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AGENDA
O SUSHI DAY, evento beneficente do Hakka Sushi acontece no dia 12 (terça-feira), a
partir das 21h com a presença
de vários artistas de televisão,
entre as quais, a atriz Daniele
Suzuki. Na oportunidade, o
sushiman da casa irá ensinar
a preparar sushis dos mais variados tipos. A entidade beneficiada é a Associação PróHope – Apoio a Criança com
Câncer. O convite, que está à
venda no local, custa R$ 80,00
e inclui buffet e bebidas. O
endereço é Rua Gomes de Carvalho, 1.146, na Vila Olímpia,
São Paulo. Informações: 11/
3554-3236/304465-44 ou site
www.hakkasushi.com.br.
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) realiza nos dias
12 e 15 cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. Na terça (12), o
tema será “Seguro Desemprego no Japão” e na sexta (15),
“Trabalhar no Japão: Criando
Metas e Novas Perspectivas”.
Os cursos são gratuitos e acontecem sempre das 14 às
16h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar, sala
11 (prédio do Bunkyo). Informações pelo tel.: 11/3207-9014.
O 42º BAZAR BENEFICENTE E EXPOSIÇÃO da
tradicional escola de língua japonesa Shinomi Gakuen acontece amanhã (10), das 9 às
18h, à Rua Santa Cruz, 2130
(Zona Sul de São Paulo). Haverá venda de artesanatos,
comidas típicas, exposição de
ikebana e exposição de trabalhos escolares. A arrecadação
das atividades será revertida
para a Sociedade Beneficente
Casa da Esperança (Kibô-noIê), Assistência Social Dom
José Gaspar (Ikoi-no-Sono),
Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono e Beneficência Nipo-Brasileira de São
Paulo (Enkyo). Informações
pelo tel.: 11/5061-3575.
O ATELIER SUENGAGA
& JARDINEIRO promove a
cada três meses o preparo e
queima de uma nova fornada
de cerâmica. O ponto culminante do processo é a abertura do forno, depois da queima.
A próxima acontece hoje (9),
às 10 (1ª Câmara), 12 (2ª Câmara), 14 (3ª Câmara) e 16 (4ª
e última Câmara). A retirada
das cerâmicas ao longo do dia
é comemorada com coquetel.
A participação é aberta a todos. A entrada é franca e as
cerâmicas são expostas permanentemente ao pé do forno. Rua Dr. Paulo Jarbas da
Silva, 150, Cunha (SP). Informações pelo tel.: 12/3111-1530
ou www.ateliesj.com.br
ELEGÂNCIA À MESA, nas
atitudes, na degustação. No dia
12 (terça), a Fundação Japão em
São Paulo promove palestras
com a professora Lumi Toyoda,
sobre “Etiqueta Japonesa –
Comportamento à Mesa”, das
19h30 às 21h30. A entrada é
gratuita. A palestra contará com
dinâmicas, nas quais os participantes aprenderão a manipulação correta do hashi e demais
utensílios à mesa. As inscrições
devem ser feitas pelo e-mail
info@fjsp.org.br ou pelos telefones (11) 3141-0110 /31410843. Vagas limitadas a 100
participantes.

O cientista nikkei de US$ 1,1 mi
Exatos US$ 1,1 milhão. É esta cifra milionária – liberada
pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos –
que o cientista e pesquisador nikkei Helio Takai tem para
desenvolver um estudo sobre um novo método de visualização de raios cósmicos. Parece complicado? Explica-se:
em princípio, o que Takai propõe é detectar os raios na atmosfera, através de radares e sinais de emissoras de rádio ou
TV. Coordenando uma equipe de 20 pessoas, o nikkei terá
a árdua missão de conseguir terminar o projeto dentro
de dois anos e, de quebra, implementar parte do projeto nas escolas de ensino médio americanas, para maior difusão da Ciência entre os jovens. Empolgado com
o financiamento, Takai afirma que o momento é de
“euforia”, principalmente após descobrir que nenhum
estudo até então havia sido feito nesse campo.
—————–——————–——————————–— | pág 3

Para dirigente, ‘alma Colorada’ irá prevalecer
DIVULGAÇÃO

Especialistas dão dicas para
arrasar no Verão

DIVULGAÇÃO

As altas temperaturas da estação mais quente do ano pedem
as roupas mais curtas além dos banhos de sol, mar e piscina.
E para não passar vergonha na temporada do bronzeado,
muitos correm para as academias a fim de entrar em forma. E
O Internacional de Porto Ale- enfrentará o vencedor do (10/12), às 8h20, em Toyota. especialistas afirmam que ainda dá tempo de arrasar no Vegre desembarcou na última confronto entre Al-Ahly e O vice-presidente de marke- rão 2007.
quinta-feira (7) em Tóquio Auckland, na próxima quar- ting do Inter, Otavio Rojas, —————–————–———–—–––—––—— | pág 7
depois de 42 horas de viagem ta-feira (13/12), às 8h20, em deve embarcar amanhã (10)
e já iniciou a preparação em Tóquio. O jogo que definirá para se juntar ao grupo. Ansolo asiático para a estréia no o adversário do Inter será re- tes, falou ao JN sobre os preHonda conclui primeira etapa de
Mundial. A equipe colorada alizado no próximo domingo parativos do time.
—————–—————–—————–—————–—————–——— | pág 11 expansão de fábrica em Sumaré
ARQUIVO JN

Seizi Tagima conta
segredos das
guitarras e violões

Festas movimentam São Paulo surpreende
fim de semana dos e fatura título na
paulistanos
categoria pré-júnior

Com 27 anos de existência, a
Tagima é um dos principais
nomes no mercado de guitarras e violões. Apesar de o País
contar com outros profissionais qualificados para a construção de instrumentos musicais, a Tagima tem destaque
no mercado. Em entrevista ao
Jornal Nikkei, o proprietário Seizi Tagima fala sobre sua
trajetória no ramo.

Duas festas típicas japonesas
movimentam o fim de semana dos paulistanos. A Associação Miyagui Kenjinkai do
Brasil promove um novo
evento. Trata-se do Aoba
Matsuri, que promete entreter os nikkeis com muitas novidades culturais do Japão. Já
a Acal organiza o tradicional
Toyo Matsuri na Praça da Liberdade.

Depois de quase ir para a chave incentivo (após a derrota
para Londrina e estar perdendo para Ibiúna até a 5ª entrada), a equipe do São Paulo
conseguiu a recuperação e é
o novo campeão brasileiro da
categoria pré-júnior, no campeonato realizado em Maringá nos dias 01, 02 e 03 de
dezembro e contou com a
presença de 18 equipes.

A Honda Automóveis do Brasil entra no início de 2007 na
segunda etapa de sua expansão. A fábrica de Sumaré, que
está sendo ampliada com um investimento de US$ 100 milhões, pretende aumentar sua produção de veículos. Com
a crescente procura pela marca, a linha de montagem deve
atender à demanda a partir de agosto do ano que vem.

—————–—— | pág 6 —————–—— | pág 7 —————–—— | pág 11
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MARCUS IIZUKA
Fundada em 1981, a Galeria Deco comemorou no último dia 5 seus 25 anos com uma exposição coletiva com artistas de várias gerações: Tomie Ohtake,
Kimi Nii, Yasushi Taniguchi, Ayao Okamoto, Yasuo Ogawa, Nobuo Mitsunashi, Kazuo Wakabayashi, Futoshi Yoshizawa, Sachiko Koshikoku, Roberto
Okinaka, Naoto Kondo entre outros. Além deles, os artistas japoneses Hiro Ojima e Takafumi Kijima também participaram.

Yutaka Toyota e Roberto Okinaka

Titi Freak e Yumi Takatsuka

Obra de James Kudo

Os fundadores René Sadayuki Taguchi e Hideko
Suzuki Taguchi

Sachiko Koshikoku

Dia 6, na casa do cônsul
Masuo Nishibayahi, foi
comemorado o aniversário
do Imperador. Entre
lideranças e personalidades,
o evento contou com a
participação maciça dos
mais representativos da
comunidade

Tomie Ohtake

Dia 5, a empresa japonesa Brastech
Inc. ofereceu um coquetel no Hotel
Maksoud Plaza pela inauguração de
uma filial no Brasil.

Jô Takahashi e Takashi Fukushima

Sussumu Niyama e Sunao Sato

Lucilia Satomi e Cláudio Yendo

Antonio Akama e Elza Akama

Tooru Iwasaki

Autoridades da Policia Militar

Shigueaki Ueki

Masuo Nishibayashi

Kenji Irio

Ângela Hirata e Chieko Aoki

Kikuko Nishibayashi

Dia 24, aniversário de Atsushi Shimizu com a
famíla.

Dia 25, Sergio Kobayashi comemorou seu aniversário. A festa foi na casa da família Mabe

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Família Shimizu

Sergio Kobayashi e Mari Kobayashi
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Shuichi Kugita

Ooops!
• A cineasta Tizuka Yamasaki
iniciou a filmagem do filme
Amazônia Caruana na ilha do
Marajó. Mais informações:
www.amazoniacaruana.com.br

está dividida entre dois amores. Diante deste dilema, a
jovem deixa que a sorte trace
seu destino e decida com qual
dos dois deverá se casar. Mas
• Dia 15, às 19 horas, acon- a vida prova, mais tarde, que
tece a pré-estréia do curta- o destino não é um jogo de
metragem “Santa”, Cine- sorte. (www.rsupptitz.art.br)
mateca de Curitiba (rua • A premiação do National
Carlos Cavalcanti, 1174), Board of Review para o de
com entrada franca. O filme melhor filme a Clint Eastwood,
trata da vida de Santa, uma “Letters from Iwo Jima”, que
jovem rendeira de classe mé- mostra o ponto de vista japodia da década de 60/70, e que nês - e na língua japonesa.
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Nikkei recebe US$ 1,1 milhão para
projeto sobre raios cósmicos
ARQUIVO PESSOAL

D

esbravar conceitos da
ciência que até então
eram desconhecidos.
De quebra, com uma “ajudinha” milionária para tocar o
projeto e desenvolver um novo
método de enxergar raios cósmicos. Pode até parecer cena
de um filme de ficção, se não
fosse real: a Fundação Nacional de Ciência (National
Science Foundation) acaba de
conceder um financiamento de
US$ 1,1 milhão (cerca de R$
2,5 milhões) para o pesquisador nikkei Helio Takai concluir
um estudo que envolve o complicado tema.
Aos leigos, pode parecer
uma loucura destinar tamanha
verba para um projeto científico – que, como todo estudo,
pode tanto dar certo como
não. Mas, para especialistas
e colegas de trabalho, o incentivo financeiro nada mais
é do que uma forma de contribuir com a evolução das
novas tecnologias, além de
progredir nas descobertas relativas ao próprio universo.
Natural de Marília, cidade
localizada no interior paulista,
e crescido em Maringá, no
Paraná – ambas cidades com
grande concentração de
nikkeis – o físico lidera atualmente uma equipe de cerca
de 20 pesquisadores para tocar os estudos sobre detecção
de raios cósmicos, além de
ajudar na formação de novos
cientistas como professor da
Universidade de Stony Brook.
Contente por poder reproduzir um estudo até então inédito no meio científico, Takai
afirma que o montante não veio
“de uma hora para outra”, pois
os contatos com a Fundação já
haviam começado há cerca de
dois anos. Em paralelo, o grupo
desenvolvia outros estudos,
mesmo sem nenhum tipo de
recurso financeiro. “Na verdade, estávamos negociando já há
algum tempo com a fundação.
Hoje em dia o processo de obter verbas, pelo menos nos Estados Unidos, envolve muita negociação e é altamente competitiva”, explica Takai, direto
dos Estados Unidos para o Jornal Nikkei. Ainda segundo ele,
as expectativas eram de que o
financiamento fosse liberado,
mas não tão breve.
“Todo o processo levou da
ordem de dois anos. No início
se recebe uma verba pequena para que possamos demonstrar alguns princípios, o
que leva gradativamente a
verbas maiores. O grande
problema é que nesse meio
tempo a gente continua a trabalhar em outros projetos que
foram previamente financiados. Certamente o fato de envolver educação ajudou muito na obtenção desta verba”,
afirma.
Analisando o currículo de
Takai, não é difícil imaginar o
porquê a Fundação Nacional
resolveu investir nos estudos
dele. Aos 48 anos, é formado
em Física pela USP (Universidade de São Paulo), com
doutorado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de
Janeiro). Atualmente, é pesquisador do Laboratório Nacional de Brookhaven e professor da Universidade Stony
Brook. De férias até algumas
semanas atrás, esteve em São
Paulo para visitar familiares e
trocar informações com outros profissionais da área.
Voltar ao Brasil? Segundo o
próprio Takai, essa é uma opção praticamente fora de cogitação, apesar dos estudos brasileiros estarem evoluindo a
cada dia. O que emperra o desenvolvimento ainda maior são
os financiamentos. Na opinião
do físico, dificilmente uma verba no valor que fora destinado

Aspecto da Coabitação na
União Estável – Parte II
Isto, de certo, aconteceu,
por total desconhecimento
das condições para caracterização da união estável. Senão vejamos:
A lei 8.971/94, no art. 1º,
ao contemplar o direito a alimentos na união estável, exigia união comprovada de homem e mulher solteiros separados judicialmente, divorciados ou viúvos, por mais de
cinco anos (salvo havendo
prole).

Pesquisador garante que projeto deve ser concluído em cerca de dois anos. “Estou confiante”, diz

pela Fundação americana poderia ser concedida por aqui.
“Infelizmente o campo
para físicos no Brasil é muito
pequeno, mas tem crescido
nos últimos anos. O grande
problema é espaço para físicos experimentais. Existem
muitos físicos teóricos, muito
mais que experimentais. A
formação do físico no Brasil
é boa, embora muitos achem
que ficamos atrás dos países
como Estados Unidos ou
Japão. A situação do financiamento é pobre, mas acho que
daria para fazer uma ciência
adequada as condições brasi-

leiras. Tentar competir com
países como Japão ou Estados Unidos é irreal [no caso
da liberação de verbas]. Acho
que é uma combinação de tudo
acima que faz com que físicos brasileiros tentem algo
fora do país”, explica ele.
Já os nikkeis – conhecidos
mundialmente pelo grande interesse pelas matérias exatas
– são bem vistos em qualquer
parte do mundo, especialmente se formados em áreas específicas e voltadas para a ciência exata. De quebra, Takai ainda dá uma dica para aqueles
que estão indecisos sobre se-

guir ou não Física ou Química.
“Existem vários nikkeis trabalhando em física no exterior. É
uma situação única. Não querendo puxar muito a ‘brasa para
a minha sardinha’, eu diria que
os nikkeis são muito dedicados
e esforçados além do que incorporamos na nossa formação
o ‘jeitinho brasileiro’. Tenho a
impressão que devido a tradição japonesa existe uma tendência dos nikkeis valorizarem
mais a educação o que levam
a completar a educação do nível superior ou pós graduação”,
admite ele.
(Rodrigo Meikaru)

Entenda o conceito por trás do projeto de Helio Takai
DIVULGAÇÃO

A lei 9.278/96, o Estatuto
da União Estável, omite requisitos de natureza pessoal,
tempo mínimo de convivência e prole. Seu conceito de
união estável se extrai do art.
1º, ao reconhecer, como entidade familiar, “a convivência
duradoura, pública e contínua,
de um homem e uma mulher,
estabelecida com objetivo de
constituição de família”.
Ainda, dispõe o Código
Civil em seu art. 1723:
“Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem
e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua
e duradoura e estabelecida
com objetivo de constituição
de família.”
Convivência pressupõe
vida em comum, a lei não
menciona a coabitação, ou a
vida comum no mesmo domicílio. A união estável pode
configurar-se à distância,
mesmo que os companheiros
residam em locais diversos.
Aliás, no mesmo sentido
a Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal que dispõe:
“A vida em comum sob o
mesmo teto, more uxório,
não é indispensável à caracterização do concubinato.”
A Jurisprudência dos nossos tribunais também é no
mesmo sentido.
Vale ressaltar:
– Ementa
“Direitos processuais civil
e civil. União estável. Requisitos. Convivência sob o mesmo teto. Dispensa. Caso concreto. Lei n. 9.728/96. Enun-

ciado n. 382 da súmula/STF.
Acervo fático-probatório.
Reexame. Impossibilidade.
Enunciado n. 7 da Súmula/
STJ. Doutrina. Precedentes.
Reconvenção. Capítulo da
Sentença. Tantum devolutum
quantum apellatum. Honorários. Incidência sobre a condenação. Art. 20, § 3º, CPC.
Recurso provido parcialmente.” (REsp 474962/SP; Recurso Especial 2002/
0095247-6, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ
01.03.2004, p.186, RBDF vol.
23 p. 93, RDR vol. 30 p. 444).
– Ementa
“União estável. Comprovação nas instâncias ordinárias. Súmula nº 07 da Corte.
1. Comprovada exaustivamente nas instâncias ordinárias que a autora e seu falecido companheiro mantiveram uma união pública, contínua e duradoura por 32
(trinta e dois) anos, não se
pode afastar a configuração
da existência de verdadeira
união estável, não relevando,
nas circunstâncias dos autos,
o fato de não morarem sob o
mesmo teto.
2. Recurso especial não
conhecido.”
(REsp 474581/MG; Recurso especial 2002/01270564, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ
29.09.2003, p.244, RSTJ vol.
187, p. 290).
Portanto, se a lei específica não faz a distinção, não
pode o intérprete, a seu bel
prazer, negar a pensão sob o
fundamento de que nos últimos dias não mais moravam
juntos. Cairíamos no absurdo,
de não reconhecer a união
estável quando um dos conviventes tiver que permanecer por longo tempo em uma
clínica.
Interessante trazer aqui o
depoimento que a famosa
Constanza Pascolatto fez em
uma revista especializada, dizendo de sua união estável
maravilhosa, onde ela reside
em São Paulo e seu companheiro em Nova York. Frisese, a lei não fala em domicílio
comum, mas em vida em comum.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo
Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

Idéia é levar conhecimento não só para profissionais como também para as escolas americanas

Apesar de ser difícil de
imaginar, o “novo método” a
ser desenvolvido pelo nikkei
para a visualização de novos
raios cósmicos segue uma linha lógica e direta. Explicase: em princípio, o que Takai
propõe é detectar os raios na
atmosfera, através de radares e sinais de emissoras de
rádio ou TV. Ao entrar na
Terra, os raios provocam a
ionização da atmosfera (átomos liberam partículas com
carga elétrica). Atualmente,
o processo é feito de forma
relativamente rudimentar, pois
os cientistas espalham
cintiladores por extensas áreas ao ar livre.
“Existem muitas teorias
boas sobre a origem dos raios
cósmicos de altíssima energia,
mas nada conclusivo. Ao conhecermos mais sobre os raios cósmicos, vamos compreender melhor o universo. A
idéia é simples e em princípio
deve ser possível. Mas em ciência sempre existe um po-

rém, uma incógnita que ainda
não sabemos. Isso faz dela ao
mesmo tempo muito interessante e desesperadamente agonizante. No fim sempre se aprende algo, que pode ser utilizado
em futuras pesquisas. Não sou
muito de apostar e nunca ganhei em loteria, mas eu diria que
as chances são boas.”, diz
Takai, adiantando também que
experimentações e novas descobertas serão beneficiadas
caso o projeto realmente dê
certo. “Poderemos saber exatamente de onde eles [raios
cósmicos] vêm, se de uma
supernova, de um buraco negro ou de outro processo físico”, acrescenta.
Atualmente liderando uma
equipe composta por pesquisadores americanos, Helio Takai
confirma que os estudos para
esse novo tipo de detecção
vem de aproximadamente três
anos. O que o faz se dedicar
quase que integralmente, contudo, não é somente a questão
de um novo descobrimento,

mas também o trabalho social voltado à educação.
“Este projeto é muito interessante para mim, pois une
dois aspectos que realmente
gosto. Uma é a ciêcia e outra, a educação. A ciência é
o desenvolvimento de uma
nova técnica para a detecção
de partículas de altíssimas
energias. A educação vem do
fato que decidimos envolver
professores de física do nível
médio [high school] diretamente na pesquisa. Com isso
a ciência está diretamente na
sala de aula e tem gerado um
interesse muito grande. Embora os números ainda seja
pequenos, pois só temos 10
escolas envolvidas, estou
muito contente com os resultados tanto do ponto de vista
de ciência como educação.
Com esse financiamento nós
vamos implementar essa
idéia em mais escolas. Enfim,
estou muito contente com
este projeto”, finaliza.
(RM)
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Reencontrei meu irmão
depois de 28 anos

General Komatsu emociona-se
em cerimônia no Bunkyo

ARQUIVO PESSOAL

NIKKEY SHIMBUN

F

oi em clima de alegria
que o general de divisão
Paulo Komatsu recebeu
no último dia 1 uma homenagem de mais de 15 entidades
nikkeis no Salão Nobre do
Bunkyo, em São Paulo. Cerca
de 100 pessoas participaram
da solenidade, que contou com
a participação de representantes das mais variadas regiões.
Acompanhado de amigos e
familiares, o general Komatsu
fez um discurso emocionado,
destacando a vida dedicada à
carreira militar e também ao
apoio incondicional recebido
pela comunidade nikkei durante toda a carreira. Entre os feitos dentro da profissão, estão
o de general “três estrelas”,
conquistado recentemente e
único nikkei a assumir tal posto. Como general nikkei, somente Akira Obara é que havia sido designado até então.
“Muito me honra essa homenagem. É uma grande satisfação receber nomes representativos da comunidade nipo-brasileira para a cerimônia. Nesses
momentos, não tenho nem palavras para agradecer toda essa
manifestação de apoio”, discursou o general para o público.
Assim como o militar, quem
também proferiu palavras
emocionadas foi o presidente
do Bunkyo, Kokei Uehara.
Lembrando a luta dos primeiros imigrantes japoneses no

Kuniei Kaneko e seu irmão, Masuhei Maruyama

*KUNIEI KANEKO
(DE REGISTRO)

General Paulo Komatsu recebe homenagem das mãos do presidente do Bunkyo, Kokei Uehara

Brasil, o dirigente falou sobre
a importância dos nikkeis em
todos as áreas, especialmente
na militar. “Ao analisarmos o
currículo do general, percebemos os grandiosos trabalhos
desenvolvidos ao longo de sua
vida. Muitos nem sabem, mas
os esforços e dedicação deste
homem ajudaram o Brasil a ser

ainda melhor. Ele é um dos
nikkeis no mais alto cargo do
Exército e merece total apoio e
homenagem de toda a comunidade”, disse Uehara na abertura do evento.
Como não poderia deixar de
ser, um dos que também possuem a patente de general subiu ao palco para fazer o tra-

dicional brinde. Hoje aposentado, Akira Obara dedicou o
brinde a todos aqueles que batalham pelo reconhecimento
em áreas diversas, o que representa não só sucesso pessoal, “como também o reconhecimento de todos os descendentes de japoneses”.
(Rodrigo Meikaru)

HOMENAGEM 2

Consulado e Bunkyo lembram feitos de isseis em São Paulo
JORNAL NIKKEI

Issamu Yamashiro recebeu condecoração ao lado de familiares

Dois isseis radicados em
São Paulo foram condecorados pelo governo japonês pelos seus feitos na comunidade
nipo-brasileira: Isamu Yamashiro, 77, e Eizo Niitsu, 91. O
primeiro a ser homenageado
foi Yamashiro, que recebeu no
dia 30 de novembro, na casa
do cônsul Masuo Nishibayashi,
a Ordem do Sol Nascente,
Raios de Ouro e Prata pelo seu
constante trabalho em fortalecer a cultura japonesa, especialmente entre os descendentes de Okinawa, província em
que nasceu, e fomentar o intercâmbio de amizade entre
Brasil e Japão.
Membro da Associação
Okinawa Kenjin do Brasil
(AOKB, em São Paulo), onde

foi presidente em 1987, e do
Centro Cultural Okinawa do
Brasil (Diadema) e até da comissão regional da Beneficência Nipo-Brasileira, ele atuou
por mais de 30 anos em atividades visando a integração
entre os dois povos. Com a
presença de familiares, a cerimônia se estendeu na AOKB,
na Liberdade, com uma festa
que reuniu até 300 amigos,
grande parte da região do
ABC, já que ele é morador de
Santo André.
Em discurso, ele agradeceu
os cumprimentos. O atual presidente da entidade, Akeo
Yogui, lembrou do trabalho
executado pelo presidente do
Conselho Deliberativo e afirmou que “a figura de Isamu

Eizo Niitsu foi reconhecido por seu trabalho de liderança

Yamashiro sempre foi imprescindível pela sua liderança e
honestidade que tratou à causa publica”.
No último dia 4, foi a vez de
Eizo Niitsu, nascido em Nagano, receber do cônsul geral do
Japão em São Paulo a Ordem
do Sol Nascente, Raios de Prata. Na região noroeste de São
Paulo, o issei desenvolveu sua
capacidade de liderança já
quando jovem, tendo presidido
o Grupo Jovem do Sexto Distrito-Associação dos Jovens
Shinko da Associação Cultural
e Esportiva Primeira Aliança.
Foi também presidente da entidade em 1997-2000, tendo ocupado nos anos subseqüentes
outros cargos na diretoria.
Começou a trabalhar no

Brasil aos 19 anos, em atividade de agricultura familiar. E
jovem, já intensificava a convivência entre as comunidades
de imigrantes vizinhos, organizando campeonatos de beisebol e atletismo na região. Professor, também colaborou para
expandir a língua japonesa.
Ambos os condecorados se
destacam entre quatro selecionados num processo rigoroso, que condecorou ainda representantes da Bahia e Paraná. Na mesma segunda-feira desta semana, eles foram
homenageados pelo Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa), em virtude do
reconhecimento do governo
japonês.
(Cintia Yamashiro)

ESTUDOS

Centro Brasileiro de Língua Japonesa abre inscrições para
curso de formação de professores
Estão abertas as inscrições
para o 20° curso de formação
de professores de língua japonesa do Centro Brasileiro de
Língua Japonesa (CBLJ). Até
6 de janeiro de 2007, as inscrições podem ser feitas pelo site
www.cblj.com.br. Os requisitos são: idade mínima de 18
anos (completos até 1° de janeiro de 2007); ensino médio
completo ou nível equivalente;
nível 3 ou superior do exame

de proficiência em língua japonesa ou certificado equivalente; ser sócio do CBLJ. A seleção para as 15 vagas oferecidas será feita por meio de redação feita à mão com o tema
“O professor de japonês que
pretendo me tornar”.
O curso abordará diversos
temas, como os principais fundamentos do ensino do idioma, método do ensino, o papel da escola na comunidade

japonesa, entre outros. As
aulas vão de 15 a 27 de janeiro, e de 2 a 14 de julho de
2007. O valor do curso é de
R$ 600,00, com possibilidade
de parcelamento em 5 vezes.
Um auxílio de 80 % das despesas de transporte e alojamento em hotéis indicados
pelo CBLJ será oferecido
para os residentes fora da
Grande São Paulo. O corpo
docente é formado por Hiroko

Tsuruta (CBLJ), Akiko
Kurihara e Cena Nishioka
(Aliança Cultural Brasil-Japão), Leiko Matsubara
Morales (USP), Mayumi
Yoshikawa (Fundação Japão),
Naoko Yamada (voluntária
sênior da JICA) e outros professores convidados. Mais informações pelo telefone 55796513 ou no Centro Brasileiro
de Língua Japonesa, que fica
na Rua Manoel de Paiva, 45.

Na manhã do dia 18 de novembro fui buscar meu irmão
mais velho, Masuhei Maruyama, no aeroporto de Guarulhos. Foi um reencontro depois
de 28 anos. Eu imigrei sozinho para o Brasil, em 1959, e
voltei há 28 anos à minha terra natal, a cidade de
Kawanishi (Província de
Niigata), com minha mulher
Keico, e dois filhos, de 6 e 2
anos. Nessa época Masuhei
tinha 46 anos e eu 38. Pensava: “Será que meu irmão mudou muito? Será que é fácil
achá-lo?”. A preocupação foi
inútil. O meu irmão apareceu
com o mesmo jeito de 28 anos
atrás. Em 1983, outro irmão
mais velho da família me visitou. Portanto, o Masuhei é o
segundo irmão que me visita.
No dia seguinte, foi realizada a comemoração de fundação de 50 anos da Associação Cultural Niigata do Brasil, em São Paulo. Para participar dessa cerimônia veio
uma comitiva da Província de
Niigata liderada pelo governador Hirohiko Izumida e formada pelo presidente da Assembléia Legislativa, Atsuo
Watanabe, e pelo senador
Shin Sakurai, além de um grupo da Associação das Famílias de Imigrantes no Brasil,
da qual meu irmão fez parte.
O prazo de estada do meu
irmão no Brasil foi de apenas
5 dias. Sugeri que ficasse
mais uma semana, mas foi
impossível devido aos compromissos assumidos no Japão. Eu tenho sete irmãos no
Japão, mas no Brasil estou
sozinho. Desde que imigrei
nesse país nunca tive a oportunidade de falar “irmão”.
Portanto, nesses 5 dias senti
felicidade em poder chamar
de “irmão”. Pensei em dedicar o maior tempo possível
com ele, um dia ficamos conversando até 2 horas da manhã. Certa manhã, acordado
às 5 horas eu o convidei para
assistir “Radio Taissô” que
praticamos no Bunkyo há
mais de 11 anos.
Meu irmão Masuhei começou a trabalhar em 1946, um
ano após o término da 2ª Guerra Mundial, com 14 anos numa
loja de calçados da cidade vizinha. Depois casou com
Satiko, filha do dono da loja e
começou a usar o sobrenome
“Maruyama”. Atualmente
tem um casal de filhos e uma
neta vivendo feliz em Tóquio.
Quando eu estudava no 3º
ano do colegial participei da
excursão de formandos na região de Kansai e Shikoku por
uma semana. Nessa ocasião

Masuhei me presenteou com
sapato que ele fez. Os estudantes usavam naquela época somente “gueta de kiri”
(tamanco feito de madeira
kiri). Foi a primeira vez em que
eu calcei sapatos de couro na
minha vida. Esses sapatos
eram leves e sob medida e até
hoje me lembro dessa sensação gostosa de calçar o primeiro sapato.
Meu irmão contou que cuidava de mim quando era criança me carregando nas costas, brincando no pátio de
Tyinju-Sama (Templo Xintoísta) e até chegou a trocar minhas fraldas. Logicamente eu
não me lembro desses fatos,
mas agradeci ao meu irmão
que cuidou de mim na minha
infância. Há 47 anos, quando
ele soube que eu viria para o
Brasil como imigrante, disse,
ainda fazendo o sapato no
fundo da loja: “É mesmo,
você vai para o Brasil. Um
dia te visitarei naquele país.
Eu gosto muito de música latina” – ele gostava de ouvir o
conjunto “Ricardo Santos”.
Seu plano de me visitar foi
adiado por vários motivos e
somente agora conseguiu realizar seu sonho. Meu irmão
tocou shamisen, que está
aprendendo há mais de 20
anos. As músicas folclóricas
de Sado Okesa, Tooka
Machi, Kouta da minha terra
natal tocaram meu coração.
O meu irmão ficou apenas
3 dias em Registro portanto
não pude planejar muitas coisas apenas visitando Caverna
do Diabo, praia de Cananéia,
fazendo compra em Registro
e São Paulo. Ele levou como
lembrança um punhado de
areia da praia e terra de Registro para não esquecer dessa viagem pelo resto da vida.
Em 1959 vim para o Brasil no navio imigrante “América Maru” levando 58 dias.
Naquela época não havia rota
via aérea Japão/Brasil como
hoje. Atualmente muitos “dekaseguis” viajam cada 2 a 3
anos entre 2 países. Mas não
tem muitos casos de alguém
que visita único irmão que
mora no Brasil. Por isso fiquei muito contente e agradecido pela vinda do irmão.
Nessa curtíssima viagem,
meu irmão disse: “Eu vim para
o Brasil só para chorar encontrando com você”. Mas ele
não chorou, somente no dia 22
à noite no aeroporto de Guarulhos quando minha mulher
Keico abraçou para despedir
parecia que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Deu
para perceber que o meu irmão estava muito feliz de ter
conseguido realizar o sonho
que desejava há 47 anos.
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CIDADES/CAMPO GRANDE

CIDADES/LINS

Reeleito, Tiguman anuncia projetos para 2008

Católicos nikkeis planejam o
que fazer no Centenário

ARQUIVO JN

P

assada a eleição para a
presidência da Associação Esportiva e Cultural
Nipo-Brasileira de Campo
Grande, o presidente reeleito,
Marcos Paulo Tiguman pretende aparar as arestas com a
chapa derrotada e costurar
apoio para os projetos visando
as comemorações do Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil.
A disputa, a primeira após
12 anos de consenso na escolha da associação, ocorreu no
último dia 26. No final, a chapa encabeçada por Tiguman
foi declarada vencedora com
211 votos contra 184 da oposição, formada por três membros da diretoria atual, entre
eles o vice-presidente da entidade, Valdir Siroma.
Tiguman disse à reportagem do Jornal Nikkei, por telefone, que não tinha pretensão de se candidatar a um se-

Tiguman continuará no comando

gundo mandato, que terá início em 1º de janeiro de 2007.
“Decidi lançar minha candidatura em função dos projetos
desenvolvidos pela associação,
em especial os relacionados

com o Centenário, que têm total apoio das entidades nikkeis”,
justificou Tiguman, acrescentando que a disputa “faz parte
de um processo
democrático”.
“Não vejo problema algum.
Após a eleição,
procuramos o
outro grupo na
busca de uma
integração”, explicou Tiguman,
admitindo, no
até 2008
entanto, que
“tentamos um
acordo antes da eleição, mas
não foi possível um acordo”.
“Vamos buscar apoio porque precisamos de todos para
trabalharmos juntos”, disse Tiguman, acrescentando que a

DIVULGAÇÃO

associação conta com “total
apoio” da Prefeitura de Campo Grande e do governo de
Mato Grosso do Sul. “Estamos
todos empenhados em realizar
um ótimo evento”, observou,
antecipando que um dos principais carros-chefes é a construção de um Centro de Convivência para Idosos. “Já temos parte da verba, arrecadada quando da realização do
jogo de futsal entre Brasil e
Japão, e o projeto arquitetônico”, revela Tiguman, que destaca ainda, no campo das propostas, a construção de uma
praça com características nipônicas em um local central da
cidade e a transformação da
Rua Antonio Maria Coelho,
onde localiza-se a sede da associação, em um rua inspirada
no Bairro da Liberdade, tradicional cartão-postal de São
Paulo.
(Aldo Shiguti)

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Moradora de Jundiapeba quer notícias de dekassegui
ARQUIVO PESSOAL

A dona de casa Zenaide de
Jesus Souza busca informações sobre o paradeiro do dekassegui Adilson Shiinti
Itakura, de 39 anos. Zenaide
procurou a redação do Jornal
Nikkei indicada por moradores de Jundiapeba, distrito de
Mogi das Cruzes (SP), onde
mora. Segundo ela, Itakura teria feito o último contato em
25 de setembro.
“Ele sempre me ligava.
Chegava a ligar umas três vezes por dia e quando não o fazia, mandava correspondências”, disse Zenaide, explicando
que conhece Itakura há aproximadamente 20 anos. “Tinha

Adilson Itakura está desaparecido

um bar e ele veio me pedir
emprego. Desde então mora
com a gente”, conta a dona de

casa, lembrando que esta é a
segunda vez que Itakura vai ao
Japão.
“Ele decidiu ir para o Japão
pela primeira vez há uns dois
anos, depois que o bar fechou.
O Adilson era como o chefe da
casa e por isso sentia-se na
obrigação de ajudar financeiramente”, explicou Zenaide,
acrescentando que “ele é como
um filho para mim”.
“Estou preocupada porque
a última vez que ele ligou disse
que estava doente, com dor nas
costas. Procurei a agência aqui
no Brasil e eles me passaram o
telefone da empresa no Japão.
Liguei para lá e fui informada

que o Itakura não trabalha mais
lá mas não me informaram o
paradeiro”, disse a dona de
casa, explicando que desta vez,
Itakura estaria trabalhando desde maio numa fábrica na província de Shizuoka.
Natural de Primeiro de
Maio (PR), Itakura nasceu em
24 de janeiro de 1967 e é filho
de Itiro e Hisako Itakura. Segundo Zenaide, ele não tinha
problemas mentais. “Já fomos
até o aeroporto porque ele disse que voltaria em novembro,
mas não tivemos nenhuma notícia dele. Só queremos saber
se ele está bem”, afirmou.
(Aldo Shiguti)

Igreja Cristo Rei, inaugurada em 1938 pelo padre Domingos
Chohachi Nakamura e reinaugurada em 2001 pelo bispo Diocesano
Dom Irineu Danelon

* SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
O padre João Batista Aoki,
coordenador nacional da Pastoral Nipo-Brasileira, órgão
que congrega os católicos
nikkeis, esteve em Lins, no dia
26. Ele veio solicitar ao Bispo
Diocesano Dom Irineu Danelon estudo sobre a viabilidade
de reativar a Pastoral nessa
cidade, inativa dada à ausência de sacerdote descendente
de japonês para coordená-la.
A sugestão foi bem acolhida e
tende a tornar-se realidade.
Segundo a professora
Iolanda Toshie Ide que participou do encontro, discutiu-se
também o que a igreja poderia
fazer para celebrar os 100
anos da Imigração. Emílio
Yamaguti sugeriu refazer a
paisagem ao redor da Igreja
Cristo Rei, no Bairro Gonzaga,
em Promissão, em seguida
trasladar os restos mortais dos
padres pioneiros, alemães, que
prestaram a assistência religiosa àquela comunidade.
O problema é saber de
onde viriam os recursos, sabido que a Diocese já gastou
muito com a restauração daquela igreja e até hoje é pouca utilizada, a não ser algumas missas realizadas, principalmente a anual no último domingo do mês de novembro.
Outras opiniões deverão apa-

recer durante o transcorrer do
tempo.
A Igreja Cristo Rei é uma
réplica da Igreja de São Miguel
existente em Imamura, na província de Fukuoka. Foi erguida
com grandes sacrifícios pelos
imigrantes católicos que se fixaram naquele bairro. A mãe
da professora Iolanda ajudou a
construir a Igreja de São Miguel
e o pai a de Cristo Rei. Além
de destinar boa parte da renda
obtida com o árduo trabalho na
terra, os agricultores participavam de mutirões nos fins de
semana além de, à noite, fazer
tijolos e levantar paredes.
Com a exploração extensiva, o solo foi-se exaurindo e
foram obrigados a migrarem
para outros lugares. A maioria
foi para o estado de Paraná. E
na Colônia Esperança, em
Arapongas, ergueram outra
igreja semelhante, hoje pouco
utilizada.
A intenção é fazer ainda no
próximo ano, como também
em 2008, ano do centenário, no
mês de novembro, missa com
a presença dos ex-moradores
do Bairro ou de seus descendentes de todo o Brasil. Ainda
é um projeto, mas os líderes da
comunidade vão começar a
planejar desde agora.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista e
reside em Lins

Em vez de ficar sofrendo sozinho, que tal passar por uma consulta que o ajude a encontrar solução?
este mundo, toda pessoa deseja ser feliz. Porém, a
vida não é feita somente de alegrias e desejos
realizados, existindo inúmeros obstáculos que aparecem
repentinamente pelo caminho e que muitas vezes nos tornam
infelizes e nos faz perguntar: “por que isso está acontecendo
comigo?” Na verdade, existe um fator que faz com que a pessoa
passe por esses obstáculos, e as causas podem ser identificadas
através de uma análise detalhada de sua personalidade, baseada no
estudo de seu mapa astral e o uso de técnicas como a quiromancia
e o feng shui, entre outras. Nossa ideologia consiste em orientar as
pessoas, através do método de adivinhação Takashima Ekidan,
para que possam solucionar seus problemas de forma adequada e

se libertar do sofrimento e da tristeza o quanto antes.
Ultimamente, nota-se que um grande número de grupos que
praticam a adivinhação estão aplicando-a de forma inadequada e
enganosa, causando muitos problemas, além de usar a religião ou a
sensibilidade espiritual para fins comerciais. A metodologia de
Takashima Ekidan é fiel à sua doutrina e sempre tratou o assunto com
muita seriedade. Tem mais de 150 anos de estudo árduo e experiência
sobre a arte adivinhatória desde sua fundação (criada por seu precursor,
Tonsho Takashima) e tem a confiança de inúmeras pessoas que
conquistaram a felicidade e tiveram a graça alcançada através da ajuda
de suas orientações. Portanto, não hesite em procurar por nossa ajuda,
receberemos você de bracos abertos.

Problemas matrimoniais

Eu tinha problemas com meu marido por causa da traição dele.
Cheguei a pensar até em me suicidar. Foi nessa época turbulenta que
conheci o sr. Takashima e pedi a ele que fizesse uma oração por mim.
Inúmeras vezes fui ao seu encontro aos prantos para procurar sua
ajuda. Recordando-me agora, sinto-me um tanto envergonhada por
essas lembranças. Durante esses oito meses, toda vez que ficava
desanimada, o sr. Takashima me ajudava, dando-me apoio e
coragem. Além disso, é inacreditável como foi rápida a restauração
do meu casamento. Não imaginava isso nem em meus sonhos.
Agora, é como se estivéssemos em lua-de-mel novamente.
“O que importa não é o que aconteceu no passado, e sim o que será
construído no futuro”, disse o sr. Takashima. Guardarei essas palavras
no meu coração e me empenharei bastante. Muito obrigada.

Abençoado com um bom casamento

Meu filho primogênito, que logo completa 38 anos, já havia tentado
escolher uma esposa em vários “omiai”s (encontros arranjados entre
um homem e uma mulher com o propósito de uni-los
matrimonialmente), mas não estava obtendo sucesso e estava
desistindo da idéia de um dia se casar. Um parente me contou que
sua filha de 35 anos havia se casado graças à ajuda do sr. Takashima,
então, resolvi pedir a sua ajuda. Através de uma avaliação detalhada,
descobriu-se a causa pela qual meu filho ser o único a não se casar
até agora e a época em que ele se casará. Fazendo orações, indo ao
encontro do sr. Takashima várias vezes durante um ano, meu filho se
uniu a uma moça apresentada pelo próprio mestre. Eles realizaram o
noivado recentemente e marcaram o casamento para a próxima
primavera. Conto com a colaboração do sr.. Takashima para que o

matrimônio perdure por muito
tempo e que eles possam formar um
casal feliz.

Superando as crises de
psicopatia

Nossa filha sofria de psicopatia. Sua
neurose piorava cada vez mais e
frequentemente precisava ser
internada por causa das alucinações.
Não entendia porque isso estava acontecendo e não pude deixar de
odiar a vida por causa disso. Conheci o Sr. Takashima e conversei com
ele para tentar encontrar a cura para o sofrimento dela. Seguimos suas
orientações por 2 anos e, graças a sua ajuda, o quadro de saúde mental
de nossa filha melhorava a cada dia que passava. Além de curá-la, o
mestre ajudou-a a conseguir um emprego. Como pais dela, na condição
em que ela se encontrava, estávamos cientes de que não poderíamos vêla algum dia entrando pela porta da igreja vestida de noiva, mas num
encontro com o mestre um mês atrás, ele nos disse: “Quando a situação
dela se estabilizar mais um pouco, o próximo passo será o casamento”.
Ficamos tão agradecidos que não conseguimos conter nossas lágrimas.

Livre da enfermidade

Sofri durante 3 anos por causa de uma dor de origem desconhecida no
joelho. Passei por vários hospitais, terapias de acupuntura, medicina
chinesa, aplicação de moxibustão além de outros, tudo para poder
melhorar, mas não estava obtendo sucesso em nenhum tratamento.
Nessa época, através de um conhecido, fui apresentado ao Sr.
Takashima. Ele me orientou com explicações detalhadas sobre a minha
reabilitação, como deveria lidar com a dor e até cuidados que deveria
tomar no meu dia-a-dia. Eu mal conseguia andar por causa da dor
insuportável, mas agora posso caminhar normalmente sem sentir dor
alguma. Acredito que isso so foi possível graças ao mestre Takashima.
Ficam meus sinceros agradecimentos.

Boa volta aos estudos

Meu filho perdeu a vontade de ir a escola subitamente e todo dia ficava
trancado em seu quarto. Houve um tempo em que tinha desistido de
ingressar ao ensino médio e deixado a familia inteira preocupada.
Estávamos muito angustiados porque não encontrávamos nenhuma
solução para o problema do meu filho. Acho que não estaríamos
sentindo essa felicidade agora, não fosse a ajuda do Sr. Takashima. Meu
filho voltou a sorrir e já começou a frequentar o primeiro ano,
contando-nos as novidades da escola. Acredito realmente que foi muito
bom ter pedido para o mestre fazer uma oração pelo meu filho.
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Seizi Tagima: uma referência no
mercado de instrumentos musicais

Palestra do Consulado orienta
sobre trabalho de coordenador
DIVULGAÇÃO

JORNAL NIKKEI

T

udo começou como um
hobby. No final dos anos
60, o então gerente de
vendas Seizi Tagima conciliava sua profissão com as atividades na oficina do quintal de
sua casa. Nela, o nikkei costumava consertar motos, quando resolveu mexer com outra
“máquina”. Após consultar um
luthier (profissional especializado na construção e no reparo de instrumentos musicais), Tagima acertou a afinação da própria guitarra usada
em apresentações de seu grupo e, depois, resolveu pintá-la.
Adotando uma postura
“muito mais emocional do que
comercial”, o nikkei passou a
atender o pedido de outros instrumentistas, em um contexto
desfavorável para a música.
“Hoje, existem várias revistas
especializadas, DVDs de aulas e muitas pessoas aprendendo a tocar um instrumento, mas
naquela época era muito complicado atuar só nesse setor”,
afirma Tagima.
Com o passar do tempo,
suas ferramentas e a oficina
se tornaram obsoletas para o
trabalho: a popularização dos
instrumentos aumentou a produção e as exigências do mercado. Tagima teve que largar
o cargo de chefia na empresa
química onde trabalhava para
se dedicar exclusivamente ao
próprio negócio.
Enquanto outros produtores
nacionais se limitavam a copiar modelos de instrumentos
estrangeiros, Tagima resolveu
trilhar um caminho próprio:
com uma produção de qualidade, a empresa começou a
atender as necessidades locais,
além de planejar a entrada no
mercado internacional.
Responsável pela criação e
supervisão dos instrumentos, o
nikkei explica que cerca de 40
funcionários estão envolvidos
na produção média atual de
400 guitarras por mês. “Uma
guitarra leva cerca de 35 horas para ser finalizada, além do
tempo de espera entre as eta-

Participantes acompanharam com atenção as palestras

Tagima confere detalhes no acabamento das guitarras, produzidas atualmente por 40 funcionários

Particularidades nas guitarras são um dos diferenciais

pas, como a pintura e o acabamento. Importar máquinas
para acelerar o processo não
é viável por conta da demanda”, complementa. A empresa conta, ainda, com uma linha
de produtos internacionais
mais acessíveis – a Memphis
– fabricada na China.
Até consolidar o nome no
mercado, Tagima teve que enfrentar várias dificuldades,
como a concorrência de pro-

dutos estrangeiros e a instabilidade econômica do País.
Hoje, as guitarras, contrabaixos e violões da marca são
adotados por músicos de renome, como Herbert Vianna,
Eduardo Ardanuy, Kiko Loureiro (vide entrevista no box),
entre outros.
Muitos afirmam que a parceria com tais guitarristas também é responsável pelo sucesso da marca. Segundo músi-

Reconhecido no Japão, Kiko Loureiro fala sobre Tagima
DIVULGAÇÃO

bom conviver com o Tagima
e aprender o real amor à
construção de guitarras. A
guitarra fica com alma, uma
aura especial.

Considerado um dos principais guitarristas de rock no
Japão, Kiko Loureiro, da banda Angra, falou ao Jornal
Nikkei sobre sua relação
com a Tagima, a recepção da
marca no exterior e do modelo desenvolvido especialmente para ele.
Jornal Nikkei: Qual a sua
relação com a Tagima? Por
que você escolheu a marca?
Kiko Loureiro: Conheci o
Seizi Tagima em 91, quando
fui regular uma guitarra. Adorei as guitarras que ele estava fazendo – ele já tinha
prestígio entre vários músicos
profissionais. Assim, vendi
minha guitarra importada e
comprei minha primeira
Tagima.
JN: As guitarras são do
mesmo nível que as estrangeiras? Qual o diferencial?
KL: Sim, sem dúvida! Eu
gosto dos modelos das ma-

cos, a Tagima não fica nada a
dever para marcas internacionais, como a Gibson e a Fender - a opção de alguns “puristas” pelos produtos estrangeiros se deve à tradição destes.
Algumas “Tagimas” são
desenvolvidas não somente
para instrumentistas que têm
apoio da marca, mas também
para qualquer um que exija
particularidades não encontradas nas guitarras comercializadas no mercado.
Muitas dessas particularidades são detectadas durante as
pesquisas realizadas no tempo
livre do nikkei para obter
“parâmetros para a produção”.
Enquanto arrisca um enka com
um dos violões expostos na
sala de espera de sua fábrica,
Tagima relembra que já consertou até alguns okotôs e
shamisens a pedido de amigos,
mas que não vem tocando
muito por falta de tempo. O
mundo dá voltas mesmo: a
música se tornou um hobby
solitário, e a produção de instrumentos, a profissão.
(Gílson Yoshioka)

Cerca de 60 jovens formaram o publico presente na palestra “Seja um coordenador
de Relações Internacionais
pelo JET Programme”, realizado em São Paulo no dia 4 de
dezembro. O evento, promovido pelo Consulado Geral do
Japão em São Paulo em conjunto com JET Alumni Association, reuniu jovens interessados em obter detalhes sobre
este programa de internacionalização do Japão e ouvir relatos de ex-participantes.
A atual presidente do JET
Alumni Association, Cristina
Sagara, explicou que o projeto
foi concebido pelo ex-primeiro-ministro japonês Junichiro
Koizumi, antes de assumir o
cargo, e comemorou os 20 anos
de existência neste ano de
2006. Ela explicou em detalhes
as funções de um CIR (coordenador de Relações Internacionais), contratado com todos
os direitos e deveres de um
funcionário público local no
Japão, e sobre as outras duas
modalidades que fazem parte
do JET Programme: o SEA
(coordenador de Esportes) e o
ALT (profissional de ensino de
língua estrangeira), esta última
ainda oferecida para brasileiros.
A ex-coordenadora, arquiteta Lina Shimizu, que esteve
a província de Gifu durante
2002 a 2005, contou que foi ao
Japão com a intenção de trabalhar na função por apenas
um ano, mas se interessou pelas atividades e renovou o contrato por duas vezes, totalizando três anos na função. Falou
sobre a diversidade de suas

atividades, que iam desde a
preparação e assessoria em
visitas oficiais de intercâmbio
entre o Brasil e o Japão, divulgação da cultura brasileira em
eventos, atendimentos a trabalhadores brasileiros e fornecimento de apoio a escolas onde
os filhos desses trabalhadores
estudavam.
No final houve uma sessão
de perguntas e respostas na
qual vários ex-coordenadores
voluntários se dispuseram a tirar dúvidas de todos os candidatos interessados em participar do programa. Todos os excoordenadores foram unânimes em afirmar que o volume
de trabalho no Japão é muito
grande, mas que o serviço é
gratificante.
O evento contou com os
apoios culturais da ABMON –
Associação dos Bolsistas do
Governo Japonês Monbukagakusho, ABJICA – Associação
dos Bolsistas da JICA em São
Paulo, ASEBEX – Associação
Brasileira de Ex-Bolsistas no
Japão, além do apoio da JCI –
Junior Chamber International
Brasil-Japão.
O JET Programme 2007
está com as inscrições abertas
até 10 de janeiro, no Consulado
Geral do Japão em São Paulo.
Mais informações quanto à documentação e processo seletivo estão disponíveis no site
www.sp.br.emb-japan.go.jp. O
Departamento Cultural do Consulado Geral do Japão em São
Paulo fica localizado na Av.
Paulista, 854, 1º andar, São Paulo. O atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 12h ou
das 14h às 17h.

MÍDIA

Apresentadores do ‘OKTV’ recebem
prêmio ‘Profissionais do Ano 2006’
DIVULGAÇÃO

deiras brasileiras, do carinho
que o Tagima constrói e comanda a fabricação das guitarras. Há também a questão
de poder fazer algo mais exclusivo, em relação a modelos,
cores ou peças.
JN: Usar um instrumento nacional em vez de importado
tem algum significado para
você?
KL: Claro! É um apoio para
a indústria nacional, principalmente neste ramo onde as guitarras americanas fizeram história. Além de tudo, é muito

JN: Qual a opinião sobre
a marca no Japão?
KL: Nas revistas especializadas, sempre me perguntam
a respeito do Tagima-san e,
por várias vezes, fotografaram em close a assinatura
dele na guitarra, que sempre
foi aprovada no Japão e no
exterior.
JN: Fale sobre o modelo
desenvolvido especialmente para você.
KL: Há uns 7 anos uso este
modelo, que foi apelidado de
K1. Com o passar do tempo
fizemos algumas modificações para a guitarra ficar
mais bonita e ergonômica.
Hoje temos a top de linha K1,
e outras mais simples, como
a K2, a importada da China
K Special e a K1 de 7 cordas.

Cerca de seis meses
após entrar no ar por
uma tv aberta no Brasil,
o programa OKTV,
apresentado por Kendi
Yamai e Mario Ikeda,
fatura seu primeiro prêmio. No último dia 28 de
novembro, ambos receberam o “Prêmio Magnífico – Destaques Profissionais do Ano 2006”,
na categoria “Programa
e Apresentadores”.
Criado pela jornalista
e publicitária Zildetti Kendi
Montiel em 1987, o prêmio tem como finalidade
escolher os maiores destaques
profissionais do ano. Todas as
homenagens são realizadas
através de indicações de jornalistas conceituados e importantes nomes de ordens de classe,
sindicatos e associações. Além
da categoria vencida pelos

e Ikeda mostraram-se surpresos

nikkeis, ganharam destaque
também outras categorias culturais e empresariais – artes
plásticas, cênicas – cinema, teatro, musicais, cantores e
shows.
“Não esperava ganhar um
prêmio como este. Na verdade, quando veio o convite, nem
imaginávamos que era algo sério. Na hora pensei que fosse
uma ‘pegadinha’. Só depois,
quando vimos um pessoal chegando, dentre eles o Lima
Duarte, é que percebemos a
seriedade”, explica Yamai,
afirmando que desconhecia o
prêmio. “Realmente não sabia
do que se tratava, até por isso
achamos estranho.”
Entre os motivos para a escolha do programa como um
dos premiados, estão a de que
atualmente a audiência tem

sido representativa.
Mesmo com a duração
curta – 30 minutos – e
o horário “ingrato” das
8 horas do sábado.
“Sinto que hoje estamos
muito melhores, dando
uma cara ao programa.
A resposta tem sido
mais do que positiva,
pois o público tem mandado e-mails e mensagens nos parabenizando”, diz o apresentador,
abrindo os números da
audiência. “No acompanhamento feito, estamos em terceiro lugar
no Ibope [Instituto Brasileiro
de Opinião Pública e Estatística] na faixa horária, com uma
média de 2,7 pontos. Essa informação, por si só, já nos deixa muito satisfeito”.
Mesmo com o sucesso, a
dupla confirma que há planos
de mudança, afinal, “não dá
para se acomodar”, com a possível inserção de novos quadros, mas sempre com a marca característica do programa:
o ar despojado mesmo quando
o assunto é mais sério.
“Talvez esse seja o grande
diferencial, pois damos um tratamento diferenciado às nossas matérias. É justamente isso
que o público tem elogiado.
Claro que pensamos em melhorias e vamos estudar o que
pode ser feito”, finaliza Kendi
Yamai
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‘PROJETO VERÃO’

EVENTO 1

Com a proximidade da estação é
hora de entrar em forma

Miyagui Kenjinkai promove
‘Aoba Matsuri’ hoje e amanhã
JORNAL NIKKEI

JORNAL NIKKEI

A

s altas temperaturas
anunciam a chegada
dos dias de sol da próxima estação. E nesse clima,
é inevitável não pensar em
uma tarde na praia ou na piscina, tomando uma água de
coco bem gelada ou até mesmo aquela cervejinha com os
amigos. Com tudo isso, vem
também o momento de tirar a
camisa e deixar as curvas à
vista, motivo de preocupação
para àqueles que correm contra o tempo para entrar em
forma.
Para uns, a ocasião é de
exibição do corpo, fruto de
muita malhação do ano inteiro. Enquanto isso, para outros,
é tempo do suor dobrado a fim
de não fazer feio na hora de
usar as roupas mais curtas. É
dada a largada para o “Projeto Verão”, a corrida para ficar
com tudo em cima, em curto
tempo, na próxima temporada.
E isso é refletido nas academias, que nos últimos meses do
ano, começam aumentar o número de alunos.
No geral, o movimento chega a crescer cerca de 30%.
Principalmente no mês de janeiro, após as festas de fim de
ano, quando já comeram tudo
o que o não deviam e a solução é recorrer aos exercícios.
“Aumenta bastante, mas esse
pessoal normalmente busca
resultados rápidos, por causa
do verão” explica a sócia da
academia Aky Fitness, Lucia
Akiyama.
Mas será que é possível alcançar os efeitos desejados?
A resposta é sim, mas é necessário disciplina. Segundo o
professor de Educação Física,
Kleber Seiichi Hissamura, em
30 a 45 dias é possível perder
5kg. Isso, se seguir à risca um
bom treino envolvendo atividade aeróbia e musculação, cinco vezes por semana e sem
exagerar na comida. “Se suar
a camisa, ainda dá tempo”
completa. Uma ótima notícia
para quem ainda busca vestir
aquela calça, que há um ano
tinha um caimento perfeito.
O ideal é que a pessoa procure um exercício físico que

Comissão organizadora espera milhares de pessoas no evento

Chegada da estação mais quente do ano leva pessoas às academias

ela goste de fazer e sinta prazer para que se dedique e não
desista do objetivo. O analista
de vendas, André Camigavachi, se prepara a quatro meses para adquirir um bom físico até o próximo mês, mas o
nikkei admite: “Eu não gosto
de malhar, vou umas duas vezes por semana e olhe lá. Preguiça é fogo”.
Na maioria dos casos, junta-se o pouco tempo com a
ansiedade em obter os resultados e isso não produz as
metas desejadas, explica o
personal trainer, Eduardo
Tsuruta. E ainda, dependendo
da genética da pessoa, os efeitos podem ser bastante sutis.
“Sinceramente, eu não estou
vendo resultado. Isso porque
eu faço de tudo lá” afirma
Camigavachi.
Ficar esbelto e belo exige
esforço, fato pouco encontrado nos atletas de verão. “As
pessoas pensam que fazendo
exercício só em alguns dias,
vão ficar em forma. É difícil
ver diferença desse jeito em um
mês” diz a instrutora da academia Saúde, Acqua e Fitness,
Patrícia Tokuyama.
E já que há uma grande dificuldade em modelar o corpo,
muitos acabam apelando para
as loucuras a fim de emagre-

Dicas para entrar em forma
• Procure sempre se exercitar em locais onde goste: se achar
monótona a esteira vá a um parque. Torne estimulante e
divertido o prático de atividades físico e esportivo.
• Procure alimentos leves antes dos treinos. E peça o acompanhamento de um nutricionista.
• Passe por uma avaliação médica e física antes de começar uma academia ou iniciar a prática de exercícios físicos. Nunca comece num ritmo acima daquele que você
possa suportar. Isso pode causar lesões nas articulações e
musculatura.
• Torne um hábito a prática de atividades físicas. Procure dar
prioridade à saúde: o resultado será visto ao longo dos anos.
• Sempre peça orientação a seu professor. Um bom professor é aquele já formado e que possui a cédula de identidade profissional (CREF).
• Não dê créditos a professores que estimulam o uso de
anabólicos e substâncias proibidas. Denuncie-o. A conquista
de um corpo saudável é resultado de uma boa alimentação, habitualidade e exercícios físicos regulares.
Fonte: Personal Trainer Eduardo Tsuruta

cer. Há quem passe fome ou
também o contrário. O fato de
estarem se exercitando quer
dizer que podem se dar ao luxo
de comer um docinho a mais e
acabam ganhando uns
quilinhos a mais. É importante
casar as atividades com uma
boa alimentação.
O professor de Educação
Física diz que não apóia dietas, pois ao final delas, quando

a pessoa alcança o peso ideal,
elas voltam a comer tudo outra vez e resultam no “efeito
sanfona” como ele define. A
melhor dica é balancear a alimentação. “Não é cortar, mas
aquilo que engorda como massas, doces, fritura, comer apenas uma vez por semana por
exemplo. Nada muito rígido e
sim moderado” explica.
(Cibele Hasegawa)

Após o tradicional evento
da comunidade japonesa
Tanabata Matsuri no meio do
ano, a Associação Miyagui
Kenjinkai do Brasil promove
um novo evento que homenageia a província japonesa de
Sendai e seu fundador,
Massamune Date, denominado “Aoba Matsuri”.
Com o apoio das Associações das províncias do Norte
do Japão, da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (ACAL) e da Feira de
Arte, Artesanato e Cultura da
Liberdade, a festa terá início,
no sábado, às 9 horas da manhã e segue até às 20 horas.
“No domingo, o horário é mesmo, só que termina antes, lá
pelas 18 horas”, explica o presidente da Associação Miyagui
Kenjinkai, Koichi Nakazawa.
Ambos os dias terão as mesmas atrações e o evento será
dividido pelos andares do prédio da Associação, apenas no
térreo, as atividades serão realizadas apenas no domingo.
No primeiro subsolo, será
instalada a praça de alimentação e barracas para vendas de
produtos caseiros (soja, conservas rurais e outros), comidas
caseiras (típica japonesa e brasileira), divulgação de soja (painéis e produtos fabricados) e
artesanatos caseiros.
Já na área do térreo o espaço será cedido para shows,
apresentações e bazares de
artesanato e comidas. Os grupos musicais Minyô e Shôka e
os grupos de dança Suzume
Odori e Fork Dance, tomarão

conta da diversão dos presentes, além do karaokê que será
instalado no local e uma apresentação de taikô. Haverá também atrações como Anime
Mangá e Sorteios.
O terraço da Associação
será reservado para as comidas típicas japonesas, como
sashimi, gyutan, sushi, yakissoba, tempurá, moti, oniguiri,
sanma e outros. Serão vendidos também produtos de várias províncias, principalmente de
Miyagui (hoya, wakame,
sassakamaboko, sake).
“Esta é a primeira edição do
evento e pretendemos realizalo mensalmente, nos terceiros
sábados e domingos de casa
mês”, conta Nakazawa.
“Aoba” representa a província de Miyagui que no início
do século 17, abrigou o castelo
que foi construído pela majestade Massamune Date, o qual
o nomeou de “Aoba Jou”.
No Japão, o Aoba Matsuri
sempre é comemorado em função dessa homenagem e trazendo essa idéia para o Brasil,
o evento promete entreter os
nikkeis com inúmeras atividades e com uma diversidade de
comidas típicas e bazares.
A entrada é franca e o evento é aberto para o público em
geral.
DATA: 9 E 10 DE DEZEMBRO
HORÁRIO: SÁBADO – 9 ÀS 20 HORAS
DOMINGO – 9 ÀS 18 HORAS
LOCAL: ASSOCIAÇÃO MIYAGUI
KENJINKAI DO BRASIL
RUA FAGUNDES, 152 – LIBERDADE –
SÃO PAULO – SP

FUNDO BUNKA

EVENTO 2

Um dos prêmios mais valorizados dentro da comunidade nipo-brasileira, o Fundo
Bunka de Pesquisa premiou
Yumano Yuuka; Elaine
Hatanaka, Giseli Silva Matsumoto, Ricardo Kusuda e
Rosana Augusta Pacheco na
categoria “Auxílio à Pesquisa”
O Fundo Bunka de Pesquisa também prestou homenagem à dra. Emília Inoue Sato,
da Unifesp, e Eunice Oba, professora Unesp. Como pesquisador do ano, Antônio Haddad.

38º Toyo Matsuri traz novidade neste ano
DIVULGAÇÃO

O Festival Oriental Toyo
Matsuri chega à sua 38ª edição com um diferencial dos
outros anos: a decoração na
Praça da Liberdade.
Nas edições anteriores, os
banners que decoravam a praça continham o nome dos patrocinadores. Este ano, a prefeitura proibiu, pois foram considerados propagandas das
empresas colaboradoras, então
para resolver o problema, os
organizadores do evento criaram novos banners que contém desenhos das 47 províncias do Japão. “Pretendemos
fazer também com os estados
brasileiros”, conta Hirofumi
Ikesaki, presidente da ACAL
(Associação Cultural e Assistencial da Liberdade).
Com a realização da
ACAL, o evento será neste
sábado (9) e domingo (10) na
Praça da Liberdade, Rua Galvão Bueno, Rua dos Estudantes e o Viaduto Cidade de
Osaka. As atividades serão
dividas na pista e no palco,
montados na Praça.
No sábado, a festa começa às 14h30 com uma Cerimônia Xintoísta que abrirá o evento. Logo após a cerimônia seguem inúmeras atrações como
ginástica na Praça da Liberdade, Shows com a Rádio e
TV Nikkey, Matsuri Dance
com o grupo da Associação

Uma das atrações que devem atrair pessoas é o odori

Esportiva Ribeirão Pires e grupo juvenil ACAL, apresentações de Taikô e Kasa Odori,
entre outras.
Já no domingo todas as
atrações estarão voltadas para
o palco. Haverá artes marciais, taikô, apresentação de ioiô,
Matsuri Dance e o show da
banda musical Gaijin Sentai.
“Além das atrações serão instaladas no Viaduto Cidade de
Osaka, aproximadamente, 30
barracas com comidas típicas
orientais”, acrescenta Ikesaki.
Perguntado se as ameaças
de temporais nesses dias seriam um empecilho para o evento, Amino Yataro, um dos organizadores do evento, garante que isso não os intimida.
“Mesmo debaixo de chuva, as

atividades continuarão”.
A ACAL convida a todos
nikkeis, descendentes e não
descendentes a participar deste evento e da festa de final
de ano no dia 31 de dezembro,
o Moti Tsuki Matsuri, na Praça da Liberdade, onde haverá
a um brinde a passagem de ano
e aproximadamente 6 mil saquinhos de motis serão distribuídos. “É para dar sorte e
desejar um Feliz Ano Novo
para todos”, conta Ikesaki.
38º TOYO MATSURI
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE
DATA: 9 E 10 DE DEZEMBRO
HORÁRIO: SÁBADO – DAS 14H30 ÀS 21
HORAS

– DO MEIO-DIA ÀS 17H 30
ENTRADA: FRANCA
DOMINGO
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ESTILO DE VIDA

TERCEIRO SETOR

Fundação Japão traz exposição
‘Design do Japão Hoje 100’

IPK faz parceria com a CEF para
projeto de inclusão social
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

U

m panorama amplo da
evolução do estilo de
vida urbano, pela primeira vez no Brasil. A exposição Design do Japão Hoje
100 - Um Estilo de Vida Contemporâneo traz 100 produtos
selecionados por uma comissão de professores, curadores
e especialistas em design; que
deram ênfase às criações a
partir da década de 90,
focando itens utilizados no
cotidiano e que definiram um
modo de vida e um perfil
comportamental das últimas
décadas.
Também não foram esquecidos produtos que marcaram
a história do design, como os
primeiros eletrônicos portáteis
da Sony, e objetos de design
visionário do período pósguerra (década de 50), que
inspiraram tendências do
design atual.
A exposição traz maquetes
de carros, além de utensílios
domésticos, móveis, brinquedos, equipamentos eletrônicos, luminárias. Produtos industrializados do dia-a-dia,
que ao mesmo tempo despertam sentimentos diversos,
como curiosidade, surpresa,
saudade e nostalgia, e que

a adoção de parâmetros do
design americano no pósguerra foi também um fato
histórico, como lembra Hiroshi Kashiwagi, um dos
curadores da mostra.
A tendência atual também
reflete um momento específico. A consciência ecológica
levou o Japão a desenvolver
o primeiro carro com motor
híbrido. Novas formas de
energia são fatores essenciais retratados na exposição,
aliadas à tradicional concepção japonesa de compactação
e miniaturização.
Mais do que uma panorâmica do design e estilo, a exposição traz um mostruário
vivo, atual e dinâmico do modo
de vida do japonês comum,
refletindo a essência primordial da cultura japonesa através dos simples objetos do diaa-dia.

Obras e trabalhos retratam evolução do design no Japão

compõem uma radiografia do
gosto e das tendências dos
objetos de desejo.
Globalização e cultura –

Com o processo de globalização, as características culturais específicas de cada país
são sacrificadas em nome de
um gosto universal. No Japão,

DESIGN DO JAPÃO HOJE 100 –
UM ESTILO DE VIDA
CONTEMPORÂNEO
QUANDO: 12 DE DEZEMBRO A 14 DE
JANEIRO. INAUGURAÇÃO PARA
CONVIDADOS: DIA 11 DE DEZEMBRO,
DAS 19 ÀS 22H
ONDE: MASP (AV. PAULISTA, 1578,
CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO)

EXPOSIÇÃO

Instituto Tomie Ohtake apresenta obras de
José Guadalupe Posada
DIVULGAÇÃO

O Instituto Tomie Ohtake
apresenta a última da série de
quatro exposições que comemora seu 5º aniversário de fundação. A mostra traz pela primeira vez ao Brasil o
gravurista que se tornou marco na arte e na iconografia
mexicana, José Guadalupe
Posada (1852-1913), reunindo
cerca de 50 zincografias - técnica inventada pelo artista expressivas de sua vasta produção. O conjunto de obras,
pertencente ao Ministério das
Relações Exteriores do México, consiste em 37 gravuras
assinadas por Posada, mais
sete feitas em parceria com
Manuel Manilla (1830-1895),
seu precursor, que participa
ainda com três trabalhos, além
de três peças anônimas.
Posada criava desenhos,
gravuras e caricaturas e ficou
consagrado pelos seus trabalhos sobre a morte – uma pesquisa plástica de alto teor político. Segundo Diego Rivera, “a
obra de Posada simboliza todas as potências escuras e profundas de seu povo, o rosto
complexo e nobre do México,
cuja ternura e virilidade expressa com soberana beleza”.
O artista mexicano sempre
trabalhou com ilustrações, que
se caracterizam pela predeterminação do tema e rigidez da
forma, entretanto a desenvoltura plástica de suas imagens
permitiu que os trabalhos
transcendessem a temporalidade fugaz da temática, revelando autonomia estética. Por
trás da aparente simplicidade
das imagens, havia um domínio preciso de ritmo, variações
de preto, branco e meios tons,

Artista é conhecido por obras que retratam a morte nos mais variados ângulos

criando uma espécie de movimento contínuo. Deste modo,
grande parte de sua criação
alcançou a categoria de signo
– enriquecendo e precisando
a plástica nacional.
Sua produção de caráter e
temática populares pôde ascender no encontro com Antonio
Vanegas Arroyo, em 1890. Já
há dez anos Arroyo havia estabelecido, em conjunto com
poetas e desenhistas, uma editora especializada em literatura barata. Historietas, comédias, canções, biografias de
santos e notas humorísticas
difundiam-se pelas praças e
mercados, sendo nesta época
ilustradas por uma produção
fervorosa de Posada. O artista levava assim à prática a frase inspirada de Rimbaud: “não
podes chegar a produzir algo
que te transborde sem que tenhas que extrair de tuas próprias entranhas aquilo que entregarás ao mundo”.
José Guadalupe Posada
(1852, Aguascalientes, Méxi-

co – 1913, Cidade do México),
desde pequeno, freqüentou o
ateliê de José Trinidad
Pedroza, onde entrou em contato com algumas técnicas de
gravura, expressão que viria a
desenvolver por toda sua vida,
produzindo mais de 20 mil
obras no gênero. Nesta época, a rebelião sangrenta contra a intervenção francesa havia estimulado a formação de
uma imprensa de tipógrafos,
gravadores e desenhistas, na
qual Posada logo se inseriu, sob
um viés de oposição política.
Em sociedade com Pedroza,
abriu uma gráfica que ilustrava cartazes, retratos de personagens históricos e imagens
religiosas.
O gravurista ministrou
litografia na escola preparatória da cidade de Leon, de
1883 até 1888, quando, após
uma enchente que matou diversos de seus familiares, ele
se mudou para capital mexicana, nesta época habitada
por cerca de 350 mil pessoas.

Na cidade do México, trabalhou no ateliê do militante
Ireneo Paz, ilustrando publicações como o Diário de La
Pátria, a revista La Pátria
Ilustrada e a Revista de México. Além disto, iniciava em
seu próprio ateliê, uma série
de caricaturas políticas e de
ilustrações de cenas cotidianas, que, afora o caráter satírico próprio do gênero, traziam maneiras peculiares de
pensar o desenho: simplificações e deslocamentos.
EXPOSIÇÃO: ZINCOGRAFIAS
DE JOSÉ GUADALUPE POSADA
QUANDO: DE 13 DE DEZEMBRO A 11 DE
FEVEREIRO. DE TERÇA A DOMINGO, DAS
11 ÀS 20H. ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO,
ÀS 20H
ONDE: INSTITUTO TOMIE OHTAKE (AV.
FARIA LIMA, 201 – ENTRADA PELA RUA
COROPÉS – PINHEIROS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/2245-1900
ENTRADA FRANCA
O INSTITUTO ESTARÁ FECHADO NOS DIAS
22, 23, 24 E 25/12 E NOS DIAS 31/12 E
01/01/07

Oficinas culturais são alternativas para inclusão social

Engajado em mais um novo
trabalho, o Instituto Paulo Kobayashi (IPK) agora aposta na
idéia da educação pela arte.
Em parceria com a Caixa Econômica Federal, a entidade
promove o projeto “Arte Bem
Eficiente”, que visa oferecer
o acesso a beleza artística a
portadores de necessidades
especiais, idosos, moradores de
albergues e crianças e adolescentes em situação de risco.
São visitas monitoradas às
exposições da Caixa Cultural,
como as mostras “Releituras”,
de Nelson Screnci, e “Aldeias
Guarani Mbya na Cidade de
São Paulo”, de Rosa Gauditano. Além disso, os visitantes
participam também de oficinas
de arte temáticas, de acordo
com a exibição do museu. O
conceito das atividades é proporcionar a inclusão social,
“mostrando alternativas por
meio da arte e quem sabe gerar uma fonte de renda através do que aprenderam nas
oficinas” afirma o presidente
do IPK, Victor Kobayashi.
E para a melhor eficiência
na realização deste programa,
foi firmado um acordo em termos de cooperação com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
de São Paulo (SMADS), Secretaria Especial de Participação e Parceria (SEPP), Secretaria Especial da Pessoa Deficiente com Mobilidade Reduzida (SEPED). Dessa forma,
são encaminhadas organizações interessadas e assim atingir o maior número de beneficiados.
Essa iniciativa é uma oportunidade dos participantes conhecerem um mundo além das
limitações impostas pela sociedade ou até mesmo pelas bar-

reiras físicas. Uma vez que as
atividades proporcionam o contato com um ambiente desconhecido, já que muitas delas
nunca foram ao museu. Fora
isso, segundo Kobayashi, “os
‘oficineiros’ fazem atividades
que estimulam a criatividade e
levantam a auto-estima”, e isso
faz com que elas tenham uma
proposta de mudança.
Iniciado em meados de novembro, o “Arte Bem Eficiente” recebe em média 150 pessoas, duas associações por dia.
Até o seu encerramento, em
março de 2007, a meta é atender cerca de 14 mil carentes,
em vista que no ano passado
foram atingidas 10 mil. E as
expectativas é que o projeto
cresça cada vez mais e amplie o número de atendidos.
E já que a intenção é sempre progredir, a IPK não para
com suas atividades de inclusão social e já tem planos para
as próximas ações. Em primeira mão ao Jornal Nikkei,
Kobayashi expõe que pretende ampliar o “Projeto Integração”, que são cursos gratuitos
de computação e internet dedicados a terceira idade, da
qual acontece na Associação
Cultural e Esportiva Saúde, localizada no Jardim da Saúde,
e na Casa da Esperança
(Kibô-no-Iê), na Vila Mariana.
A intenção é expandir o
estudo de educação complementar, “queremos criar uma
nova sala digital no bairro da
Liberdade e ampliar o projeto
para a capacitação do lado profissional dos jovens que entram
no mercado de trabalho agora” diz Kobayashi. Além das
aulas de informática, a pretensão é que haja também palestras para preparar melhor a
juventude.

JORNAL NIKKEI
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VINHOS

Sakura conquista medalha em
concurso internacional

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

Familiar, Sushi Kiyo traz qualidade
com a marca do mestre Watanabe
MARCUS IIZUKA

O restaurante se mantém
como dos mais tradicionais e
conceituados de São Paulo. E
quem o comanda é o mestre
Kiyomi Watanabe, que acumula 45 anos de experiência como
sushiman. Situada na Rua
Tutóia, 223, o Sushi Kiyo tem
quase dez anos.
Uma casa que segue na
decoração uma linha tradicional, em madeira e com paredes decoradas, e um pouco
mais espaçosa que outras do
gênero. Clássicos são também
os pratos que constam no cardápio. Certamente os sushis e
sashimis são carros-chefe, já
que têm a marca hoje dos
Watanabe, pai e filho. Carlos
diz, aliás, que seu pai foi um
dos precursores na popularização dos bolinhos de arroz e
afins em São Paulo. “Os ocidentais começaram a comer
sushi, sashimi, tempurá, sukiyaki e yakisoba lá, no antigo
endereço do Paraíso. E muitos profissionais também puderam aprender as técnicas com
ele na década de 90, já que por
cinco anos ele ministrou cursos”, destaca o filho, engenheiro e hoje chef formado em
Gastronomia.
E hoje degustam também
teishokus, domburis, menrui
(massas como lamen, champon, udon, soba...) e outros.
Especialmente no almoço,
quando os freqüentadores são
em sua maioria executivos e
profissionais que trabalham na
região, e querem uma refeição
mais rápida. Com mais da metade dos clientes orientais, outras boas pedidas são os petiscos, seguidos no final por sushis
(combinados, claro), katsudon,
sukiyaki, yosenabe e outros

Ingredientes:
12 camarões rosa médio
4 vagens
½ pimentão vermelho
½ pimentão verde
8 quiabos
1 berinjela pequena
(cortada em rodelas)
12 shiitakes
4 folhas shissô
1 cenoura pequena
1 abobrinha média
Koromo:
300ml de água gelada
1 gema de ovo
180g de farinha de trigo
Dissolva a gema na água e
adicione farinha aos poucos.
Não pare de mexer até a
massa adquirir uma consistência fina à média.
Molho Tentsuyu:
50ml de shoyu
200ml de água
10ml de saquê

o lançamento dos Il Vino
Venerabile Cabernet Sauvignon e Il Vino Venerabile
Chardonnay, ambos produzidos na cidade de
Farroupilha (RS). Com
duas safras, o Il Vino Venerabile já se consolidou
como uma ótima opção
para os apreciadores
de um vinho tinto brasileiro de bom corpo,
apropriado para acompanhar carnes vermelhas ou exóticas, massas com molhos condimentados e queijo tipo
parmesão. O Cabernet
Sauvignon apresenta
cor vermelha rubi de
intensidade média a
forte. O aroma é característico do varietal
com toques de especiarias devido ao envelhecimento em barris de carvalho.
Desde o lançamento, a
Sakura colocou o Il Vino Venerabile nos mais refinados
pontos-de-venda e restaurantes a totalidade da produção
dos seus varietais e também
marcou presença no mercado
internacional com exportações
para o Japão e países da Europa. A entrada do Il Vino Venerabile Cabernet Sauvignon
safra 2006 está prevista para
os próximos meses.

Carlos e Kiyomi Watanabe comandam preparo de pratos considerados refinados pelos clientes

nabemonos, que nem precisam
ter o frio como justificativa.
Tempurás sequinhos e cuja
montagem no prato apresenta
um visual atrativo. O Tempurá
Moriawase (receita abaixo)
traz variações de legumes, verduras e camarão, e são mais
apreciáveis se mergulhados no
molho tentsuyu. A fritura é,
sem dúvida, um dos pratos mais
difundidos da culinária japonesa
pelo mundo. “Atualmente a
comida japonesa não é só do
Japão, é internacional. Antes
havia só expansão da italiana,
francesa. Aqui quisemos montar a tradicional cozinha”, destaca Kiyomi Watanabe. E já
avisa a filha Claudia, que também compõe a equipe formada ainda pela mãe, Natiko: “As
receitas levam wasabi, então
se o cliente não gosta tem de
avisar. Bem como a maione-

Tempura Moriawase
(porção para 4 pessoas)

O Il Vino Venerabile Cabernet Sauvignon safra
2005, da Sakura Nakaya Alimentos, foi agraciado com a
medalha de prata na categoria Vinhos Tinto Brasileiro, no 3º Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, promovido pela Associação Brasileira de
Enologia (ABE). O
evento, realizado em
novembro na cidade de
Bento Gonçalves (RS),
contou com 420 amostras inscritas por produtores de 13 países.
Segundo o presidente da ABE, o enólogo
Dirceu Scottá, a grande
surpresa foram os prêmios conferidos aos tintos brasileiros que começam, conseqüentemente, a ganhar espaço no
mercado internacional. Um
grupo de 42 especialistas de
oito países participou das degustações para avaliar as
amostras enviadas por vinícolas do Brasil, África do Sul,
Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, Espanha, França, Itália, México, Nova Zelândia,
Portugal e Uruguai.
Líder brasileira na fabricação de molho de soja, o shoyu,
a Sakura Nakaya Alimentos
está presente no mercado de
vinhos finos desde 2004, com

Hondashi, Aji-no-moto e açúcar (a gosto, se quiser mais
salgado ou doce)
Nabo e gengibre ralados (a
gosto)
Coloque o shoyu, água, saquê,
Hondashi, Aji-no-moto e açúcar até levantar fervura, e apague o fogo. Coloque o molho
na tigela somente na hora de
servir e adicione o nabo ralado e o gengibre ralado.
Modo de preparo:
Retire as vísceras do camarão
e reserve. Corte em rodelas a
berinjela e a abobrinha. Picote
as pontas dos quiabos e das
vagens. Corte também em rodela e em diagonal a cenoura.
Empane tudo em farinha de
trigo e mergulhe no koromo
(massa de tempura). Frite em
óleo de soja a 180º C até ficarem ligeiramente amarelados.
Cuidado para não queimar. Sirva com molho tentsuyu.

se, que só entra na composição se ele pedir.”
Novo público - Foi por acaso
que Watanabe percebeu seu
talento com as iguarias tradicionais da cozinha japonesa e
resolveu seguir a carreira. Imigrante de Fukuoka, foi morar
em Tomé-Açu (PA), lidando
com a plantação de pimentado-reino, em 1955 e depois na
região de Maringá (PR), na
cafeicultura. No ano de 1960
chegou a São Paulo e se instalou no bairro da Liberdade.
“Comecei com uma peixaria,
quando havia seis estabelecimentos do gênero na Liberdade. Fazia entrega para alguns
restaurantes, como o Nakane
Zushi”, lembra o issei.
E lá foi convidado pelo dono
da casa, um chef japonês, para
ajudá-lo a limpar peixes. Com
a habilidade demonstrada, acabou ficando e recebeu treinamento para virar um bom cozinheiro e sushiman.
Assim, após quatro anos
abriria seu próprio restaurante, o Suehiro (Rua Américo de
Campos), de grande sucesso
nas décadas de 60 e 70. O longo caminho na gastronomia
oriental estava começando a
ser trilhado. Mas em 1976 a
casa acabou sendo fechada,
devido aos transtornos ocasionados aos comerciantes com
as obras do Metrô, que se expandia na região. Hinodê, à
rua paralela, seria sua próxima parada – foi chamado por
Amano para comandar o
sushibar.
Em 1980 inaugurou o Sushi
Kiyo no bairro do Bexiga, possivelmente o primeiro japonês
na localidade, “uma casa pequena, com balcão, três mesas
e dois ozashikis, para 40 pessoas”, resgata Carlos, com
saudosismo: “As pessoas se
produziam para ir ao ambiente, com um clima diferenciado, em que até o Kiyomi-san
ia cantar. Tínhamos muitos fre-

qüentadores como artistas de
teatro, publicitários, um público restrito.” E a filha já percebe a mudança, também positiva, nos anos recentes: “Além
dos clientes das multinacionais,
consulado, está começando a
aparecer gente nova, mais ocidentais e até turistas, creio que
pela divulgação que nossa casa
vem tendo na imprensa. Agora estamos numa região boa
no Paraíso e com e melhor
estrutura”, avalia. Acomoda
65 pessoas nas mesas, balcão
ou nos dois ozashikis.
Aos 63 anos, Watanabe,
ainda se veste com o happi e o
hachimaki na cabeça, e observa atentamente o movimento
em se posto no sushibar. Naturalizado brasileiro e satisfeito com o prosseguimento que
deu à história do Sushi Kiyo,
suspira: “Como um bom cozinheiro japonês, tenho orgulho
de meu trabalho e passo isso
para meus filhos”, finaliza.
(Cíntia Yamashiro)
SUSHI KIYO
RUA TUTÓIA, 233, VILA MARIANA,
SÃO PAULO
TEL.: 11/3887-9148
ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS
11H30 ÀS 14H
JANTAR DE SEGUNDA A SÁBADO E
FERIADOS, DAS 18H ÀS 23H
ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
E CHEQUE

CONVÊNIO COM ESTACIONAMENTO NO Nº
186 (GRATUITO E COM MANOBRISTA NO
JANTAR)

SANTA CATARINA

Sushi Yama apresenta pratos
típicos em Florianópolis
MARCUS IIZUKA

Ostras de produção local é um dos atrativos do restaurante

Uma opção para quem estiver em Florianópolis (SC), de
férias ou mesmo o público local, é conhecer o restaurante
Sushi Yama. Localizada no
bairro Canto da Lagoa desde
2003, a casa foi aberta em
2000 no Hotel Saint Germain
por Gelson Kozuki.
A localização é privilegiada,
o que oferece uma bela vista
do lado externo, além de estar
numa rua arborizada e tranqüila. A fachada em vermelho também destaca bastante o visual
da casa. Freqüentado por um
público mais jovem, a maioria
entre 25 a 35 anos, e familiar, o
local é dos mais procurado na
cidade quando se trata de cozinha japonesa.
No cardápio, além dos tradicionais sushi e sashimi preparados pelo sushiman Marcos Korossue, não faltarão pratos quentes como yakisoba,
teppanyaki, tempurá, entre outros. E há ainda o Festival de
Sushi e Sashimi (no jantar), em
que o cliente paga um preço
fixo e pode se servir à vontade. E que tal, então, saborear
ostras da produção local? Já
que em São Paulo a maioria
dos restaurantes recebe o produto de Santa Catarina.

O funcionamento é em sistema de buffet ou à la carte
(dependendo do dia). Como
sobremesa, algumas opções são
o sorvete de gengibre e chá
verde e o tempurá de sorvete.
Lá você encontra também saquê, shochu ou cerveja para
acompanhar as iguarias. Durante o verão, a equipe estará também mais perto da praia preparando seus pratos no restaurante Taikô, na praia de Jurerê.
Se lhe parece famíliar, o
Sushi Yama é uma filial do restaurante que foi fundado em
1998 em Curitiba pela família
Yamamoto. A primeira unidade está no Shopping Estação e
a segunda na Av. Iguaçu, também na capital paranaense. A
de Florianópolis, que tem 80 lugares, oferece um ambiente
claro e aconchegante. E também faz serviço de entrega.
SUSHI YAMA
RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVEIRA,
68, CANTO DA LAGOA, FLORIANÓPOLIS
TEL.: 48/3232-8612 OU
SUSHIYAMA@BOL.COM.BR
JANTAR DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS
19H ÀS 23H30; ALMOÇO SOMENTE
SÁBADO E DOMINGO, DAS 12H ÀS 15H
ACEITA CARTÕES VISA E MÁSTER,
CHEQUE E TICKET

COM ESTACIONAMENTO PROPRIO
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VEÍCULOS

Honda do Brasil direciona 2007 para nova etapa
de expansão, com meta de produção maior
DIVULGAÇÃO

A

Honda Automóveis do
Brasil conclui neste
mês a primeira etapa
de ampliação da unidade de
Sumaré (SP), que produz os
modelos Civic e Fit. A próxima fase, que terá início em janeiro, deverá se estender até
agosto de 2007, de acordo com
a direção da montadora.
O objetivo é aumentar
gradativamente a produção dos
veículos nas linhas de montagem, para atender ao consumidor – que já faz até fila de espera nas concessionárias. O
projeto que teve início em novembro do ano passado, quando do anúncio do presidente da
Honda South America, Tetsuo
Iwamura, vem satisfazendo as
metas esperadas. Na época, a
produção chegava a 240 veículos por dia. Hoje, esse número subiu para 315. “Em três turnos”, lembra o diretor industrial da empresa, Horácio
Natsumeda, que ainda apresenta o planejamento para o próximo ano. A partir de janeiro, a
Honda pretende atingir 360/dia
e, de agosto em diante, de 400
a 420/dia, em dois turnos.
“Com essa ampliação, produziremos até 100 mil unidades ao ano, o que já seria suficiente para segurar a demanda. Hoje temos cerca de 70 a
77 mil.” Demanda que já acarreta até fila de espera, segundo o diretor, que se demonstra
satisfeito com a exposição da
marca perante seu públicoalvo. “Felizmente as vendas
estão indo bem. Com o New
Civic, que lançamos recentemente, e já há modelos com fila

Planta de Sumaré recebeu investimentos de US$ 100 milhões

Idéia da montadora é aumentar ainda mais a produção de veículos nas linhas de montagem

qualidade das fábricas Honda
do mundo todo. Já o Fit, monovolume lançado em abril
2003, já é bem avaliado pela
crítica e seu consumidor.

O presidente Tetsuo Iwamura: “Há até fila de espera pelos carros”

de espera. O Fit também está
bem conceituado pela sua performance. Então estamos ampliando para aumentar a parti-

cipação no mercado”, afirma.
O novo modelo do sedã corresponde à oitava geração da
família, e segue os padrões de

LOJAS

Espaço Liberdade traz panela inovadora e
lança promoção em revelação
JORNAL NIKKEI

A loja Espaço Liberdade,
em frente à Praça da Liberdade, apresenta promoção e
novidade para a época de Natal e começo de 2007. Além
de desconto na revelação de
fotos digitais, o local oferece
mais de mil itens nas prateleiras.
Um produto exclusivo que
chega ao consumidor é a Panela de Pressão Elétrica, da
DL, e vendido em loja somente no endereço esquina com a
Rua dos Estudantes. Desenvolvida especialmente para o
público brasileiro pela empresa que já fabrica também a
famosa panela elétrica de arroz, a de pressão é multiuso e
tem como benefício otimizar as
características da panela tradicional, com economia de
tempo e eletricidade. “Começamos com a panela de gohan,
e agora lançamos essa de
pressão, voltada mais à donade-casa. É algo pioneiro e exclusivo”, diz o gerente da loja,
Nelson Fukui.
O novo produto, que custa
R$ 349,00 (parcelado em até
três vezes sem juros), pode
cozinhar feijão, carnes, grãos,
sopas, legumes, e o tempo de
cozimento pode ser selecionado. Há ainda a função “Manter quente” e, mantido em recipiente fechado hermeticamente, mantém o valor nutritivo, sabor e suco natural dos
alimentos.
Outro destaque é que nos
meses de dezembro, janeiro e
fevereiro, a impressão de fotos digitais terá preço
promocional para dois tamanhos. Para o de 9x12cm cada
cópia custa R$ 0,59; e o de
13x18cm, R$ 0,89 – mínimo de
dez fotos. Os arquivos são impressos na máquina Frontier,
da Fuji, dos mais modernos
equipamentos, que trabalha

Impressão de fotos terá preço promocional nos próximos meses

Panela cozinha diferente alimentos

com rapidez e qualidade de
imagem.
Serviços - Há seis anos o
Espaço Liberdade ocupa a
área utilizada anteriormente e
por mais de 30 anos pelo Futon
Amino. “A princípio aqui sempre foi uma loja de fotografia,
mas com a entrada do sistema
digital tivemos de mudar o
foco. E hoje agregamos várias mercadorias para entrar no
comércio varejista.”
Desde utensílios de cozinha
a máquinas fotográficas, cartões de memória, álbuns, baterias, acessórios, produtos
eletroeletrônicos e artigos para
presente, como espadas ornamentais e outros objetos de

decoração. A loja oferece ainda o serviço de estúdio profissional, criação e arte publicitária, books para modelos,
montagens e efeitos especiais.
Fukui sente a mudança do
mercado e do comportamento
dos clientes, que aderiram ao
formato digital das fotografias,
e lamenta a decaída nas revelações. “As pessoas estão fotografando mais, só que imprimindo menos. Estão arquivando tudo.” Isso se reflete nas
vendas, que, de acordo com o
gerente, caíram até 60% na
revelação de filmes convencionais.
Diante disso, o estabelecimento traz nas vitrinas modernas câmeras digitais, que variam de R$ 699,00 a R$
1.800,00, das marcas Canon,
Fuji, Sony, como o modelo
W30, de um centímetro de espessura.
ESPAÇO LIBERDADE
PRAÇA DA LIBERDADE, 169,
LIBERDADE, SÃO PAULO
TEL.: 11/3105-6355 OU 3207-3153
OU WWW.ESPACOLIBERDADE.COM.BR
ABERTA DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 9H
ÀS 19H; E SÁBADO E DOMINGO, DAS 11H
ÀS 18H

Mais 100 mi - Um investimento de US$ 100 milhões foi necessário para que a área
construída, hoje de 50 mil
metros quadrados, crescesse
mais 35 mil metros quadrados,
totalizando 85 mil. Mas esse
valor se destina também à aquisição de novos equipamentos
e implantação de novos processos.
Além da expansão dos setores de Solda, Pintura, Estamparia, Inspeção Final, Usinagem, Logística e Linha de
Montagem, o investimento in-

clui novos equipamentos para
pintura, estamparia e injeção
plástica. Essas últimas fases
que correspondem à etapa que
deve ter início em breve. Todo
esse planejamento justifica as
expectativas otimistas apresentadas pelo presidente da
Honda South América e pelo
diretor Horácio Natsumeda.
No início, eram fabricados
diariamente 30 Honda Civic,
por 414 funcionários. No ano
passado, 240 veículos/dia com
o auxílio de 1.570 colaboradores. Atualmente, são 315 por
mais de 1.700 pessoas. “Por
isso precisaremos contratar
mais funcionários, cerca de
300. Alguns já começamos a
colocar em treinamento, já que
começam na linha no início de
2007”, diz Natsumeda.
Novidade em bi-combustível - Após colocar à venda

no mês passado o sedã New
Civic Flex, a montadora inaugura a produção do Fit Flex,
que poderá ser encontrado à
venda já nos próximos dias.
Produção e venda que aumentam a cada ano. Ao manter
elevados padrões de qualidade, a planta de Sumaré é a
única a produzir automóveis
Honda na América do Sul, exportando seus modelos para
mais de 20 países.
Desde a inauguração, em
1997, a Honda Automóveis do
Brasil acumula investimentos
de US$ 300 milhões no País.
Quando entrou em operação,
a fábrica de Sumaré (SP) possuía a capacidade produtiva de
15 mil veículos anuais, o que
foi possível com o investimento inicial de US$ 100 milhões.
E chegar a 100 mil já não está
tão distante.
(Cintia Yamashiro)

São Paulo, 09 de dezembro de 2006
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FUTEBOL

BEISEBOL

Inter leva livro e brindes para
conquistar japoneses e dekasseguis

São Paulo fatura título de 34º
Brasileiro Interclubes Pré-Júnior
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

C

omer pelas beiradas. A
receita do Internacional de Porto Alegre, representante brasileiro no Mundial Interclubes da Fifa, tem
um ingrediente mineiro. Quem
dá a dica é o vice-presidente
de marketing do clube gaúcho,
Otávio Rojas. “O favorito é o
Barcelona. Aliás, estamos na
torcida para que eles cheguem
ao Japão com esta pompa.
Para nós será extremamente
positivo tirar essa responsabilidade dos jogadores. Mas não
se esqueçam que ganhamos a
Libertadores contra o São
Paulo em pleno Morumbi justamente porque eles subestimaram o Internacional”, comentou Rojas em entrevista ao
Jornal Nikkei direto de Porto Alegre.
A delegação, formada por
46 pessoas, embarcou no último dia 5 para Tóquio com cerca de 1,2 mil toneladas de material esportivo acondicionadas
em 40 malotes. Inter, campeão
da América, e Barcelona, campeão da Europa, estréiam no
Mundial a partir das semifinais. O Colorado joga no dia
13 de dezembro, no Estádio
Nacional de Tóquio, contra o
vencedor do confronto entre
Al-Ahly (Egito) e Auckland
City (Nova Zelândia), enquanto o clube catalão estréia no
dia 14, contra o vencedor de
Jeonbuk da Coréia do Sul
(campeão asiático) e Club
América do México (campeão
da Concaf). A decisão acontece no dia 17, no Estádio Nacional de Yokohama.
A preocupação dos gaúchos, no entanto, não se limita
apenas às quatro linhas. Para
quem acha que futebol não se
ganha também fora dos gramados, o dirigente Colorado dá
um recado. “No último dia 25,
fizemos uma espécie de treinamento com os torcedores
que compraram pacotes para
acompanhar o time no Japão.
Contamos com o auxílio do
cônsul do Japão Hajime
Kimura [cônsul geral do Japão
em Porto Alegre] e das operadoras de turismo. Fizemos
uma apresentação aos torce-

Atletas do São Paulo posam para foto após campeonato “suado”

Atacante Fernandão falou com a imprensa japonesa antes do embarque para disputa do Mundial

Otavio Rojas e o meia Alex durante palestra para torcedores

dores com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas em relação à viagem e aos costumes
japoneses, além de dar dicas
para todos que vão acompanhar a partida”, conta Rojas,
lembrando que o cônsul cedeu
uma bandeira do Japão ao Internacional e, no final, os tor-

CALENDÁRIO DO MUNDIAL INTERCLUBES
QUARTAS-DE-FINAIS
Jogo 1 – 10/12 – Toyota
Auckland x Al-Ahly
Jogo 2 – 11/12 – Tóquio
América x Jeonbuk Motors
SEMIFINAIS
Jogo 3 – 13/12 (8h20min*) – Tóquio
Inter x Auckland ou Al Ahly
Jogo 4 – 14/12 – Yokohama
Barcelona x América ou Jeonbuk Motors
DECISÃO DO QUINTO LUGAR
Jogo 5 – 15/12 – Tóquio
Perdedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2
DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR
Jogo 6 – 17/12 – Yokohama
Perdedor do jogo 3 x Perdedor do jogo 4
FINAL
Jogo 7 – 17/12 – Yokohama
Vencedor do jogo 3 x Vencedor do jogo 4
* horário de Brasília

cedores conferiram uma apresentação da cultura oriental
com a Ordem do Dragão.
Não foram apenas os torcedores que tiveram uma aula
de etiqueta. Também os jogadores foram brindados com
uma palestra do ex-jogador da
seleção japonesa, o brasileiro
naturalizado japonês Wagner
Lopes sobre comportamento,
o dia-a-dia no Japão e, principalmente, como angariar a simpatia da torcida e da imprensa
japonesa.
Livro – Segundo cálculos do
clube, o Inter terá a companhia
de cerca de 700 torcedores de
Porto Alegre. “Esperamos
também 300 brasileiros residentes em outros países e, somados àqueles que já estão lá,
seguramente teremos mais de
dois mil torcedores”, explica o
dirigente, antecipando que espera cativar os dekasseguis
com “mimos”.
“Estamos levando brindes
como canetas, camisas e chaveiros”, conta. Além disso, a
Assessoria de Comunicação
do clube produziu um livro
institucional especialmente
para o Mundial. A publicação
apresenta um pouco da história do Inter, curiosidades, principais títulos e ídolos colorados
em três línguas (português, japonês e inglês), além de trazer
as fichas técnicas com fotos
dos jogadores que compõem o
grupo que buscará o inédito título. São 600 livros que serão
distribuídos, principalmente,
para a imprensa mundial.
“Achamos que é fundamental
tanto os jogadores como os
torcedores serem simpáticos e
elegantes com o povo japonês.
Vamos mostrar que nossa cultura no sul, que comemorou 50
anos de imigração japonesa,
tem proximidade com a cultura nipônica”, comenta Rojas,
lembrando que o Estado do Rio

Grande do Sul tem convênio de
irmandade com a província japonesa de Shiga.
Apesar de todo cuidado,
Rojas sabe, entretanto, que a
concorrência com o Barcelona chega a ser desleal. “O
Barcelona é o único clube do
mundo que paga para ter um
anunciante estampado no uniforme, no caso, a Unicef. Isso
torna o clube simpático a todos. Além disso, conta com
mais de 125 mil associados. É
um clube que sabe muito bem
utilizar o marketing e que construiu sua imagem em cima do
Ronaldinho Gaúcho, mas sabemos como ele joga. Será um
grande duelo onde, com certeza, vai valer a alma
Colorada”, afirmou Rojas,
acrescentando que o Inter “é
um time de chegada e acostumado a títulos”.
“O Inter é o único clube
brasileiro que fez um trabalho
estratégico. De acordo com
um planejamento que fizemos
em 2005, em 2009 seríamos
reconhecidos como o melhor
time da América do Sul e até
o final de 2006 teríamos 30 mil
sócios. Fechamos agosto deste ano com 43 mil sócios e tivemos que suspender novas
adesões. Ou seja, superamos
tudo que havíamos planejados”, orgulha-se Rojas, que se
juntará à delegação no dia 10.
Uniforme – Na segunda-feira (4), um dia antes do embarque ao Japão, o Inter apresentou os novos uniformes
que o clube utilizará no Mundial. Como a previsão da temperatura para as cidades de
Tóquio e Yokohama (as sedes
coloradas no torneio) é de, no
máximo, 10º C, o material foi
todo inspirado no frio. A nova
camisa titular, vermelha, apresenta um visual retrô, com
gola pólo branca e detalhes
também em branco nas mangas. Os números são em
branco e contam com contornos em dourado.
Alexandre Pato, Renan,
Vargas e Hidalgo foram os
modelos no desfile realizado no
restaurante japonês Riverside’s Shiki, na zona norte de
Porto Alegre. Eles apresentaram os uniformes de jogo, número 1 e número 2 (este em
branco, com detalhes em vermelho), além dos uniformes de
treino (estes em laranja e cinza), agasalhos de passeio, mais
tradicional, parecido com o
atual material utilizado pelo clube, parkas, gorros e até luvas
para os jogadores de linha,
com atiderrapantes para evitar que a bola escape das mãos
nas cobranças de lateral, em
virtude do gramado úmido.
(Aldo Shiguti)

Depois de quase ir para a
chave incentivo (após a derrota para Londrina e estar perdendo para Ibiúna até a 5ª entrada), a equipe do São Paulo
conseguiu a recuperação e é
o novo campeão brasileiro da
categoria pré-júnior, no campeonato realizado em Maringá nos dias 01, 02 e 03 de dezembro e contou com a presença de 18 equipes.
Diferentemente dos campeonatos de outras categorias,
onde a fase eliminatória era
realizada semanas antes, as
três fases foram realizadas em
Maringá. As 18 equipes foram
separadas em seis grupos de
três equipes, onde os dois primeiros se classificavam para
a segunda fase. As seis equipes restantes realizariam um
torneio incentivo. Ao final do
primeiro dia, algumas equipes
despontavam como favoritas,
casos de Maringá que não tomou conhecimento de seus
adversários (10x3 contra
Anhanguera e 15x0 em Lins)
e Coopercotia que numa chave equilibrada venceu Nikkey
Coritiba e Atibaia. A decepção
foi a fraca atuação da equipe
do São Paulo que esteve perto
da eliminação.
Novo sorteio para a segunda fase de classificação e as
doze equipes restantes foram
separadas em quatro grupos
com três equipes e o campeão
de cada chave classificaria
para a chave ouro, o segundo
para a chave prata e o terceiro para a chave bronze. Maringá continuava a mostrar a
sua força (10x2 contra Tupã e
12x9 contra Marília), assim
como Coopercotia (4x1 contra
Anhanguera e 15x0 contra
Araçatuba). Atibaia surpreendeu ao virar o jogo contra Londrina (15x5) e bater Paraná
Clube por 3x0. Após ser a decepção do primeiro dia, São
Paulo mostrou a sua real força e venceu as fortes equipes
de Presidente Prudente (10x0)
e Mogi (13x4). Assim, as semifinais da chave ouro estavam definidas: São Paulo x
Coopercotia e Atibaia x Maringá.
Maringá não deu chances
para a equipe de Atibaia e venceu por 5x0. O resultado surpreendente foi a vitória de São

Paulo sobre Coopercotia pelo
placar de 22x4, com 12 corridas logo na primeira entrada.
A final - São Paulo já começou mostrando sua força logo
em seu primeiro ataque quando o primeiro rebatedor conseguiu atingir a primeira base
por walk. Com uma roubada
de base e um erro da defesa,
ele atingiu a terceira base. Porém, a defesa de Maringá impediu a corrida com uma assistência do shortstop Lucas
Matsuda para o home. Ainda
no mesmo inning, com corredores na segunda e terceira
bases e apenas um eliminado,
São Paulo não conseguiu inaugurar o placar. O jogo ganhou
em emoção na terceira entrada quando Maringá inaugurou
o placar com uma rebatida
dupla de Robson Sugimura
para o jardineiro direito, impulsionando a corrida de Lucas
Matsuda.
A corrida despertou o bastão da equipe visitante. Iniciando o seu ataque com o primeiro rebatedor, o São Paulo
conseguiu uma incrível seqüência de rebatidas: Triplo de
Akio Ono, uma rebatida simples de Raphael Premoli, outro triplo de Paulo Miazaki, triplo de Ivo Muler, single de Dan
Nakamura e Leo Sano, anotando quatro corridas. O estrago só não foi maior, pois o jardineiro esquerdo de Maringá
Takashi Uyeno fez uma bela
assistência no home plate.
Os pontos desanimaram a
equipe de Maringá que não
conseguiu a recuperação. Para
matar o jogo no inning seguinte, São Paulo anotou mais três
corridas com Raphael Premoli
impulsionando Felipe Tanaka
através de uma rebatida de
sacrifício e Ivo Muler empurrando Akio Ono e Paulo
Miazaki com um single. As
equipes ainda marcaram um
ponto cada nas ultimas entradas, porém o título já estava
decidido. Placar final 8x2 para
São Paulo e festa dos atletas,
comissão técnica e principalmente dos pais.
Destaques individuais para
o arremessador do São Paulo
Akio Ono, melhor arremessador e melhor jogador do campeonato.

TÊNIS DE MESA

Campeonato Brasileiro tem
recorde de inscritos
A edição 2006 do Campeonato Brasileiro de Tênis de
Mesa terá um numero recorde de participantes na história:
428. O evento acontece de 14
a 17 deste mês em Guarulhos
(SP) e será o último evento da
temporada para os mesa-tenistas que competem no Brasil.
Destaques para as participações de Hugo Hoyama, recordista de medalhas em pans, e
Thiago Monteiro, brasileiro
mais bem colocado no ranking
no ranking internacional.
“Superamos o excelente
numero de inscrições do ano
passado e estamos muito satisfeitos. Esperamos uma gran-

de competição, com boa estrutura e alto nível técnico”, diz
Elsner Cornetti, Secretário
Geral da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
A equipe com o maior número de inscritos é o Jundiaí
Clube, com 38, seguido pelo
Estrela de Ouro, com 26.
O Campeonato Brasileiro
terá disputas no individual e por
seleções de estados. Além de
Hoyama e Thiago Monteiro,
disputam a competição Ligia
Silva, representante do Brasil
nos Jogos Olímpicos de Sydney e Atenas e Bruno Anjos,
prata no Pan de Santo Domingo.
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MÚSICA

Concerto de Natal reúne quatro corais no Bunkyo
DIVULGAÇÃO

O

fim de ano promete ser
agitado para os apreciadores de música,
especialmente de corais. Na
quinta-feira (14), está programado mais uma edição do Concerto de Natal, com a participação dos corais Bunkyo,
Paineira, Piccolo e Silver
Voices. Diferentemente dos
anos anteriores, desta vez o
evento contará com algumas
atrações diferenciadas.
Dentre elas, estão as mudanças de repertório. Se, no
começo, as músicas incluíam
apenas algumas canções em
português, desta vez o contexto será diferente. Entre as novidades, estão o de colocar
canções estrangeiras, dando
ênfase às de origem japonesa.
De acordo com os organizadores, o concerto deste ano
“será especial”.
Sob regência do maestro
Teruo Yoshida e com acompanhamento da pianista Lissa
Kawashima, as apresentações
contarão com a presença de
mais de 70 cantores, que se
revezarão em cima do palco.
Segundo a presidente do
Coral Bunkyo, Marta Fujioka,

pria em cima do palco”, adianta a coordenadora do coral
Bunkyo.
Pensando também no lado
social, os organizadores prepararam um esquema especial de
ingressos: ao contrário dos
anos anteriores, desta vez a
entrada será 1 kg de alimento
não-perecível. Ainda sem uma
perspectiva de quanto será arrecadado, sabe-se que todo o
material será repassado a duas
casas voltadas à assistência
social: o Ikoi-no-Sono e Cor da
Rua, esta última indicada pelo
próprio Bunkyo.
“Decidimos optar por esse
tipo de sistema para justamente ajudar aqueles que mais precisam. Vamos levar a música
até o público e, de quebra, dar
um Natal mais solidário às pessoas que estas duas entidades
abrigam”, finaliza Fujioka.
Coral Bunkyo apresentará repertório variado, com músicas natalinas conhecidas do público, além de canções japonesas

a maioria das pessoas já esperam pelo concerto. Ainda mais
neste ano, pois em 2005 não
houve evento devido a outros
compromissos dos corais. “Estamos com expectativas boas
em relação ao concerto deste

ano. Principalmente porque
conseguimos reunir os quatro
corais. Com certeza repetiremos o mesmo sucesso das edições anteriores”, explica ela.
E para comprovar que o
espírito natalino atrai público,

são esperadas mais de 300
pessoas nas dependências do
grande auditório do Bunkyo.
Por lá, pessoas de variadas idades e famílias compartilharão
com os cantores as músicas
escolhidas “a dedo”. “Cada

KARAOKÊ

Entidades do karaokê fazem balanço positivo do ano
Apesar de promoverem somente um evento anual por ano,
as duas maiores entidades do
karaokê nacional, a UPK
(União Paulista de Karaokê) e
a Abrac (Associação Brasileira de Canção Japonesa), chegam ao fim de 2006 com um
saldo final positivo, de acordo
com os principais dirigentes.
Nem mesmo os imbróglios envolvendo o processo eleitoral de
ambas, em abril e outubro respectivamente, foram capazes
de tirar o brilho tanto do “Paulistão” quanto do “Brasileirão”
deste ano.
No estado paulista, há motivos para se comemorar, especialmente por ter abrigado
um dos maiores concursos já
realizados. Em fevereiro, o
“Paulistão 2006” reuniu mais
de 600 cantores na cidade de
Jundiaí para a disputa do grande prêmio. Com um formato
que basicamente seguiu o dos
anos anteriores, a competição
teve como grande campeão o
já conhecido Alexandre
Hayafuji.
Se na prática o “Paulistão”
foi só sucesso, na parte de diretoria e comando a situação
foi totalmente inversa. Após
surgir duas chapas para a disputa do pleito – lideradas por
Elzo Sigueta e Luiz Yuki –, o
grande vencedor foi o segundo, que voltou a ocupar o posto máximo da entidade. Mesmo com tal contratempo, segundo a diretoria da entidade
paulista 2006 foi um ano muito
proveitoso. Para o próximo
ano, já está praticamente tudo
esquematizado para a realização do “Paulistão”, que será
em São Bernardo do Campo.
Ainda não está tudo fechado,
mas o pouco que falta, segundo os diretores, “é questão de
dias”.
Assim como a entidade
paulista, a Abrac também fecha o ano com um saldo positivo. Após a triste notícia de
que o então presidente Kencho
Yamada sofrera uma doença
e, portanto, impossibilitado de
continuar no cargo, a interina
Akemi Nishimori provou que
pode dar uma “cara” nova à
entidade, sem, contudo, deixar
de lado os parâmetros estabelecidos por Yamada.
Sendo assim, muitos colocaram em dúvida o andamento do “Brasileirão 2006”, fato
este que serviu para animar
ainda mais a nikkei. Durante
os três dias de concursos, não

só conseguiu impor um ritmo
dinâmicoao evento, como também inovou ao distribuir melhor o número de cantores,
além de investir pesado na
informatização e tecnologia. O
resultado? Segundo o público
e os próprios organizadores –
incluindo aí até mesmo os fundadores da própria Abrac –

esta foi uma das edições “mais
perfeitas” já realizadas.
Segundo a presidente,
2006 pode ser considerado sim
um ano de conquistas, principalmente pelo fato de muitos
não acreditarem que poderíamos realizar um Brasileirão à
altura. Na visão dela, especialmente após o tumultuado

período de eleição em setembro, a tendência é de que a
nova diretoria construa “cada
vez mais uma relação de amizade e companheirismo, para
que em 2007, na cidade de
Campo Grande [Mato Grosso do Sul], o concurso seja
mais uma vez um grande sucesso”.

grupo terá cerca de 20 minutos de apresentação, na qual
podem apresentar um repertório diversificado. Com certeza
teremos uma grande variedade de estilos, pois cada um
possui uma personalidade pró-

14º CONCERTO DE NATAL
QUANDO: QUINTA-FEIRA (14 DE
DEZEMBRO)
HORÁRIO: A PARTIR DAS 20 HORAS
ONDE: GRANDE AUDITÓRIO DO BUNKYO
(RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE)
ENTRADA: 1 KG DE ALIMENTO
NÃO-PERECÍVEL

III K.T.BENEF.CASAREPOUSO GDE.HARMONIA
Seicho No Ie
02/12/06 (sábado)
Jurados: Prof. Massaru Jinbara (Pres.), Prof. Keniti Suekawa,
Profa. Youko Honda e Profa. Yoshiko Tamura
Cat.
Participantes
Shinjin-5-4 Sayoko Sakamoto
Shinjin-3
Takayoshi Miyawaki
B-6-5
Emiko Kawazoe
A-6
Yoji Yamanaka
Esp-6 G/1
Seiji Suzuki
Esp-6 G/2
Yukiko Sonoki
Extra-6
Shizuo Nonaka
A-5
Mitiko Horita
Esp-5 G/1
Hakaru Azuma
Esp-5 G/2
Yukiko Kawata
Extra-5
Akira Niwa
B-4
Tadashi Funabashi
A-4 G/1
Keiko Suganuma
A-4 G/2
Takaki Hamatsu
Esp-4 G/1
Julia Nagao
Esp-4 G/2
Tereza Gunji
S.extra-4
Hiromitsu Sato
Internac
Yasuko Onodera

Musica
Gueido Itidai
Ruten
Uramati Jinsei
Tabi Gasa Dotyu
Meiguetsu Akagui Yama
Mitizure
Nagaragawa Enka
Meoto Shunju
Otsukisan Kombanwa
Sso No Uta
Tsukiyo Zake
Hoshi Gue No Waltz
Hoshikague No Waltz
Koi Nyobo
Nagara Gawa
Osaka Bojo
Akagui Komoriuta
Besame Mucho

03/12/06 (domingo)
Jurados: Profa. Cecilia Ohira (Pres.), Prof. Paulo Yamaji,
Profa. Yasue Kitsuwa e Profa. Kimiko Hirai
Shinjin-2-1
B-3
A-3-2
Natsum-b
Esp-3 G/1
Esp-3 G/2
Natsum-A
Doyo-B
Tibiko-B-A
Natsum-esp
B-2-1
Esp-2-1
Extra-4
Extra-3
Natsum-ext
Super Extra
Extra-2-1

Ricardo Oshima
Aparecida R. Maehara
Ayako Mifune
Yutaka Yokoyama
Cecilia K. Kaneshira
Rosa Nogui
Tomohiro Nakao
Shiniti Utsumi
Paola Nicolau
Roberto Oyama
Yuri Kinjo
Mitsuo Akiyama
Shin Uehara
Clineu Ida
Yasuko Onodera
Yoshie Takazono
Inês N. Hayakawa

Sarai
Sans Toi Mamie
Kikubiyori
Yushima No Shiraume
Koi Bune
Mukai Kaze
Sukima Kaze
Nanatsu No Ko
Aino Sanka
Omaeni
Nora
Enka Kaido
Yukemuri Joowa
Hana No Toki Ai No Toki
Dareyori Mo Kimio O Aissu
Koi Bumi No Yado
Hana Ni Nare

XXI KARAOKE TAIKAI DE BUNKAABC
Sociedade Cultural de Santo Andre
03/12/06
Jurados: Profa. Seiko Takano (Pres.),
Profa. Tereza Kato e Profa. Kiyomi Kanashiro
Cat.
B-5
B-4
A-6
A-5
A-4 G/1
A-4 G/2
Shinjin
Doyo
Tibiko
Esp-6
Esp-5
Esp-4
Extra-6-5
Extra-4
B-3
B-1
A-3
A-2-1
Esp-3 G/1
Esp-3 G/2
Esp-2
Esp-1
Internac
S.extra-4-3
Extra-3
Extra-2
S.extra-2-1

Participantes
Nobuo Ota
Natsue Kitsunai
Kanemassa Shimabukuro
Elena Ueda
Takeo Sato
Katsue Shiguema
Midori Takehissa
Leticia Miwa Takahara
Patricia Ko
Kazue Sugata
Takanori Fukuhara
Toshiko Haikata
Ricardo Senaha
Joaquim Mikamura
Yaguen Nakamatsu
Dora Uemura
Rosa Maruta
Iwao Assanome
Alice Nishida
Kyoko Uchida
Naomi Nishiyama
Bruno Minami
Meire Yamashiro
Teruo Shimoki
Tomoharu Kawano
Francisco Utsunomiya
Mitsuko Takaes

Musica
Jinsei Guekijo
Nirin Sou
Orewa Sabishinda
Tanin Bune
Orewa Sabishinda
Hatoba Dayo Otochian
Futari Zake
Ureshi Hina Matsuri
Otoko Bushi
Naniwa No Yume
Tsuma Koi Dotyuu
Yuki Tsubaki
Sasurai
Sasame Yuki
Hone Made Ai Shite
Ii Hi Tabidati
Seto No Hana Yome
Kita No Ryoshu
Anata To Itsumade Mo
Haha Biyori
Suterareta Neko No Youni
Aito Tawa Mure No Tonarini
Para Sempre Vou Te Amar
Omae To
Nagasaki No Kane
Anikito Yonde Iideska
Yuukookado

