cheio. Mas nem sempre essa
regra é seguida à risca. O Koi
inventou os Especiais, que
substituem o nori com outras
matérias-primas em mão:
acelgamaki (enrolado de
acelga, com recheios variados
como salmão, ovas, cebolinha,
maionese, gengibre), Andre-
maki (enrolado de pepino e
arroz com camarão na man-
teiga, shoyu, cebolinha e cream
cheese), Bolamaki (enrolado
de alga e arroz com salmão e
cream cheese), Danimaki (en-
rolado de pepino com salmão,
cream cheese, gengiber e ger-
gelim) e Ebifry (sushi de ca-
marão empanado com ceboli-

nha, pepino, limão e maione-
se).

“Antes só fazíamos os tra-
dicionais: uramakis, hossoma-
kis, temakis, gunkanmakis, e
com recheios comuns. E o
mestre Kanda – japonês, hoje
falecido – nos ajudou muito a
fazer sushi, as diferentes ma-
neiras de prepará-los, e a in-
troduzir essas novidades, que
os meninos daqui criaram”,

conta ela, que acrescenta: “Na
culinária japonesa há também
pratos quentes e saudáveis”,
como os teppans, grelhado na
chapa com legumes e verdu-
ras, dos mais tradicionais e
servidos na maioria dos esta-
belecimentos. É a receita ce-
dida para a edição, com o pei-
xe St. Peters, uma espécie da
tilápia, criada em cativeiro no
interior de São Paulo.

Antes ainda do restaurante
de que cuida atualmente, a
nissei cujos pais são de Fuku-
shima inaugurou a cozinha ja-
ponesa no bairro, com o
Nanako, em 1985. Ficou até
1989 e vendeu para outra pes-
soa. Decidiu “começar do
zero” de novo e em meio ano
fazia sushi para delivery. “Mas
as pessoas queriam comer no
local, então dividimos a área
entre a loja e o sushibar. O
espaço era pequeno e as pes-
soas se exprimiam no balcão,
por isso a casa mudou para o
número 488 da Av. Sabiá, em
1997. A capacidade total hoje
é de 80 lugares, em dois ambi-
entes, e o funcionamento é di-
ário, sem intervalo entre almo-
ço e jantar.

(Cíntia Yamashiro)

KOI
AV. SABIÁ, 488, MOEMA

TEL.: 11/5051-0823
DE SEGUNDA A QUARTA, DAS 12H ÀS

23H30
QUINTA A SÁBADO, DAS 12H À 0H

DOMINGO, DAS 12H ÀS 18H

ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO,
CHEQUE E VISA VALE

ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA: R$
3,00 (2ª A 6ª ATÉ 15H), R$ 5,00 (SÁB.
ATÉ 18H), R$ 8,00 (JANTAR, FER. E DOM.)

Ingredientes:
– 250g de filé de St. Peters
– Verduras e legumes (à es-
colha), como brócolis, cou-
ve-flor, cebola, cenoura, abo-
brinha e shimeji
– Sal e pimenta (a gosto)
– Azeite

Modo de preparo:
Tempere o filé do peixe sem
pele somente com sal e pi-

Teppan Yaki de St. Peters
menta (a gosto) e saquê-mirim.
Grelhe-o na chapa com azeite
de oliva em pequena quantida-
de. Os legumes mais duros
devem ser pré-cozidos na
água. Em seguida, leve-os à
chapa, com outros ingredien-
tes, e acrescente um pouco de
sal e azeite de oliva.
Sirva-os num prato. Se prefe-
rir, acompanhe com arroz e
missoshiru.

Os renomados chefs
Emmanuel Bassoleil, Christian
Formon, Alessandro Segato e
Lindinha Sayon criaram um
menu especial ao módico va-
lor de R$ 5,00. A idéia é lan-
çar o cardápio no curso Ali-
mente-se Bem, do Sesi, em
mais de 40 endereços pelo
Estado de São Paulo.

Cada um deles são respon-
sáveis por nove pratos, que in-
cluem um suco, duas entradas,
dois pratos principais, dois
acompanhamentos e duas so-
bremesas. Tudo focando a
ceia natalina.

A proposta dessa inédita
experiência veio do Comitê
Feminino da Fiesp e a direto-
ria de Alimentação do Sesi-SP.
Os alimentos são aproveitados
de forma integral com o toque
gastronômico de seus criado-
res. As 36 receitas são basea-
das nos princípios do progra-
ma educativo Alimente-se
Bem, curso gratuito que já ca-
pacitou mais de 370 mil pes-
soas, difundindo o conceito do
aproveitamento dos alimentos
e incentivando o consumo de
itens com alto teor nutritivo.

Chefs - Christian Formon: pro-
prietário do buffet com seu
nome (fundado em janeiro de
1996), iniciou seus estudos em
Hotelaria, no Institution Saint
Anne – Ecole Hoteliere, na
França, em 1979. Trabalhou
nos restaurantes Calvet,
Elysse-Matignon e La Grille
Saint-Honore, em Paris, e no
El Barroco, em Ibiza. Veio ao
Brasil, em 1988, para ser o pri-
meiro chef do Le Bistingo, em
São Paulo. Também atuou nos
restaurantes paulistas
L’Arnaque e Charlo.

Lindinha Sayon: ex-jornalis-
ta, rendeu-se à paixão pela
cozinha após anos de trabalho
na grande imprensa – atuou,
entre outros veículos, no “Jor-
nal da Tarde” e “O Estado de
S. Paulo”. Estudou nas esco-
las francesas Cordon Bleu e
La Varenne e fez estágios com
chefs italianos. Há dez anos
comanda a cozinha de seu res-
taurante italiano Dolce Villa, no

bairro do Itaim Bibi.
Emmanuel Bassoleil: desta-

ca-se como um dos mais im-
portantes chefs de cuisine da
atualidade. Chegou ao Brasil
em 1987, e criou o renomado
Restaurante Roanne. Em
1994, lançou o livro “Uma co-
zinha sem chef” e, no ano se-
guinte, ajudou a criar a Asso-
ciação Brasileira de Alta Gas-
tronomia. Foi o primeiro chef
a receber a Ordem da Acade-
mia de Culinária da França.
Atualmente, é chef-executivo
do Hotel Unique e do Restau-
rante Skye, em São Paulo.

Alessandro Segato: iniciou
sua carreira em 1990, após
curso na escola de Hotelaria
Instituto Alberto, em Adria
(Itália). Passou pelos premia-
dos Chez Serge e La Gra-
cienne, da França, e Al Pino e
il Borgo, na Alemanha. Em
1995, veio ao Brasil a convite
da família Fasano para co-
mandar o restaurante Gero.
Outra proposta, de Giancarlo
Bolla, o levou ao renomado La
Tambouille. Hoje em dia é chef
e proprietário do La Risotteria
Alessandro Segato e do
Passaparola... momenti italiani
per Alessandro Segato.

As receitas elaboradas pe-
los quatro chefs serão ensina-
das nos meses de novembro e
dezembro, nas seguintes unida-
des: Grande São Paulo – A.E.
Carvalho, Catumbi, Ipiranga,
Vila Leopoldina, Guarulhos,
Mauá, Mogi das Cruzes,
Osasco, Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano
do Sul e Diadema – e interior e
litoral – Americana, Arara-
quara, Bauru, Birigui, Botucatu,
Campinas (Amoreiras e San-
tos Dumont), Franca, Indaiatu-
ba, Itapetininga, Itu, Jacareí,
Jaú, Jundiaí, Limeira, Marília,
Mogi Guaçu, Piracicaba, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão Pre-
to, Rio Claro, Santa Bárbara
D’Oeste, Santos, São Carlos,
São José dos Campos, São José
do Rio Preto, Sorocaba e Tatuí.

As inscrições estão abertas
e informações podem ser obti-
das nos sites: www.sesisp.org.br
e www.sp.senai.br.

CURSO/SESI

Quatro chefs criam ceias para
curso Alimente-se Bem

A importadora Mistral traz
para a cidade de São Paulo o
renomado enólogo francês
Michel Rolland, um dos mais
influentes da atualidade, para
comandar um jantar exclusivo
no restaurante Eau, do Grand
Hyatt São Paulo. O evento
acontece na quarta-feira (29),
a partir das 20h, e terá uma
degustação de vinhos da bo-
dega chilena Casa Lapostolle.

O cardápio é assinado pelo
chef francês Pascal Valero, ti-
tular da casa, com pratos es-
pecialmente elaborados para a
harmonização dos vinhos.  O
valor por pessoa é R$ 290,00
mais serviço.  Veja a degusta-
ção de vinhos, por Michel
Rolland: Casa Lapostolle
Sauvignon Blanc 2006, Cuvée
Alexandre Chardonnay 2004,
Cuvée Alexandre Merlot 2001,
Cuvée Alexandre Merlot 2004,
Clos Apalta 2003, Muscat de
Rivesaltes 2000 (M.
Chapoutier), será servido um
cálice com a sobremesa.

E o menu, por Pascal Va-
lero: Vieiras frescas marinadas
ao creme de trufas, Filé de
olhete grelhado e defumado
com molho verde, Costela de
boi braseada ao vinho tinto com
purê de couve-flor carameliza-
da, Seleção de queijos impor-
tados e nacionais, Macaron de
baunilha com geléia de pêsse-
go e sorvete de pistache.  

Casa Lapostolle - Conheci-
da como a mais francesa das
vinícolas chilenas, elabora tin-
tos e brancos inspirados nos
melhores vinhos europeus. Em
poucos anos alcançou uma
verdadeira aclamação da im-
prensa especializada, estabe-
lecendo-se como um dos mais
reputados produtores do Chi-
le. Nas palavras do crítico
Robert Parker, “talvez seja a
mais brilhante vinícola chilena.
Certamente a qualidade dos
vinhos é espetacular”.

A bodega foi fundada pela
francesa Alexandra Marnier-

Lapostolle, herdeira da Grand-
Marnier. O enólogo da viníco-
la é o célebre Michel Rolland,
renomado por sua grande ha-
bilidade técnica. Ele é respon-
sável pela criação de vinhos de
qualidade em diversos países
do mundo, sendo um forte de-
fensor do uso da mais moder-
na tecnologia nos vinhedos e
na adega para aumentar a qua-
lidade dos vinhos. Consultor de
alguns dos mais prestigiados
domaines do planeta, no Chile
é responsável apenas pelos vi-
nhos da Casa Lapostolle, com
quem trabalha desde a funda-
ção da vinícola. 

O melhor vinho da bodega,
Clos Apalta, é considerado um
dos melhores tintos do Chile.
De acordo com os especialis-
tas, seus Cuvée Alexandre são
finíssimos, elegantes, comple-
xos e estruturados, deixando
transparecer a inspiração
bordalesa de seus criadores.
Todos são classificados com
mais de 90 pontos pelas revis-

tas “Wine Spectator” e “Wine
Enthusiast”, em uma rara e
impressionante prova de qua-
lidade e consistência.

Os vinhos da linha clássica
da vinícola caracterizam-se
como de muita concentração,
riqueza e uma excelente rela-
ção qualidade-preço. O Casa
Lapostolle Cabernet Sauvignon
2003, por exemplo, foi indicado
como o melhor “Best Buy” do
mundo neste ano pela “Wine
Enthusiast”, para quem “traz
maturidade e uma qualidade
raramente alcançada por outros
na mesma faixa de preços”.

JANTAR E DEGUSTAÇÃO
CASA LAPOSTOLLE COM
MICHEL ROLLAND
QUANDO: QUARTA-FEIRA (29), ÀS 20H

ONDE: RESTAURANTE EAU, NO GRAND

HYATT SÃO PAULO - AV. DAS NAÇÕES

UNIDAS, 13.301 - TEL.: 11/6838-3207
PREÇO: R$ 290,00 POR PESSOA (+
10% DE SERVIÇO)
RESERVAS E INFORMAÇÕES: 11/
3372-3401

VINHOS

Restaurante Eau terá degustação com enólogo francês e
cardápio assinado por Pascal Valero na quarta-feira
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AHonda Automóveis do
Brasil apresenta as
versões flexíveis do

sedã New Civic e do monovo-
lume Honda Fit, que podem
utilizar álcool, gasolina ou a
mistura dos dois combustíveis
em qualquer proporção. Dis-
poníveis nas concessionárias
desde o dia 16 deste mês
(New Civic) e em meados de
dezembro (Honda Fit), os lan-
çamentos seguem a tradição
da Honda na busca por inova-
ções tecnológicas que garan-
tam segurança, qualidade e
conforto, além de estarem ali-
nhados à política internacional
da empresa na criação de al-
ternativas para a preservação
do meio ambiente. 

A exclusiva tecnologia de-
senvolvida em conjunto com a
Honda Motor Co. do Japão,
conta com o subtanque de par-
tida a frio isolado e injetores
de combustível específicos,
equilibrando alta performance
e baixo consumo de combustí-
vel com grande eficiência. Di-
ferentemente do usual, o
subtanque para armazenamen-
to da gasolina da partida a frio
não está situado no mesmo
compartimento do motor, mas
em posição diferenciada: abai-
xo da coluna A, no pára-lama
dianteiro direito.

 A inédita localização traz
inúmeros benefícios ao consu-
midor, que poderá optar pelo
New Civic Flex em todas as
versões (exceto LX AT desti-
nada a Portadores de Neces-
sidades Especiais) e ainda con-
tará com a opção somente a
gasolina. Da mesma forma, o
Honda Fit continuará com to-
das as versões movidas a ga-
solina e tecnologia flexível para
as versões LX MT e LXL MT.

Ambos apresentam na trasei-
ra o emblema “Flex”.

Inicialmente, 33% da pro-
dução do New Civic e 28% do
Honda Fit fabricados na Uni-
dade Sumaré (SP) serão ver-
sões com motores bicombus-
tíveis. Porém, esses números
podem oscilar de acordo com
a demanda do mercado.

 
Segurança no abastecimen-
to – Estrategicamente posici-
onado fora do compartimento
do motor, o subtanque de par-
tida a frio foi concebido sob a
premissa de trazer mais segu-
rança aos ocupantes do veícu-
lo. Longe de fontes de calor e
partes quentes do motor, o re-
servatório não propaga vapor
de gasolina (altamente infla-
mável) junto a esses locais, eli-
minando o risco de um incên-
dio. Em caso de falha do pro-

VEÍCULOS 1

Honda apresenta tecnologia Flex para Civic e Fit

fissional encarregado de com-
pletar o combustível no tanque
para partida a frio, por exem-
plo, a gasolina escorreria em
local não nocivo.  

Também para evitar incon-
venientes, como vazamentos,
a Honda projetou um bocal que
impede a colocação total da
pistola de abastecimento, o
que proporciona maior visão da
quantidade de combustível já
depositado, além de diversos
adesivos alertando os frentistas
da capacidade do comparti-
mento, que é de 700 ml.  

A Honda adotou, ainda,
uma válvula de segurança na
tampa do subtanque e uma li-
nha de alívio de vapores que
possui o mesmo rigor tecnoló-
gico de ventilação do tanque
principal. Este sistema ventila
o reservatório e reaproveita os
vapores de combustível envi-

ando-os para serem consumi-
dos pelo motor. 

Protegido por duas chapas
de aço naval de alta tensão
com 5 mm de espessura cada,
o reservatório está resguarda-
do em caso de colisões.

 
Eficiência – O sistema com
tecnologia flexível projetado

Recém-chegado ao mercado, novo Civic ganha sistema bicombustível para se adaptar aos brasileiros

DIVULGAÇÃO

pela Honda assegura o perfei-
to funcionamento do motor em
qualquer temperatura e condi-
ção de umidade do ar, indepen-
dentemente do aquecimento do
propulsor. Para isso, foram ins-
talados quatro bicos injetores
adicionais exclusivos que pul-
verizam gasolina a cada parti-
da.

Mesmo que as condições
de temperatura e aquecimen-
to do motor permitam o
acionamento da ignição ape-
nas com o uso de álcool (caso
o veículo esteja com 100%
desse combustível no tanque),
o sistema injeta ainda assim
uma pequena quantidade de
gasolina para que o combustí-
vel do subtanque seja gradual-
mente consumido e não perca
suas propriedades, prejudican-
do o motor ao ser utilizado.

 Já, quando o sistema iden-
tifica uma quantidade de álco-
ol superior a 50% em baixa
temperatura, maiores quanti-
dades de gasolina são injeta-
das a fim de colocar o motor
em funcionamento.

 Para obter perfeito equilí-
brio entre potência e consumo
de combustível, a Honda op-
tou por manter a potência do
New Civic em 140 cv na utili-

zação de álcool e 138 cv quan-
do for apenas gasolina. O
Honda Fit Flex permanece
com 80 cv quando abastecido
com gasolina e tem a potência
elevada para 83 cv caso 100%
do tanque esteja abastecido
com álcool. 

 
Conforto – Outras vantagens
do sistema são o conforto e a
conveniência. Não é preciso
abrir o capô para abastecer o
reservatório, e o isolamento
minimiza a possibilidade da
passagem de odor de gasolina
para o interior da cabine. 

Para liberar o subtanque
para o abastecimento, foi ins-
talada uma alavanca exclusi-
va abaixo do volante, à esquer-
da, facilitando o acesso para o
motorista e fazendo com que
somente ele autorize a abertu-
ra do compartimento. Isso pre-
vine, ainda, que haja confusão
por parte do frentista com o
tanque principal.

Para alertar o motorista o
momento de reabastecer o
compartimento, uma luz de aler-
ta se acende no lado direito do
painel, ao lado do marcador di-
gital de velocidade, quando há
20% da capacidade total de
gasolina no reservatório

A Toyota, em parceria com
os concessionários Espaço
Motors e Sulpar, marca mais
uma vez sua presença no Sa-
lão do Automóvel de Curitiba.
O evento, que termina amanhã
(26) na Expotrade Convention
& Exhibition Center, em Pi-
nhais, região metropolitana da
capital paranaense, é conside-
rado um dos maiores eventos
do setor na região Sul, com a
exposição de toda a sua linha
de produtos, que inclui o sedã
Corolla, o Corolla Fielder, a
Nova Hilux e a Nova Hilux
SW4, além dos importados
Land Cruiser Prado, RAV4 e
o novo Camry.

Para este ano, a Toyota pre-
parou algumas atrações. Com
relação a Copa Toyota Liber-
tadores, principal competição
de futebol da América do Sul
que é patrocinada pela Toyota,
há uma novidade. Um Corolla
Fielder foi lotado de bolas de
futebol. Os visitantes poderão
tentar descobrir quantas bolas
estão dentro do veículo. As 10
pessoas que acertarem, ou que
mais se aproximarem do nú-
mero exato de bolas, ganham
uma camisa oficial do seu time
do coração.

Além disso, um sucesso na
última edição, a Toyota traz
uma pista off-road para test
drive, onde a picape Hilux e a
Hilux SW4 poderão ser testa-
das. Haverá ainda a exposição
de uma réplica do carro de

Fórmula 1 da equipe Panaso-
nic Toyota Racing.

Durante o salão, também
será possível fazer negócios.
“O salão de Curitiba é uma boa
oportunidade para se adquirir
os carros da Toyota. Contare-
mos com equipes especializa-
das de vendas, que darão toda
a orientação necessária aos
consumidores interessados em
adquirir os produtos de nossa
marca”, afirma Longino
Morawski, gerente geral de
Vendas da Toyota do Brasil.

A região Sul é um mercado
extremamente importante para
a Toyota. Neste ano, no perío-
do de janeiro a outubro, já fo-
ram comercializados 8.761 ve-
ículos da marca naquela região.
Em todo o Brasil, a marca atin-
giu no mesmo período a comer-

VEÍCULOS 2

Toyota comercializa sua linha completa no 10º
Salão do Automóvel de Curitiba

cialização de 55.093 unidades.
A Toyota possui uma rede de
118 concessionárias espalhadas
por todo o Brasil. Na região Sul,
são 26, sendo dez no Paraná,
nove em Santa Catarina e sete
no Rio Grande do Sul.

Helsínquia –  A 10ª geração
Corolla vai ser apresentada
pela primeira vez na Europa,
no Salão Automóvel de
Helsínquia, que acontece en-
tre os dias 30 de novembro e 3
de dezembro. Duas novas
motorizações, diesel e gasoli-
na, equipadas com a mais re-
cente tecnologia vão ser intro-
duzidas na gama Corolla. Es-
tas vão completar a gama de
motores diesel e a gasolina,
acoplado a três possibilidades
de transmissão.

REPRODUÇÃO

Nova Hilux promete ser uma das vedetes da montadora

Após a visita realizada pelo núcleo téc-
nico no último dia 10 de novembro, o CQH
renovou por dois anos a concessão do Selo
de Qualidade do Hospital Santa Cruz.

O CQH é um programa de qualidade
hospitalar que tem o suporte de entidades
como a APM (Associação Paulista de
Medicina) e o Cremesp (Conselho Regio-
nal de Medicina de São Paulo) e se inspira
nos trabalhos da Comissão Conjunta de
Acreditação de Organizações de Saúde
(CCAOS), dos Estados Unidos.

Os Hospitais portadores deste Selo são
reconhecidos como instituições que um
prestam um atendimento médico-hospita-
lar de qualidade, tornando-se um importante
diferencial mercadológico.

O Hospital Santa Cruz é detentor deste
selo desde 1999 e o vem mantendo conti-
nuamente, ininterruptamente.

HOSPITAL

CQH revalida Selo de Qualidade do Santa Cruz
DIVULGAÇÃO

Hospital é detentor do selo de qualidade desde 1999
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Imes/São Caetano, Oi/
Sogipa, Pinheiros e Minas Tê-
nis Clube garantiram vaga na
semifinal da segunda edição
do Grand Prix Nacional Femi-
nino de Judô, que acontece
hoje (25), em Porto Alegre. O
Imes/São Caetano encerrou a
fase classificatória de forma
invicta, com cinco vitórias (10
pontos). Em segundo ficou a
Oi/Sogipa com oito pontos, se-
guida pelo Pinheiros com seis
e Minas com quatro.

“Lutamos bem e fico feliz
em poder ajudar o Imes/São
Caetano a garantir, em primei-
ro lugar, a vaga nas semifinais.
Todos os confrontos foram
duros e fiquei satisfeita com a
minha performance”, diz
Edinanci Silva, que venceu
quatro combates por ippon.

Na disputa entre Oi/Sogipa
e Minas Tênis Clube, pela pe-
núltima rodada da fase
classificatória, destaque para a
vitória de Márcia Vieira sobre
a argentina campeã mundial
Daniela Krukower. Márcia
superou Daniela por wazari.

“Estou muito feliz. Ela é
uma super-atleta e não é todo
dia que se vence uma campeã
mundial. Mas é preciso desta-
car também outros resultados
importantes da nossa equipe,
como o empate da Lílian Lenzi

com a Vânia Ishii quando lu-
tamos contra o Pinheiros. To-
das estão de parabéns e será
muito especial disputar a se-
mifinal diante da nossa torci-
da”, comenta Márcia.

Competindo em casa, o Pi-
nheiros precisou de superação
para avançar no campeonato.
Após um susto nas três roda-
das de sábado, a equipe pau-
lista venceu os dois confron-
tos deste domingo e ficou com
a terceira colocação na clas-
sificação.

“Levamos um puxão de
orelha e acordamos para o
campeonato. Estávamos mui-
to apáticas e conseguimos
mudar de atitude e ficar com
a vaga nas semifinais”, expli-
ca Vânia Ishii.

Classificação Final
1 – Imes/São Caetano, 10 pon-
tos
2 – Oi/Sogipa, 8 pontos
3 – Pinheiros, 6 pontos
4 – Minas Tênis Clube, 4 pon-
tos
5 – Universidade Gama Filho,
2 pontos
6 – Flamengo, 0 pontos

Semifinais:
Imes/São Caetano x Minas
Tênis Clube
Oi/Sogipa x Pinheiros

JUDÔ

Imes/São Caetano, Minas Tênis Clube, Oi/Sogipa e Pinheiros
disputam semifinais do GP

Vânia Ishii (em pé) encontrou adversárias difíceis em competição

DIVULGAÇÃO

BEISEBOL ADULTO

Taça Brasil Interclubes
começa neste fim de semana

Jogadores que atuam no Brasil quanto no exterior foram chamados

DIVULGAÇÃO

Última competição da tem-
porada de 2006, a 13ª edição
da Taça Brasil de Beisebol In-
terclubes reunirá nos próximos
quatro finais de semana a nata
do beisebol brasileiro. Além de
já contar com os craques que
atuam no Brasil, as cinco equi-
pes participantes (São Paulo,
Guarulhos, Dragons, Atibaia e
Anhanguera) contam com re-
forços “internacionais”,  que
atuam nas ligas profissionais e
semiprofissionais dos Estados
Unidos, Japão, Venezuela, Re-
pública Dominicana e Itália.

“A Taça Brasil é uma das
competições de maior nível
técnico do nosso beisebol e
certamente servirá para obser-
varmos os atletas que serão
convocados para defender a
Seleção Brasileira nos Jogos
Panamericanos do Rio de Ja-
neiro no próximo ano. Saben-
do disso, esses jogadores da-
rão o máximo de si em campo
e o público que comparecer no
Bom Retiro será presenteado
com grandes partidas de bei-
sebol”, avalia o técnico da Se-
leção Brasileira, Mitsuyoshi
Sato.

A competição reunirá os
jogadores que atuam no beise-
bol internacional, como os jar-
dineiros-externos Thiago Ma-
galhães (Yamaha/Japão), Pau-
lo Orlando (Chicago White
Sox/Estados Unidos) e Ander-
son Gomes (Chicago White
Sox/Estados Unidos) – este
último convocado para o Jogo
das Estrelas da Liga America-
na na última temporada.

Segundo dados da Confe-
deração Brasileira de Beise-
bol e Softbol (CBBS), o País
tem atualmente cerca de 40
atletas jogando no exterior,
entre ligas colegiais, universi-
tárias, semiprofissionais e pro-
fissionais. No final deste mês
está prevista a vinda do téc-
nico de uma equipe colegial
japonesa.

Sistema – Na primeira fase,
as cinco equipes participantes
se enfrentarão em turno único
e as duas melhores disputarão

a finalíssima no dia 17 de de-
zembro, enquanto que as duas
seguintes brigarão pelo posto
de 3º lugar na partida prelimi-
nar, no mesmo dia. Duas ro-
dadas abrem hoje (25) a com-
petição. Todas as partidas se-
rão disputadas no Estádio Mu-
nicipal de Beisebol “Mie
Nishi”, no Bom Retiro, em São
Paulo.

A partir desta edição, a
CBBS firmou uma parceria
com a Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação do Muni-
cípio de São Paulo e instituiu
na premiação da competição
o Troféu Cidade de São Pau-
lo, que será transitório.

Confira a
Tabela de Jogos:

25/11 (SAB)
J01 Anhanguera x Atibaia
J02 Dragons x São Paulo

26/11 (DOM)
J03 Atibaia x Dragons

J04 Guarulhos x Anhanguera

02/12 (SAB)
J05 Guarulhos x Dragons
J06 São Paulo x Atibaia

03/12 (DOM)
J07 Anhanguera x São Paulo

J08 Atibaia x Guarulhos

09/12 (SAB)
J09. São Paulo x Guarulhos
J10. Dragons x Anhanguera

SEMIFINAL:
10/12 (DOM)

J11 3º x 2º
J12 4º x 1º

FINAL:
17/12 (DOM)

J13 P J11 x P J12 09:00 h
3º lugar

J14 V J11 x V J12 13:00 h
1º lugar

Todos as partidas começam
às 9h. O Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi fica na Av.
Presidente Castelo Branco,
5446, Bom Retiro. Informa-
ções pelo tel.: 11/3221-5105

Com uma equipe renova-
da, a delegação brasi-
leira de kendô se pre-

para para voar alto em Taiwan,
país que sedia o 13º Campeo-
nato Mundial. Ou melhor, pelo
menos para conquistar um ter-
ceiro lugar na competição, re-
sultado que seria o ideal para
os brasileiros frente a países
até então considerados fortes
na modalidade. Com duração
de três dias, o torneio será dis-
putado em fase de classifica-
ção e finais. As seleções que
obtiverem o maior número de
vitórias seguem para as próxi-
mas fases.

Chefiada pelo presidente da
CBK (Confederação Brasilei-
ra de Kendô), Ciutoco Kogi-
ma, as seleções masculinas e
femininas tentam mostrar a
nova cara do esporte no Bra-
sil, com atletas que estão na
média de idade de 26 anos.
Nos homens, formam a equi-
pe os atletas Eisaku Onaka,
Flavio Hayashi, William
Fujikura, Julio e Edson Toida,
Wagner Oguido, Tadahito
Ebihara, Ronaldo Omasa e
Alberto Takayama, sendo que
deste total, quatro já participa-

ram de mundiais. Já o femini-
no desembarca em Taiwan as
atletas Miwa e Hideko Onaka,
Natsumi Miyazawa, Izumi
Honda, Kyoko Takeuchi, Már-
cia Hayashi e Emy Ugaji.

“Trata-se de duas seleções
fortes, com capacidade de tra-
zer bons resultados na compe-
tição”, afirma Kogima, confir-
mando que a preparação tem
sido feita há cerca de dois
anos. “Há todo um trabalho
por trás para a formação des-
ses atletas que hoje compõem

as seleções. O objetivo é for-
talecer a modalidade no Brasil
e ser uma potência perante
outros países.”

Considerado um dos mais
experientes da equipe masculi-
na, William Fujikura confirma a
expectativa para enfrentar
grandes selecionados, casos
dos japoneses, coreanos e eu-
ropeus. Para ele, o Brasil, ape-
sar de ainda estar um tanto dis-
tante tecnicamente desses ad-
versários, pode surpreender em
algumas disputas. “Sabemos

que Japão e Coréia são as gran-
des favoritas da competição, até
pelo número de praticantes nes-
ses países. Então, fica mais di-
fícil vencer eles. Mas, em com-
pensação, temos uma equipe de
qualidade que pode sim obter
bons resultados entre os cha-
mados países mais novos na
modalidade. Vamos confiantes
para conseguir trazer alguma
medalha para o País”, define o
atleta.

Outro ponto que tem des-
pertado motivação aos brasi-
leiros é a definição do local
onde será realizado o próximo
Mundial, daqui a três anos. A
expectativa é de que o Brasil
seja o escolhido, o que aumen-
taria o número de praticantes
e colocaria o País em evidên-
cia perante os demais, na vi-
são de Kogima. “Já está prati-
camente certa a escolha do
Brasil para sediar o próximo
Mundial. Portanto, vamos tra-
balhar duro para que a moda-
lidade cresça e que possamos
mostrar nossas qualidades.
Trata-se de um trabalho a mé-
dio prazo que já estamos de-
senvolvendo”, diz.

        (Rodrigo Meikaru)

KENDÔ

Delegação brasileira viaja para
disputa de Mundial em Taiwan

MALLET GOLF

Coopercotia inaugura campo para praticantes
O Coopercotia Atlético Clu-

be realizou no último dia 15
torneio de mallet golf com a
participação de cerca de 200
jogadores, entre profissionais e
principiantes. A competição
serviu para marcar a inaugu-
ração do campo e contou com
a presença do presidente do
Cooper, Jorge Tashiro, e do
diretor de Mallet Golf, Wilson
Fukuda.

Confira os vencedores de
cada categoria:
Categoria A: 1º) Shigueo
Adati (Itapetininga), 2º) Shoji
Kudo (Kokushikan), 3º) Shin-
ya Tobimatsu (Kokushikan)
Categoria B: 1º) Alvaro
Yamakawa (Nippon), 2º)
Hisashi Iida (Piedade), 3º)
Kunio Tanioka (Mogi)
Categoría C: 1º) Elise Okino
(Ibiúna), 2º) Kyoko Yunomae

(Grande SP), 3º) Chizuko
Masuda (Piedade)
PRINCIPIANTES
Masculino: 1º) Shiro Suzuki
(Cooper), 2º) Sérgio Y. Naka-
mura (Cooper), 3º) Noboru
Uetake (Cooper), 4º) Nelson

Ogata (Piedade), 5º) Shigeyuki
Murata (Cooper)
Feminino: 1º) Aya Aoki
Fugisawa (Cooper), 2º)
Madalena Kiyohara
(Cooper), 3º) Teruko Nishiwaki
(Grande SP), 4º) Olga Hayashi

(Cooper), 5º) Cecília Aoki
(Cooper)
PRÊMIO LONG DRIVE
Masculino: 1º) Teruo
Masuda (Piedade), 2º) Akio
Hashizume (Kokushikan)
Feminino: 1º) Haruyo Iwata
(Ibiúna), 2º) Chiyoko Kawaka-
mi (Piedade)
PRÊMIO NEAR PIN
Masculino: 1º) Kenichi
Kunimoto (Kokushikan), 2º)
Akio Hashizume
(Kokushikan)
Feminino: 1º) Neide Adati
(Itapetininga), 2º) Kioko Dói
(Itapetininga)
PRÊMIO HOLE IN ONE
Masculino: 1º) Shinya
Tobimatsu (Kokushikan), 2º)
Inaki Okino (Ibiúna), 3º)
Hisashi Iida (Piedade)
Feminino: 1º) Setsuko
Niidome (Grande SP)

Organizadores se mostraram surpresos com primeiro torneio

DIVULGAÇÃO

Brasileiros partem para Mundial confiantes em bons resultados

CONVOCAÇÃO
Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol – CBBS

Congresso Técnico de Beisebol

Convocamos a todas as Federações e Clubes filiados, para
participarem do Congresso Técnico, onde discutiremos os
seguintes itens:
a) Fisioterapia
Dr. Nelson Morini e Estevão Sato
b) Superior Tribunal da Justiça Desportiva – STJD
Dr. Takayoshi Joaquim Tuboni.
c) Campeonato Pré-olímpico de Beisebol – Cuba
Mitsuyoshi Sato, Ricardo Iguchi, Job Fugice, Shuhei Tsuji,
Dr. Milton Osaki, Dr. Alexandre Takara, Dr. Nelson Morini e
Bernardo Peñalver.
d) Participação em Clinicas Internacionais
Nelson Koshino, Renato Suenaga e Estevão Sato
e) Condições Técnicas para as competições (CTs)
f) Calendário de Eventos (Nacionais e Internacionais)
g) Outros assuntos

Data: 16 de dezembro de 2006.
Horário: inicio às 09:00 hs
Local: Quality Moema - Av. Rouxinol, 57
Telefone: (11) 2197-7126

Jorge Otsuka - Presidente



12 JORNAL NIKKEI São Paulo, 25 de novembro a 01 de dezembro de 2006

FESTOKÊ

Concurso de Videokê promete
diversão na Festa das Nações

Como parte da programa-
ção artística da Festa das Na-
ções 2006, que será realizada
de 1º a 10 de dezembro, no
Centro de Iniciação Profissio-
nal (CIP), na avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, 540,
Mogilar, o Fundo Social de
Solidariedade de Mogi das Cru-
zes promoverá, no dia 4 de
dezembro, às 19 horas, seu
Festival de Videokê, o Festokê.
O festival fez grande sucesso
na edição do ano passado,
quando atraiu quase 40 aspi-
rantes a cantor.

As apresentações aconte-
cem no palco principal e serão
avaliadas por cinco jurados.
Para participar, basta doar
uma lata de leite em pó e se
inscrever na sede do Fundo
Social de Solidariedade.

“Esperamos que seja uma
oportunidade para as pessoas
se divertirem, sejam elas can-
tores ou público. Além de se
divertir e ajudar as pessoas que
necessitam, os primeiros colo-

cados ainda receberão prêmi-
os. O campeão, por exemplo,
levará um DVD para casa”,
afirma a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Mar-
lene Alabarce.

A Festa das Nações – A Fes-
ta das Nações foi criada pelo
prefeito Junji Abe em 2002
para permitir às entidades as-
sistenciais do município divul-
gar suas ações sociais e gerar
renda, por meio da venda de
alimentos em cada uma das 33
barracas. Além disso, o even-
to proporciona mais uma alter-
nativa cultural e de lazer para
a população de Mogi.

“A Festa das Nações repre-
senta por si só toda a nação
brasileira, a diversidade étnica
e cultural de nosso País. É um
encontro que mostra a união
dos povos e de todas as cultu-
ras que compuseram o Brasil”,
afirma o prefeito Junji Abe. No
ano passado, mais de 38 mil
pessoas passaram pela festa.

No total, são esperados cerca de 40 aspirantes a cantores

DIVULGAÇÃO

19º CONCURSO DE KARAOKÊ DA
ASSOCIAÇÃO KUMAMOTO KENJIN DO BRASIL

19/11/2006

Jurados: Prof. Shoiti Shimada, Profa. Cecília Ohira,
Profa. Terumi Takano e Prof. Kazuo Shikay

Categoria Cantor (a) Música

B 5 e B 6 Issao Takigahira Muhoumatsu no isho
A 6 Yaeko Sunairi Hoshikague no waltz
Esp 6 Hiroshi Kinoshita Meiguetsu Akagui yama
Extra 6 Atsuko Onuki Danna sama
A 5 Hatsue Ishiba Azami no uta
Esp 5 Gr 1 Shizuyo Ishii Kinmokusei
Esp 5 Gr 2 Mariko Sakata Sumida gawa
Extra 5 Arnaldo Gonçalves Gogatsu no gara
Doyo B Willian Hanada Sei kurabe
Shinjin Luiza Iwashita Abare daiko
B 4 Elena Haromi Fujisaka Mizuiro no waltz
A 4 Ayako Matsufugi Hootiyo itidai
Esp 4 Gr 1 Yoshiko Nakayama Azami no uta
Esp 4 Gr 2 Carlos Imamura Soe montyo blues
Extra 4 Gr 1 Mauro Miyashita Kita shigure
Extra 4 Gr 2 Setsuko Toyama Tsugaru no furusato
Super Extra 4 Lucia Nakano Tyoto dake nara
B 3 Cristina Inamoto Taki no shiraito
A 3 Tie Okamoto Kokoni satiari
Esp 3 Nobuko Kikuti Koko ni satiari
Extra 3 Junko Tanaka Goonosen
B 1 e B 2 Helena Tsukahara Sake miren
A 1 e A 2 Nelson Mori Kimi to itsumademo
Esp 1 e Esp 2 Leny Nunes Silva Koibitoyo
Extra 1 e Extra 2 Francisco Utsunomia Aniki ni yonde iidesuka
Super Extra 2 Erika Pedrão Manjyu Shaka
Super Extra 3 Eiko Hojo Itami

AAssociação Nipo-Bra
sileira de Cultura Mu
sical com o apoio da

Associação NAK do Brasil,
realiza no próximo domingo (3
de dezembro) a 12ª edição do
Brasil Koohaku Utagassen, a
partir das 9 horas no Auditório
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa Bunkyo.

O Festival Musical reunirá
100 cantores (Kayô e Min-yô),
40 jurados, os quais serão per-
sonalidade da comunidade
nipo-brasileira, como o cônsul
geral e presidentes do Bunkyo
e Enkyo e o acompanhamento
musical será feito pelo Conjun-
to Musical “NAK BAND”.
“Os cantores terão o acompa-
nhamento da orquestra. É um
show ao vivo”, conta Elzo
Sigueta, presidente executivo
da comissão organizadora do
evento.

Além das apresentações
musicais, a festa trará apre-
sentações de danças como
odori e tango, shows de mági-
cas e uma surpresa no final
para todos que envolve uma
apresentação de dança. “Vai
surpreender a todos e fará o
público dar muitas risadas”,
afirma Akihisa Kitagawa, um
dos organizadores do evento.

Geralmente o evento con-
segue reunir cerca de 1500
pessoas e é o que os organiza-
dores esperam para este ano.
“Como é um evento bastante
tradicional, esperamos atingir
umas 2 mil pessoas”, explica
Elzo Sigueta.

Segundo Akihisa Kitagawa,
por ser um evento aberto à to-
das as idades, eles contarão com

a participação do Kibono-Ie e
do Ikoi-No-Sono que trarão seus
convidados da entidade.

O evento que já é tradicio-
nal do final de ano da socieda-
de nikkei no Brasil, é semelhan-
te ao festival realizado pela rede
de televisão estatal japonesa, a
NHK, com cantores profissio-
nais de destaque no ano.

Os cantores são divididos
em duas categorias, masculi-
na e feminina, que concorrem
a um troféu e a bandeira de
vencedor do festival. No Bra-
sil, a diferença é que os canto-
res participantes são amado-
res da colônia japonesa e a
bandeira utilizada foi ofertada

pela NHK do Japão, idêntica
à utilizada no Kohaku
Utagassen da televisão japo-
nesa.

No final a equipe vencedo-
ra é indicada através do corpo
de jurados, com a participação
da platéia.

            (Aline Inokuchi)

12º BRASIL KOOHAKU
UTAGASSEN
DATA: 3 DE DEZEMBRO (DOMINGO)
HORÁRIO: DAS 9 HORAS ÀS 18 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CULTURA JAPONESA

BUNKYO

RUA SÃO JOAQUIM, 381 – SÃO PAULO

ENTRADA: FRANCA

KARAOKÊ

12º Brasil Koohaku Utagassen
traz atrações surpresas neste ano

Edição passada reuniu cantores de diversos estilos e idades, que cantaram sucessos do Japão

DIVULGAÇÃO

INTERIOR

Registro participa
do 3º Concurso de
Yamagata Minyo

A associação Yamagata
Kenjinkai do Brasil realizou no
último dia 15, em sua sede, o 3º
Concurso de Yamagata Minyo
(Música Folclórica da Provín-
cia de Yamagata). O evento
contou com o apoio e cinco en-
tidades, entre elas a  Nihon
Minyo Kyokai do Brasil,
Kyodo Minyo Kyokai do Bra-
sil, Esashi Oiwake do Brasil.
Participaram 85 candidatos
cantando as músicas folclóri-
cas da Província de Yamagata.

Os classificados de Regis-
tro foram os seguintes:
Categoria Seisonen (10 a 39
anos)
Iasmin Tanaka - 1º Lugar
Hanagasa Ondo
Sérgio Yamamoto - 3º Lugar
Hanagasa Ondo
Andrey Kawaguchi - 4º Lugar
Hanagasa Ondo

Categoria Yonen (até 9 anos)
Beatriz Yamane - 1º Lugar
Hanagasa Ondo
Aline Yamada - 2º Lugar
Hanagasa Ondo
Mie Yamada - 3º Lugar
Hanagasa Ondo
Milene Kawai- 4º Lugar
Hanagasa Ondo

As crianças de Registro
apresentaram dança na abertu-
ra e no encerramento do even-
to. Formada por 17 pessoas, a
comitiva foi supervisionada
pelos professores Tsutomu
Yamaguchi e Tizuko Yoshida.


