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AGENDA
DIVULGAÇÃO

Comissão Nacional acerta
primeiros detalhes para 2008
JORNAL NIKKEI

Um mês depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
instituir no Diário Oficial o decreto nº 5.966 para a
criação da Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no
Brasil, representantes do MRE (Ministério das Relações Exteriores) estiveram reunidos com lideranças
da comunidade nikkei para tratar de assuntos relativos
a 2008. Conduzido pelos ministros Francisco Mauro e
Regina Dunlop, o encontro serviu para “quebrar o gelo”
e discutir as primeiras ações em conjunto entre ambos
os lados. Ao final, tanto a representação do Governo
Federal quanto do Centenário da Imigração mostraram
otimismo para o trabalho em conjunto. Mesmo sem
uma oficialização da Comissão, o que deve acontecer
no começo de 2007, em Brasília, após o presidente
confirmar todo o ministério para seu mandato.

O PRESÉPIO “NATAL DA
ESPERANÇA”, confeccionado em origami por Eiko Abe
é uma dos destaques da exposição que reúne 21 presépios
diferentes no Shopping D. A
mostra, que permanece aberta ao público até o próximo dia
26. O Shopping D fica na Av.
Cruzeiro do Sul, 1.100. Informações pelo tel.: 11/3311-9333
ou www.shoppingd.com.br
A NOITE DO BRANCO
DO BAILE ALLEGRO
acontece sábado (16), das 19h
às 24h, no Restaurante Nandemoyá. Na última festa do
ano, os participantes se vestem
de branco para celebrar o fim
do ano e brindar o próximo. A
animação fica por conta do tecladista e vocalista Issamu e
Sadao. Haverá ainda uma atração especial com a apresentação de dança, dos professores William Miyashiro e
Giully Fujii Kimura, e a realização de uma dança circular
com música natalina. Os convites custam R$ 15,00 (antecipado) e R$ 17,00 (portaria).
O endereço é Rua Américo de
Campos, 9, Liberdade. Inf.: 11/
3209-2609 ou 9904-2237.
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL NIPO-BRASILEIRA
DO JABAQUARA realiza
a formatura das turmas
Sumirê Jardim II e 1° ano
(Pré), além da Festa de Apresentação de Final de Ano hoje
(16), das 13 às 17 h. O dia
será marcado por apresentações baseadas no trabalho
desenvolvido por crianças e
professoras durante o ano letivo de 2006. A associação
fica na Rua das Nhandirobas,
388, no Jabaquara.
O NIKKEY CULTURAL
GRUPO DE AMIGOS SP
realiza amanhã (17), a partir
das 8h, na Lega Itálica (Praça Almeida Júnior, 86, Liberdade), o 8º Koohaku Utagassen Dance em prol da Kibôno-Iê. O evento deve reunir
cerca de 180 cantores. Cada
candidato contribui com 1 kg
de alimento não perecível. A
entrada custa R$ 10,00 a missoshiru e almoço. A partir das
18h30 está programado o tradicional baile com música ao
vivo. Informações pelo tel.:
11/3751-9910.
O CIATE (Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior) informa a realização de seus próximos cursos preparatórios para quem
pretende trabalhar no Japão.
No dia 19 (terça), o tema é
Utilização do Hello Work e
Órgãos Assistenciais do Japão,
no dia 21 (quinta), Seguro Nacional de Saúde do Japão. 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.
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Memorial do Imigrante cederá parte de seus
arquivos para comissão de Registros
EUGÊNIO VIEIRA

Escola Japonesa de Santos
volta para a comunidade
MARCUS IIZUKA

Uma boa notícia para o Centenário foi dada pelo Governo de São Paulo. Trata-se da
assinatura de um contrato entre a Associação mantenedora das festividades em São
Paulo com o Memorial do
Imigrante. Em comum, ambas
as entidades irão trabalhar
para concluírem o trabalho
até então desenvolvido pela
comissão de Registros, que
visa catalogar todos os pioClima de festa em Santos após luta de 60 anos. No último
neiros da imigração.
—————–————–———————–——————––—–––—––—— | pág 3
sábado (09), o presidente da Associação Japonesa, Hiroshi
Endo, recebeu as chaves do imóvel tomado da comunidade
japonesa na época da guerra, em cerimônia no próprio local.
Com a presença da comunidade santista, representantes de
entidades nikkeis, autoridades políticas e militares, o evento
formalizou a cessão de uso do imóvel.
—————–————–———–—–––—––—— | pág 4
Um “novo” caso de golpe tem assustado alguns comerciantes de São Paulo. A conversa é
convincente. Ele conta várias passagens da imigração japonesa, lamenta sua trágica história
pessoal (já foi dono de multinacional) e teve uma filha seqüestrada (e estuprada) pelos
próprios funcionários da empresa. É com essa conversa que “Yamamoto” – como se apresenta o falsário – conseguiu lesar pelo menos dois lojistas em São Paulo.

‘Yamamoto’ usa nome da comunidade para
aplicar golpes em comerciantes paulistanos

Sebrae elege nova diretoria
para biênio 2007/2008

MÁRCIA GOUTHIER/ASN
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NGK doa área da
fábrica da Flaviano
para Mogi

JBIC garante
financiamento para
Represa Billings

Nikkeis falam sobre
emoção do Prêmio
Brasil Olímpico

O presidente mundial da
NGK, Norio Kato, e o prefeito Junji Abe, oficializaram
no último dia 8, a doação da
área onde funcionou a primeira unidade fabril da empresa,
na rua Flaviano de Melo, para
a Prefeitura de Mogi das Cruzes. A doação do terreno de
aproximadamente 32 mil m2
realizada pela empresa foi comemorada pelas autoridades.

A equipe técnica da Prefeitura de São Bernardo do Campo retornou do Japão com
uma boa notícia para a população da cidade: o financiamento para execução do projeto de recuperação da
Billings está garantido pelo
JBIC. O sinal verde foi dado
ao coordenador do projeto,
o secretário Hiroyuki Minami.

O Prêmio Brasil Olímpico contou este ano com um número
recorde de atletas nikkeis. No
total, foram seis premiados
com o Oscar do esporte: Mariana Arimori (badminton),
Ronaldo Ono (beisebol),
Poliana Okimoto (maratona
aquática), Márcia Miyahira
Mizushima (softbol), Cazuo
Matsumoto (tênis de mesa) e
Mariana Ohata (triatlo).

O atual presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2007/2008. O destaque da atual
gestão de Okamotto à frente da Instituição foi o empenho
pela aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que deve estimular a maior formalização dos pequenos
negócios no Brasil, com a redução da burocracia e, principalmente, da carga tributária.
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MARCUS IIZUKA
Dia 9, aconteceu o 38º Toyo Matsuri na “nova Praça da Liberdade”, no Bairro Oriental. Organizada Dia 9, no Nikkey Palace Hotel, coordenado por Marino
Kurita, aconteceu o bonekai de uma turma formada pela Puc
pela Acal, o evento contou com várias atrações como danças, canções, ioiô e comidas típicas.
Economia que se encontra há 29 anos.

Amigos de PUC

Demonstração de dança japonesa na Praça da Liberdade animou os visitantes

Hirofumi Ikesaki, presidente da Acal

No Masp a exposição
Design do Japão Hoje 100,
promovida pela Fundação
Japão. A abertura dia 11,
contou com a presença de
artistas, designers e convidados.
Banco Coro-hako, de Katsushi Nagumo, ano 1994 Jô Takahashi e Kazumasa Nishida

TV Sony, de Sou Shimada, ano 1960

José Teixeira Coelho e Cecília Suzuki

Dia 9, na cidade de Santos, autoridades japonesas e brasileiras estiveram presentes para a assinatura do contrato de cessão e a entrega das chaves do imóvel da
Associação Japonesa de Santos para a comunidade nikkei de Santos.

Luis Inácio Lucena Adams e Alexandra
Reschke

Jovens também participaram

Satiko Miyahara, Taiko Nishioka, Tazuko
Nakae, Nobuko Hashimoto e Tikako Tabuti

E os convidados se divertem

O deputado federal eleito Walter Ihoshi percorre o Estado
para agradecer seus eleitores. Já visitou cerca de 60 municípios na região de Marília, Vale do Ribeira e Grande SP.

Hime Oliveira e Kikoku Nishibayashi

Walter Ihoshi agradece a população
Prefeito João Paulo Tavares Papa, Yukinari
Shimon e emb. Jadiel Ferreira Oliveira

Zulmira Tanji, Julieta Aguena, Olga
Sekitani, Celina Doi, Tamiko Endo

Cena do navio cargueiro saindo do cais do
porto de Santos

• Uma comissão do Vaticano
esteve no dia 13/12 em visita
a cidade de São Paulo para a
visita do Papa D. Bento XVI
no ano que vem no mês de
maio, dias 9,10 e 11. Visitaram o estádio do Pacaembu
e o Campo de Marte.

Dia 12, na cidade de
Londrina, o artista
plástico Yutaka Toyota
abriu a exposição
Cósmica conjuntamente com a abertura
do Instituto Atsushi e
Kimiko Yoshii. O local
do evento foi no show
room da empresa
A.Yoshii Engenharia.

• Dia 17, festa de Natal diferente, o nosso 4º Natal Solidário, ABDIM-Harmonia,
Ginásio Poliesportivo do Colégio Harmonia, São BernarAtsushi Yoshii e Kimiko Yoshii
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Yutaka Toyota

do do Campo.
Horário: das 9:00 hs às 15
horas.
• “Os Anos que Mudaram
Tudo”, do fotógrafo Ricky
Ferreira, começou dia 13 local, Oi Futuro – Rua Dois de
Dezembro, 63 – Flamengo –
Nível 8. Mais informações
(21) 3131-3060. Entrada
franca / Classificação etária:
livre.
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CENTENÁRIO 1

Reunião com MRE discute
detalhes de Comissão Nacional
JORNAL NIKKEI

A

pós o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
assinar o decreto que
constitui a Comissão Nacional
Organizadora das Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil no dia
16 de novembro, o MRE (Ministério das Relações Exteriores) – designado para cuidar
dos assuntos referentes aos 100
anos – convocou uma primeira
reunião com as principais lideranças das entidades nikkeis.
Realizada na última quinta-feira (14), em São Paulo, entraram na pauta de discussão as
ações que já estão em andamento para 2008, além de um
posicionamento, ainda que não
concreto, do governo para com
a festividade.
Conduzido pelos ministros
Francisco Mauro e Regina
Maria Cordeiro Dunlop, ambos
ligados ao Departamento de
Ásia e Oceania do MRE, o
encontro durou cerca de três
horas e meia. No posicionamento feito perante as lideranças nipo-brasileiras, ambos
destacaram que já está em
andamento a criação de um
comitê executivo, que se encarregará de aproximar os interesses da sociedade civil das
questões relativas aos governos japonês e brasileiro; um
comitê honorário, formado por
destaques políticos e de outras
áreas, além de grupos de trabalho para atuarem em assuntos específicos (Saúde, Educação, Agricultura etc.). Contudo, todo o planejamento ainda
pode sofrer mudanças, pois só
com a definição do novo ministério de Lula é que decisões
concretas serão tomadas.
Pelo lado da comunidade, as
lideranças sintetizaram praticamente todas as atividades feitas desde 2004 para a concretização do Centenário daqui a

Reunião com ministros do MRE contou com principais lideranças nikkeis para discutir Centenário

dois anos. Entre as reivindicações feitas aos ministros, a vinda da Família Imperial foi, de
longe, a que mais ganhou força
entre os representantes, principalmente os da região Noroeste e Minas Gerais.
Outro tema que também fez
parte da conversa foi a questão do subsídio financeiro, em
especial se há a possibilidade
de o governo ajudar nos custeios não só de festejos, como
também nas construções. Tal
levantamento foi feito pelo presidente da Beneficência NipoBrasileira de São Paulo
(Enkyo), Seiti Sacay. Segundo
ele, “as festividades, por si só,
não deixam nenhum tipo de
marco. Somente um registro
histórico”. Como resposta, a
ministra Dunlop argumentou
que “não dá para garantir que
haverá um fundo para o Centenário. Entendemos que as
festividades somente não deixam um legado concreto, mas
a idéia é estudar algo nesse
sentido. Quando os chefes de
governo [Lula e o então primeiro-ministro do Japão à época,
Junichiro Koizumi] instituíram

que 2008 seria o Ano de Intercâmbio Brasil-Japão, com certeza era para tratar sobre Centenário e também o fomento de
relações bilaterais”.
Quebrado “o gelo” do primeiro encontro, agora o governo analisa uma data para o lançamento oficial da Comissão,
atualmente presidida pelo ministro das Relações Exteriores,
Celso Amorim. A solenidade,
que deve ocorrer no princípio
de 2007, será no Palácio do
Planalto em Brasília.
Balanço – Ao final do encontro, ambos os lados mostraram
otimismo em relação às comemorações. Para a ministra
Regina Dunlop, “tudo correu
conforme o esperado, o que
mostra que a comunidade nipobrasileira possui uma união e
força incrível”.
“Foi extremamente positivo. Fiquei muito contente com
as medidas apresentadas. A
idéia de criar ações extremamente criativas e com duração
maior no relacionamento bilateral Brasil-Japão é extremamente confortante. Vamos ter

encontros freqüentes, em especial quando criarmos efetivamente a Comissão Nacional,
e tenho certeza de que, juntos,
conseguiremos reforçar ainda
mais o”, afirmou a ministra.
Já o presidente da Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, Kokei Uehara,
também deu como positiva a
reunião com representantes do
MRE. Para ele, a criação da
Comissão nada mais é do que
“uma ponte de aproximação
entre Brasil e Japão”. A única
cautela que se deve ter, segundo ele, é de saber separar os
trabalhos da sociedade civil e
do governo. “O governo brasileiro mostrou essa força de
trabalhar junto e com certeza
é mais uma força para chegarmos em 2008 com força total.
Contudo, vamos lembrar que
temos duas frentes de trabalho: uma tocada pela sociedade civil e outra pelo Governo
Federal. Temos de separar
muito bem isso para que não
cause desentendimentos”, disse o dirigente.
(Rodrigo Meikaru)

CENTENÁRIO 2

Associação fecha parceria com
Secretaria da Cultura de SP
EUGÊNIO VIEIRA

Na luta contra o tempo
para programar os 100 anos,
a Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil
acaba de fechar mais uma
parceria com o governo estadual. Desta vez, através do
Memorial e Museu do Imigrante, que cederá parte de
seus arquivos relacionados
aos imigrantes japoneses para
a realização da segunda fase
dos trabalhos da comissão de
Registros (Ashiato).
Em cerimônia oficial realizada na última segunda-feira
(11) na Secretaria Estadual de
Cultura, estiveram na ocasião
as principais lideranças nikkeis
referentes ao Centenário, além
de representantes do Museu e
do próprio secretário, João
Batista de Andrade. Em pauta, a assinatura do documento
que viabilizará o trabalho em
conjunto, proporcionando um
maior detalhamento sobre a
história da própria imigração
japonesa no Brasil.
Animado com a parceria,
Andrade confirmou que esta
será mais uma das “pequenas
contribuições” que o governo
paulista dará para as festividades, lembrando toda a importância dos imigrantes japoneses para o desenvolvimento do
Estado, como também, para o
Brasil. “É um prazer receber
lideranças da comunidade para
assinar uma parceria como
esta. Quando a proposta foi
apresentada, vimos que mais
do que uma necessidade, trata-se de um trabalho que permitirá conhecer um pouco mais
sobre os imigrantes japoneses
que vieram ao Brasil. No que
depender de nós, estaremos
sempre abertos para ajudar as

Da responsabilidade por vício de
qualidade do produto – Parte I
Pela quantidade de ocorrências que chegam ao meu
conhecimento, envolvendo
consumidores, que adquirem
produtos com defeito, merece destaque a matéria.
São inúmeros os casos de
consumidores que adquirem
carros, máquinas de lavar
roupa, fogões, televisores e
outros produtos, que, ao adquiri-los, se vêem às voltas
com um problema: não conseguem utilizar o produto adquirido por este apresentar
defeito que compromete a
sua devida utilização.
O descaso das lojas que
vendem tais produtos é enorme. Mandam os consumidores ligarem para o fabricante, para assistência técnica, e,
não raros casos, sabemos que
o processo é em calvário.
Liga-se para a assistência
técnica, agenda-se uma visita, espera-se o técnico e nem
sempre o defeito é constatado ou sanado.
Enfim, compra-se um bem
e não se pode utilizá-lo.
O consumidor tem direitos e deve exercê-los.
O Código de Defesa do
Consumidor, neste particular,
em seu art. 18 prescreve:
“Art. 18. Os fornecedores
de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade, com as
indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30
(trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e
à sua escolha:
I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições
de uso;
II – a restituição imediata
da quantia paga, monetaria-

mente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III – o abatimento proporcional do preço.
§ 2º Poderão as partes
convencionar a redução ou
ampliação do prazo previsto
no parágrafo anterior, não
podendo ser inferior a 7
(sete) nem superior a 180
(cento e oitenta) dias. Nos
contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser
convencionada em separado,
por meio de manifestação
expressa do consumidor.
§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou
se tratar de produto essencial.
§ 4º Tendo o consumidor
optado pela alternativa do
inciso I do § 1º deste artigo, e
não sendo possível a substituição do bem, poderá haver
substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de
eventual diferença de preço,
sem prejuízo do disposto nos
incisos II e III do § 1º deste
artigo.
§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura,
será responsável perante o
consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
§ 6º São impróprios ao uso
e consumo:
I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos
à vida ou à saúde, perigosos
ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;
III – os produtos que, por
qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se
destinam.”

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

Kokei Uehara mostrou animação durante assinatura de contrato com secretário João Batista de Andrade

festividades dos 100 anos de
imigração”, afirmou o secretário, lembrando de sua própria
história como migrante. “Vim
de uma cidade de Minas Gerais para São Paulo sem conhecer absolutamente nada.
Depois, ingressei na USP
[Universidade de São Paulo]
e aí sim constituí uma carreira. Portanto, sei bem as dificuldades encontradas por
aqueles que chegam a uma
terra desconhecida.”
Já o presidente da Associação, Kokei Uehara, também
relembrou em seu discurso
toda a trajetória dos japoneses
em terras brasileiras, especialmente das dificuldades por
causa da língua, costume e alimentação. Segundo ele, “trata-se de mais uma vitória do
Centenário, cuja grande luta é
poder homenagear de forma

honrosa toda a batalha dos
velhos imigrantes”.
“Nesta ocasião, gostaria de
salientar que a assinatura do
contrato vem coroar todos os
voluntários que ajudaram na
catalogação das fichas dos primeiros japoneses que desembarcaram no porto de Santos.
No total, foram 126 pessoas
que se dedicaram nessa atividade. Agora, vamos fazer de
tudo para continuar com o belo
trabalho desenvolvido”, acrescentou o dirigente.
Também presente à cerimônia, a coordenadora da comissão, Leda Shimabukuro,
também se emocionou com a
assinatura do documento. Segundo ela, a primeira fase dos
trabalhos terminou em agosto.
Com o fechamento da parceria, dá-se início agora a segunda fase, que consistirá em cru-

zar alguns dados do Memorial
e agregar mais informações às
fichas catalográficas. A médio
prazo, a intenção é digitalizar
e colocar à disposição dos interessados em pesquisar nomes dos imigrantes.
Além do trabalho em conjunto com a comissão de Registros, o Memorial do Imigrante também planeja grandes ações para o Centenário
da Imigração. Dentre elas, estão a de promover uma grande exposição – ainda sem uma
definição concreta – sobre o
desenvolvimento dos japoneses ao longo dos 100 anos. Se
depender da vontade demonstrada pelo secretário Andrade,
“vai ser uma bela homenagem,
que emocionará não só os japoneses como toda a população brasileira”.
(Rodrigo Meikaru)
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Comunidade volta a ocupar escola após 60 anos
MARCUS IIZUKA

“É

nosso, é nosso!”,
comemora o presidente da Associação Japonesa de Santos, Hiroshi Endo, ao receber as chaves do imóvel onde funcionava a escola para crianças da
comunidade japonesa, no último sábado (9). Emocionado, o
presidente ergueu as chaves
como se fosse um troféu, selando a vitória de uma luta iniciada desde o confisco, há 60
anos. Com a presença da comunidade santista, representantes de entidades nikkeis, autoridades políticas e militares,
o evento aconteceu no próprio
casarão da Rua Paraná, 129,
tomado como retaliação devido a participação do Japão na
Segunda Guerra Mundial.
Além da entrega simbólica das
chaves pela secretária de Patrimônio da União, Alexandra
Reschke, foi assinado documento para a cessão de uso do
imóvel pelo procurador-geral
da Fazenda Nacional, Luís
Inácio Lucena, e por Endo.
As cores das bandeiras,
os hinos dos dois países e o
discurso das autoridades
emocionaram muitos dos presentes, que tiveram o primeiro contato com o imóvel após
60 anos. Alguns deles, como
Izaltina Uehara, freqüentaram o colégio durante a in-

Hiroshi Endo recebeu, emocionado, as chaves do imóvel da secretária da União, Alexandra Reschke

fância. “Estudei aqui por pouco tempo porque, de um dia
para outro, crianças menores
de 10 anos foram proibidas
de freqüentar escolas estrangeiras”, explica.
O prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa, destacou
a perseverança da comunidade japonesa para a recuperação do imóvel. “Uma escola
nunca deveria ser fechada, é

um instrumento de desenvolvimento social que não contribui para a guerra. Espero que
esse episódio da história sirva
de exemplo para uma sociedade mais justa e igualitária.”
O trabalho dos imigrantes
para a construção do casarão
e as dificuldades enfrentadas
no período foram relembradas
por Hiroshi Endo. “A época da
guerra foi muito difícil para

toda a comunidade. Em 24
horas, japoneses, italianos e
alemães foram obrigados a largar tudo e ficaram só com as
roupas do corpo”, afirma.
Já o cônsul-geral do Japão, Masuo Nishibayashi,
destacou a importância do dia
para a comunidade de “1,4
milhões de nikkeis, a maior
do mundo”. “Em nome do
governo japonês agradeço

esse maravilhoso presente de
Natal da cidade onde desembarcaram os primeiros imigrantes de vários países. A
devolução servirá para o
estreitamento das relações
entre Japão e Brasil.”
A partir do início dos anos
90, o empenho de deputados e
vereadores trouxe mais força
ao processo. Um dos nomes
que participou da mobilização
para a devolução, a então
prefeita e hoje deputada federal Telma de Souza relembrou
o esforço do deputado Koyu
Iha, além de considerar a retomada do imóvel o resgate de
uma dívida política.
“Pela primeira vez tenho a
honra de participar de uma
solenidade com o hino de outro país. As guerras vêm e vão,
é preciso haver compreensão
política para reparar erros e
injustiças. A cultura não pode
se extinguir, é preciso apostar
na educação como fez o Japão. Esse é um momento de
respeito e harmonia”, afirmou
a deputada.
Também participaram da
cerimônia o embaixador do
Ministério das Relações Exteriores, Jadiel Ferreira Oliveira,
os deputados estaduais Maria
Lúcia Prandi e Fausto Figueira.
Apesar da cessão de uso

por tempo ilimitado, a Associação Japonesa pretende ainda
obter a posse definitiva da antiga escola. “Esse não é o capítulo final, esperamos a devolução definitiva para o centenário da imigração. A ocupação será uma oportunidade
para a reativação da cultura
japonesa”, afirma o membro a
Comissão de Devolução do
Imóvel da Associação Japonesa, Sadao Nakai.
A Associação procura parcerias para a realização de uma
reforma completa do imóvel e
para a realização de diversas
atividades culturais, como aulas de língua japonesa, artes
marciais, ikebana, entre outros.
Nos últimos 25 anos, o casarão
foi ocupado pelo Grêmio de
Subtenentes e Sargentos da
Baixada Santista, além de ser
usado pelo Exército Brasileiro
como repartição responsável
pelo alistamento militar.
A cerimônia foi encerrada
com a apresentação de dança
Sakura Zensen Nippon-ichi
(flor de cerejeira número um
do Japão) por meninas vestindo kimono. Nada mais representativo que tais elementos
para encerrar a cerimônia de
retomada da escola: crianças
e a citação à flor-símbolo da
felicidade no Japão.
(Gílson Yoshioka)

ESTELIONATO

Golpista usa nome de entidade nikkei para lesar comerciantes.
Suspeito pode ser o mesmo que atuou no litoral paulista
FOTOS: ARQUIVO JN

De tempos em tempos,
estelionatários e golpistas
usam o nome de entidades
nikkeis – justamente por passarem um ar de credibilidade
– para subtraírem quantias em
dinheiro de comerciantes. Pois
é justamente um “novo” caso
desse tipo que está preocupando algumas pessoas. Até o mês
passado, dois comerciantes,
um localizado no bairro da Luz
e outro no Brás, procuraram a
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo) queixando-se
de que foram abordados por
um nikkei que, utilizando o
nome da entidade e de festas
“de amizade entre Brasil e Japão”, extorquiu quantias que
variavam de 100 a 200 reais.
Em ambos os casos, a abordagem utilizada fora a mesma.
Com um português correto, o
falsário apresenta-se como
Yamamoto e possui conhecimento da cultura japonesa e
dos próprios fatos da comunidade. Em troca da contribuição, promete banners com o
nome da empresa colaboradora e mais cinco convites para
participar da festividades direcionadas aos nikkeis.
Segundo um dos comerciantes lesados na capital paulista, ele se apresenta somente como Yamamoto, tem cerca de 50 anos a 55 anos de idade, entre 1,60m a 1,65m de altura, cabelos curtos e grisalhos,
fumante, pesa 75 a 80 quilos e
usa roupa esportiva.
“Ele veio na loja apenas
uma vez e falou sobre um
evento da comunidade japonesa. Como era um valor não

Rosário Kazuaki Yamamoto foi reconhecido por comerciante paulista

muito alto [R$ 100,00], resolvi
contribuir, até porque eu sou
um dos que freqüentam o Bunkyo, mesmo não tendo nenhum
tipo de ascendência japonesa”,
afirmou o comerciante de origem chinesa. Além dele, outros três lojistas da mesma região – amigos do próprio lojista lesado – também contribuíram com a mesma quantia. “Só
depois de uma semana é que
desconfiamos. Ligamos para o
Bunkyo e não obtivemos nenhuma resposta sobre eventos
que iriam ocorrer entre os dias
18 e 19 de novembro. Antes
disso, o tal do Yamamoto ainda passou em frente à loja prometendo entregar os convites.
É muita ‘cara-de-pau’”, acrescenta.

Para quem acompanha de perto os casos de golpes que
acontecem periodicamente
dentro da comunidade, a descrição dada pelos lesados bate
com um estelionatário que agiu
há aproximadamente quatro
meses na Baixada Santista,
mais precisamente em São
Vicente. Apresentando-se também como Yamamoto, o sujeito abordava as pessoas utilizando do mesmo artifício: conhecimento de comunidade. Além
disso, apresentava-se como
pastor evangélico e, na época,
ainda prometera a construção

de uma sede de igreja, além de
creche, centro social e uma
escola. Na ocasião, conseguiu
arrecadar pouco mais de R$ 1
mil.
Ao levar a foto do suposto
estelionatário do litoral paulista
para os dois comerciantes, a
reportagem do Jornal Nikkei
descobriu que, em pelo menos
um dos estabelecimentos, fora
o próprio que se apresentou ao
lojista para “oferecer” a inserção de banners. “Com certeza
é ele”, confirmou uma das funcionárias do comércio localizado na região da Luz e que conversou com o próprio durante
uma hora na semana do dia 15
de novembro. “Não tenho dúvidas de que é ele. Inclusive,
foi tão convincente que em dois
encontros já fechamos. Nunca
participei de eventos desse tipo,
mas dessa vez fiquei animado.
Agora, só decepção”, completa o proprietário da loja.
Se por um lado um dos prejudicados reconhece o falsário,
por outro o comerciante chinês “não dá 100% de garantia
que seja ele”. “Não me parece a pessoa que veio até aqui.
Se alguém reconheceu, então
pode ser que uma outra pessoa possa estar utilizando o
mesmo nome desse tal de Yamamoto ou ele pode agir com
um comparsa”, diz, mostrando um dos recibos dados quando decidiu contribuir com a

Golpe no litoral paulista –

Falsário utiliza nome de entidades como o do Bunkyo

“festa japonesa”. “A partir de
agora, não sei se irei mais ajudar nenhum tipo de evento,
principalmente a de japoneses.
Com certeza ficarei com um
‘pé atrás’ quando me procurarem”, conclui.
Diferentemente do golpe
aplicado em São Vicente, os
dois comerciantes paulistanos
preferiram não registrar um
Boletim de Ocorrência, o que
dificulta a localização do
estelionatário. Segundo os próprios, “não vale a pena registrar queixa”.

Por parte do Bunkyo, “só há
o que lamentar esses acontecimentos. A entidade informa que
não dispõe de agentes encarregados de coletar esses tipos
de colaboração. As solicitações
de verbas para empresas e pessoas físicas são feitas oficialmente, através de papel
timbrado e devidamente assinadas pelo presidente da entidade e da Comissão responsável
pela organização do evento.
Em caso de dúvida, o melhor é
telefonar para o tel 11/ 32081755”.

OPINIÃO

Meu velho cão
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Perguntado como se sentia ao completar 60 anos, Caetano Veloso simplesmente
respondeu que não tinha coragem sequer de olhar ao espelho. E que a velhice era
uma idade cruel. Para acobertar um pouco essa crueldade, usamos de diversos
eufemismos como terceira
idade, pessoas menos jovens
do que outras, melhor idade...
Alguns se sentem bem com
tais subterfúgios e hipocrisias. Outros dizem que a velhice só proporciona vantagens
na fila dos bancos e passagem grátis nos coletivos.
Tenho um poodle de 16
anos. E observando-o nesses
últimos anos só tenho que
concordar com Veloso. A velhice é ingrata, difícil e dolorosa. O meu cão é o retrato
do que vamos ser amanhã.
Ele está cego. Tem catarata.
Já o levei ao especialista, mas
ele é de opinião que uma operação não vai resolver por
causa da idade. Só causará
sofrimento ao animal. Ainda
não produzem lente para cachorro, como para os humanos, quando catarata é operação corriqueira.
Só descobri que o cão não
enxergava bem quando ele foi
atropelado. E começou a an-

dar guiado mais pelo faro. E
só consegue identificar a gente bem de perto. E também
apresenta problema de audição. É preciso falar bem alto
ou bater em alguma coisa
para chamar-lhe atenção.
Esse cão sempre esteve
e está ligado a gente com um
laço forte de amizade. Tratoo com tanto carinho que ele
não quer se afastar nem um
por instante. Nesses anos todos nunca ficou sozinho ou
aos cuidados de terceiros. Só
com a família. Talvez esse
forte sentimento devotado ao
cão em especial seja para
pagar o abandono de outros
que deixamos desamparados
pelas ruas.
Para aplacar o remorso
Sei que pagamos ou pagaremos de algum modo esse ato
tão desumano. Ato causado
pelo nosso egoísmo. Pela busca da comodidade. Primeiro
deveríamos pensar nos trabalhos que um cão causa, até
mais que uma criança, antes
de tê-lo.
Não sou muito de rezar,
mas sempre oro para que ele
parta primeiro. Caso contrário ele ficará desamparado e
talvez seja descartado na primeira esquina.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

São Paulo, 16 de dezembro de 2006
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CIDADES/MOGI DAS CRUZES

JBIC garante financiamento para
projeto de recuperação da Billings

NGK doa área da fábrica da
Flaviano para a Prefeitura
PMMC

DIVULGAÇÃO

D

epois de um mês no Japão, a equipe técnica
da Prefeitura de São
Bernardo do Campo retornou
com uma boa notícia para a
população da cidade: o financiamento para execução do
projeto de recuperação da
Billings está garantido pelo
JBIC (Banco de Cooperação
Internacional do Japão). O sinal verde foi dado ao coordenador do projeto, o secretário
de Planejamento e Tecnologia
da Informação, Hiroyuki Minami, no último dia de agenda
(29/11), em visita à instituição
financeira sediada em Tóquio.
A equipe foi recebida pela
direção do banco japonês, que
deu garantias de que o projeto é viável e existem plenas
condições de São Bernardo
contrair o financiamento para
executá-lo. Segundo o secretário, agora depende apenas
do governo brasileiro aprovar.
A Prefeitura de São Bernardo em conjunto com a Sabesp
trabalha na elaboração de carta consulta a ser protocolada
junto a Cofiex (Comissão de
Financiamentos Externos), órgão vinculado ao Ministério do
Planejamento que cuida de financiamentos internacionais.
A intenção da Administração
Municipal é protocolar o documento no início de 2007
para que a aprovação ocorra

Minami (dir), com a equipe de São Bernardo no metrô de Tóquio

ainda no primeiro trimestre.
Lição – A grande lição obtida
pela equipe de São Bernardo
ao Japão está focada na educação ambiental. O estágio foi
realizado a convite da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), que desenvolveu o projeto de recuperação da Billings por meio
de cooperação técnica com a
Prefeitura.
As visitas realizadas durante o período tiveram como
foco conhecer todo o sistema
japonês no que diz respeito aos
tratamentos de água, esgoto e
lixo. “Os japoneses mostraram
profundo conhecimento do projeto, inclusive, estão muito bem

informados através dos jornais
brasileiros. Após uma bateria
de perguntas, as quais respondemos à altura, eles nos deram
como certo o financiamento.
Agora só dependemos do governo federal”, explicou Minami, lembrando que a Secretaria da qual é responsável (Planejamento e Tecnologia da Informação de São Bernardo do
Campo) está finalizando uma
carta-consulta, a ser enviada
ao Ministério Brasileiro até início do próximo ano, para que
o financiamento seja aprovado e, assim, as obras prioritárias sejam iniciadas em São
Bernardo do Campo.
A equipe aproveitou a viagem para visitar inúmeros mu-

seus e centros de educação
ambiental, que realizam um trabalho muito forte com crianças.
“De nada vai adiantar investir
em obras e infra-estrutura para
recuperar a Billings se todos nós
não adquirirmos a consciência
ambiental que vai inibir a degradação da Represa. E são
simples atitudes que o poder
público precisa ajudar a formar
na população. É o caminho que
o Japão traçou e conseguiu
concluir em cerca de 40 anos.
Isso é possível para nós. E caso
não consigamos, estaremos
adiando um destino trágico. A
cada ano que se passa, mais
caro fica recuperar a Billings.
Não à toa, um litro de água, hoje
em dia, está quase o mesmo
preço de um litro de gasolina”,
destacou Minami.
O projeto – Intitulado Estudo
do Plano Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da Represa Billings, o
projeto foi dividido em três etapas: levantamento de dados,
elaboração de Plano Diretor de
recuperação da represa e estudo de viabilidade econômica
e financeira. O relatório final
foi assinado em outubro e a
equipe técnica japonesa deve
fazer a entrega oficial do projeto para a Administração
Municipal em fevereiro de
2007.

CIDADES/CURITIBA 1

Takumi Shimada recebe homenagem do Japão
DIVULGAÇÃO

O presidente honorário da
Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná, Takumi Shimada,
recebeu a condecoração “Ordem do sol nascente raios de
ouro e prata”, outorgada pelo
governo do Japão às personalidades que dão grande contribuição à sociedade. O título foi
entregue pelo cônsul geral do
Japão no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
Hirotsugu Hagiuda, em cerimônia realizada no dia 7 de
dezembro, na residencial oficial do cônsul. Estiveram presentes autoridades do interior
do Paraná e familiares do homenageado.
Shimada recebeu este título em reconhecimento ao trabalho que tem desenvolvido ao
longo de sua vida. “Além de
ter contribuído para o desenvolvimento da agricultura, Shimada tem sido um grande
orientador para a comunidade
nipo-brasileira procurando
sempre a união e integração
dos nikkeis”, observou o cônsul Hagiuda. Para o deputado
estadual, Luís Nishimori, “Shimada é uma grande personalidade do Paraná e o fato de
estar recebendo esta condecoração é motivo de muito orgulho para nós”.
Este ano Shimada foi o único japonês que mora no Para-

Shimada recebeu das mãos do cônsul Hagiuda a condecoração

ná a receber esta condecoração. “Agradeço muito esta homenagem em nome de todos
que estiveram ao nosso lado
porque sozinho não poderia fazer nada”, disse Shimada ao
agradecer a família e amigos
(muitos que já faleceram como
Numata e Fukushima) e tantos
outros amigos que estiveram
sempre colaborando nas atividades desenvolvidas.
Currículo – Takumi Shimada
nasceu em 24 de outubro de
1933, em Hokkaido, no Japão.
Veio para o Brasil ainda pequeno acompanhando a família.
Desde 1942 atua no setor agrário no município de Três Barras. Em 1969 foi eleito vereador do município de São Sebastião da Amoreira, no Norte

do Paraná, cidade onde vive
família até hoje.
Desde 1980 Shimada tem
participado ativamente de diversas entidades. Em 1996 foi
eleito presidente da Aliança
Cultural Brasil- Japão e em
1997 foi o presidente da Comissão Organizadora da Recepção da Visita do Imperador e da Imperatriz do Japão a
Curitiba. Apesar dos 73 anos
continua participando de entidades e atualmente é presidente do Conselho Consultivo da
Associação Paranaense de
Amparo às Pessoas Idosas –
“Wajunkai” e presidente honorário da Aliança Brasil- Japão.
Imperador – Também no dia
7 foi realizada na residência
oficial do cônsul, em Curitiba,

uma festa para comemorar o
aniversário do imperador. Na
ocasião estiveram presente
várias autoridades de Curitiba
e do interior do Paraná representando governos e entidades
nipo-brasileiras.
Em seu discurso, o cônsul
Hirotsugu Hagiuda disse que o
ano de 2006 foi significativo em
função do nascimento do príncipe herdeiro do Japão, Hisahito,
que ocorreu em 06 de setembro. Em relação ao relacionamento Brasil-Japão, informou
sobre as visitas recíprocas entre representantes dos dois governos e da cooperação econômica entre empresas envolvendo o comércio do etanol e o
uso da tecnologia da tv digital.
Sobre o relacionamento Japão-Paraná, ele informou que
ocorreram visitas de comitivas
japonesas ao Estado e outros
intercâmbios. Comentou também sobre o fato do Paraná ter
eleito quatro nikkeis para assumir vagas na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa do Paraná. Hagiuda encerrou seu discurso comentando
que 2007 será um ano muito
importante para preparação da
comemoração do centenário
da imigração japonesa ao Brasil que vai acontecer em 2008
e pediu o apoio de todos para
este evento.

CIDADES/CURITIBA 2

Planejamento Pessoal Dekassegui é tema de palestra gratuita
dia 18 de dezembro
Com o objetivo de esclarecer os futuros dekasseguis sobre a realidade social, política
e econômica que irão se deparar quando chegarem na terra do sol nascente, será realizada no 18 de dezembro (segunda-feira), às 19h, no Hara
Palace Hotel, em Curitiba
(PR), a palestra “Planejamento Pessoal Dekassegui”.
O evento, cuja proposta é
amenizar os problemas de
adaptação em uma sociedade
completamente distinta, é promovido pelo Sebrae-PR (Ser-

viço de Apoio a Pequena Empresa no Paraná) em parceria
com a Associação Brasileira
de Dekasseguis (ABD).
Tendo como foco os dekasseguis em fase de preparação
para mudança ao Japão, a palestra é gratuita e ministrada
por um ex-dekassegui, Edmilson Koji Tanaka, consultor do
Sebrae. Serão abordados os
seguintes temas: Japão: sua
geografia, clima, cultura e
oportunidades de trabalho no
Japão; Como planejar sua viagem ao Japão; Como organi-

zar a situação dos familiares
que ficam no Brasil; Como planejar as economias e o tempo
de permanência no Japão;
Como observar e aprender no
Japão para trazer novas idéias
de negócios ao retornar para
o Brasil; Como planejar a viagem de retorno e investir de
maneira correta.
A palestra de Planejamento Pessoal dekassegui faz parte do Programa Dekassegui
Empreendedor, uma parceria
Sebrae/BID, voltado para a
capacitação empreendedora

do dekassegui através de apoio
educacional, técnico e
gerencial na implantação de
negócios no Brasil.
PALESTRA GRATUITA SOBRE
PLANEJAMENTO PESSOAL
DEKASSEGUI
QUANDO: 18 DE DEZEMBRO
(SEGUNDA-FEIRA), ÀS 19H
ONDE: HARA PALACE HOTEL
(AV. IGUAÇU, 931, BAIRRO REBOUÇAS,
CURITIBA (PR)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
41/3233–8449
OU ABD@ABDNET.ORG.BR

O presidente da Câmara, Rubens Benedito Fernandes, Norio Kato
e Junji Abe festejaram a doação da área nobre na rua Flaviano de
Melo para o município

O presidente mundial da
NGK Spark Plug Co. Ltd., Norio Kato, e o prefeito Junji Abe,
oficializaram no último dia 8, a
doação da área onde funcionou
a primeira unidade fabril da empresa, na rua Flaviano de Melo,
para a Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes. O terreno tem
aproximadamente 32 mil m².
A cerimônia, que foi acompanhada por diretores da empresa, vereadores e secretários municipais, entre outras autoridades, foi marcada pela emoção e
demonstração de respeito, confiança e credibilidade entre os
dirigentes da NGK, Prefeitura
e Câmara Municipal.
“Nestes 48 anos de história que acumulamos na fábrica da Flaviano de Melo, muitas coisas boas aconteceram
graças ao apoio da comunidade mogiana. Conseguimos vencer, crescer e a nossa fábrica
foi ficando pequena. Conquistamos a unidade de Cocuera
para onde, gradativamente,
fomos transferindo nossa produção. Fico feliz de poder, agora, com a doação da área, retribuir um pouco de tudo o que
conseguimos aqui”, assinalou
o presidente da empresa.
Norio Kato destacou também a importância das operações no Brasil para o crescimento e fortalecimento do grupo em todo mundo. Segundo
ele, a NGK possui, hoje, 25
fábricas espalhadas por vári-

os países, mas a de Mogi é
especial. “Somente a nossa
matriz e a unidade de Cocuera
conseguem fazer todo processo produtivo, desde a matériaprima até o produto final. A
expansão da fábrica em Mogi
terá papel fundamental para o
futuro do nosso grupo”.
O presidente da NGK no
Brasil, Takao Hamada, afirmou
que em janeiro próximo toda a
produção da Flaviano de Melo
será transferida para Cocuera.
“Com a proximidade do encerramento das atividades na
Flaviano de Melo, pensamos
muito numa maneira dessas instalações serem utilizadas para
beneficiar o povo. Estou agradecido pela compreensão e generosidade do prefeito que irá
desenvolver, no local, projetos
em prol da população”.
Lembo – Em visita a Mogi das
Cruzes no último dia 9, onde
participou de um almoço de
confraternização em Cezar de
Souza, o governador Cláudio
Lembo deu boas notícias ao
prefeito Junji Abe, que compareceu ao encontro. Lembo reafirmou o compromisso do
Governo do Estado de repassar verbas para duas importantes obras na cidade - a construção de quatro rotatórias na
rodovia Mogi-Bertioga (SP98) e do trevo da Mogi-Dutra
(SP-88), na altura do Jardim
Aracy.

CIDADES/LINS

Ministro Massami Uyeda inaugura
Juizado Especial em Lins
DIVULGAÇÃO

Massami Uyeda foi recepcionado no Bunkyo de Lins

Primeiro nikkei a alcançar
o cargo de ministro no Tribunal
Superior de Justiça, Massami
Uyeda esteve em Lins (SP) no
último dia 11, quando inaugurou
o Juizado Especial. Na comitiva estavam ainda a presidente
Regional Federal, desembargadora Diva Malerbi, o deputado
federal Arnaldo Faria de Sá,
desembargadores, juizes e promotores do alto escalão judiciário.
O ministro nasceu em Lins
na rua Rosalino Silva, 62 e
mudou-se para a capital em
1961 para estudar. Seu pai possuía indústria de carrocerias de
ônibus. Com a perda em incêndio da unidade de Lins foi para
Guaiçara. Possui casal de filhos. Todos formados em Direito, inclusive a mulher, Emico,
e seu genro.
O ministro é mestre e doutor em Direito pela USP e é
autor de inúmeras obras de
Direito. É a primeira vez que
esteve em Lins em caráter oficial depois da mudança. Quan-

do promotor público em Mirandópolis costumava passar
rapidamente por esta cidade.
Antes do regresso pretendia
visitar o padre Norberto
Kondó, construtor das Igrejas,
como é conhecido.
O Juizado de Lins é a 19ª
do Estado e atenderá 55 cidades. Facilitará de muito quem
tenha alguma pendência com
o governo ou órgãos federais,
como previdência social, fundo de garantia, etc.
Imigração – A Câmara Municipal de Lins, em sessão solene no dia 8, numa propositura
do vereador Durval Marçola,
homenageou os 90 anos da
Imigração Japonesa no município, na pessoa de Tozaemon
Matsuda, 97 anos. Representando a comunidade nikkei,
recebeu das mãos do prefeito
Waldemar Sândoli Casadei e
do presidente da Câmara,
Durval Marçola, placa alusiva
à data comemorativa.
(Shigueyuki Yoshikuni)
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LITERATURA 1

Rossa Nova se apresenta hoje e
prepara festa de lançamento de CD
JORNAL NIKKEI

A

vizinhança tranqüila do
bairro da Saúde, em
São Paulo, e a casa
com quintal, horta e cachorros propiciam um estilo de vida
parecido com o dos interioranos. O silêncio das ruas, o
canto dos passarinhos e a proximidade com as pessoas desde crianças até o dono da
vendinha da esquina - faz parte da rotina do nikkei Rodrigo
Dias Kitahara, o Xamã, percussionista do grupo Rossa
Nova. É nesse ambiente
inspirador onde acontecem
também os ensaios do grupo,
que se apresenta no espaço
“A Hebraica” (Rua Hungria,
1000, São Paulo) hoje, às 21
h. No repertório do show, a
terra, as pessoas humildes e
as coisas simples, mas fundamentais, são alguns dos temas
que fazem parte do recém-gravado CD Rossa Nova. A festa de lançamento do primeiro
trabalho do grupo deve acontecer no início de 2007, antes
das apresentações no Sesc
Pompéia (30/01) e no Centro
Cultural Vergueiro (09/02).
Geralmente associado a um
gênero tradicional, a música
caipira ganha uma roupagem
moderna com o Rossa Nova,
formado pelo vocalista Juka
(Juliano Marcucci de Carvalho) e Bzão (Rubens de Barros Nicolau), além de Xamã.
A banda faz uma mistura que
passa pelo rock, flamenco,
moda de viola e música tribal
– a fusão de tais ritmos é definida pelos músicos como “rock
rural, o som da terra”. “Não
temos preconceito musical,
colocamos sentimento na hora
de tocar e isso reflete nas nossas composições”, conta
Xamã.
O projeto da banda é recente. Há dois anos, o nikkei foi
convidado por Juka e Bzão
para formar o grupo, quando
estava prestes a ir ao Maranhão para estudar outros ritmos. Cansado do stress de
São Paulo e das exigências do
mercado publicitário, Xamã formado e atuando na área
com uma agência própria na
época - planejava uma verdadeira aventura: viajar de mochila pelo litoral nordestino parando de cidade em cidade até

Percussionista nikkei promove mistura de ritmos e estuda utilização de taikô para próximo trabalho
MARCELO ROSSI

Música caipira ganha novo fôlego com o Rossa Nova

chegar a São Luís, a capital do
reggae, uma de suas diversas
influências musicais. “Acabei
aceitando o convite e desistindo da viagem, mas, hoje, vivo
como se estivesse a caminho
do Maranhão. Sempre tenho
contato com outros músicos,
ritmos e instrumentos, como a
alfaia [usada no maracatu]”,
afirma.
Atualmente o músico trabalha exclusivamente com o
grupo – “entrevistas em TV,
rádios, seleção de músicos
para a banda de apoio nos
shows e da equipe de apoio
exigem dedicação integral”.
“É uma verdadeira empresa”, acrescenta. O grupo já
participou dos programas de
Ronnie Von, Clodovil

Hernandez (A Casa é Sua),
Célia e Celma, entre outros,
além de contar com músicas
na programação de mais de
400 rádios no Brasil.
Com a antiga profissão,
Xamã vê algumas semelhanças, mas ressalta que são atividades distintas. “A publicidade mexe com a criação de textos e imagens, mas com o objetivo de vender o produto. A
música deve ser produzida sem
preocupação nenhuma. É preciso acreditar, ter fé no que se
faz – o retorno financeiro é
conseqüência”, explica.
Influências – Pescar, conversar com as pessoas e ter contato com paisagens naturais
sempre esteve entre os passa-

LITERATURA 2

Estação Liberdade lança saga de Miyamoto
Musashi. Desta vez, escrita por americano
REPRODUÇÃO

A editora Estação Liberdade lança a biografia de Miyamoto Musashi, uma das figuras mais lendárias do Japão.
Intitulado como “O Samurai –
A vida de Miyamoto Musashi”
(328 páginas, R$48,00), o livro
traz a saga de um guerreiro
que, mesmo no auge de seus
poderes, evitou cargos e família, conforto e segurança, tornado-se por isso um ideal de
vida, inspirando histórias, peças teatrais, romances, filmes.
Esta não é a primeira vez
que o mercado abre as portas
à vida do espadachim. A obra
retoma o romance “Musashi”
de Eiji Yoshikawa, o que comprova a permanecia de uma
fonte viva de fascinação, tanto para os japoneses como
para os ocidentais. E desta
vez, quem resgata essa narrativa é o escritor norte-americano especialista em língua e
cultura japonesa William Scott
Wilson.
A obra conta sobre a desenvoltura de uma série de ilustres
combates, sem perder uma, até
mesmo quando o personagem
passou a lutar sem aniquilar seus
adversários. Ao adotar essa
técnica, ele simplesmente neutralizava os ataques do oponente até que suas habilidades fossem reconhecidas.

Livro retrata história de guerreiro

O lutador ia ainda contra as
convenções, preferindo uma
espada de madeira. Em seus
anos de maturidade, nunca
usou uma arma autêntica. Ao
contrário disso, utilizava recursos psicológicos, frutos de
exaustivos estudos antes de
suas batalhas. Musashi orientava seus estudos tão arduamente conquistados sobre as
artes combatentes para metas
espirituais de cunho zen-budista.
Além de toda a destreza
nas lutas, o autor revela também o destaque como um dos
mais respeitados na pintura a

nanquim, na prática de caligrafia tradicional, nos estudos de
poesia chinesa e na filosofia
budista. O livro dá acesso também a mapas que retratam o
arquipélago no período Edo
(1603-1828), desenhos do próprio samurai, fotos do monumento funerário erguido em
sua homenagem, da caverna
onde ele esteve escondido e
também imagem da escultura
de madeira de autoria do próprio samurai.
Um outro ponto interessante durante a leitura é a curiosidade que Scott Wilson mostra.
No japonês moderno existem
figuras de linguagem que se
referem ao caráter “musashiano”. Isso quer dizer que provavelmente o seu nome seja
tão ou mais conhecido do que
personalidades da história e
cultura nipônica.
Todo este trabalho é resultado de uma extensa pesquisa
do autor norte-americano, que
se apaixonou pelas tradições
orientais ao visitar o país. Formou-se em língua e literatura
japonesa e dedicou-se ao estudo da filosofia do período
Edo na Universidade de Aichi,
em Nagoya, no Japão. Traduziu para o inglês importantes
obras como o romance Taiko,
de Eiji Yoshigawa.

tempos prediletos do sansei
Xamã. Além disso, a formação
rockeira – tocava contrabaixo
numa banda cover de Raul
Seixas, e ouvia os discos do
Led Zeppelin e Pink Floyd desde criança – o gosto por Manu
Chao, Jackson do Pandeiro e
outros músicos brasileiros são
responsáveis pela formação
musical do nikkei. Para o futuro, ele pretende ainda estudar taikô para incrementar o
som do grupo.
Foi batizado de Xamã pela
mãe do vocalista Juka devido
ao gosto pela natureza e o teor
das conversas mantidas entre
ambos. O auto-conhecimento
sempre foi uma das buscas do
percussionista, que acredita
contribuir também para as descobertas de outras pessoas por
meio das canções do grupo.
“Algumas mensagens são mais
diretas, como a da música ‘Feito Bicho’, que fala de uma
maneira mais natural de encarar a morte. Mas todas elas
têm uma carga de emoção que
é repassada para as pessoas”,
complementa.
Para Xamã, os interessados
nesse caminho precisam ser
sinceros, deixando de lado
modismos e abordagens superficiais de “livros de auto-ajuda
e pseudo-esotéricos”. “O autoconhecimento requer esforço
da pessoa, não é por meio de
fórmulas que a pessoa vai se
encontrar. Muitas vezes, é
uma situação difícil porque ela
não sabe com o que vai se deparar. Mas chega uma hora
que é preciso sentir as respostas, deixar de racionalizar para
encontrar o próprio caminho.
Eu nunca pensei que ia viver
de música, as coisas foram
acontecendo”, conclui.
(Gílson Yoshioka)

Jornalista nikkei revela o
complexo cenário haitiano
REPRODUÇÃO

“No Haiti insurgente, as ruas tinham barricadas, os rios estavam
secos e as plantações
de cana, que tornavam
a região famosa no período colonial, haviam
sido queimadas na revolução de escravos
que tornou o país independente da França.
Os blindados manobravam com dificuldade
pelas ruas estreitas,
desviando-se de montanhas de lixo que chegavam a atingir a altura de um homem. Não
havia coleta na cidade
e o problema sanitário
passou a ser usado
como instrumento lde
guerrilha pelos rebeldes Livro revela caos vivido no Haiti
e por gangues que opecoberta na primeira viagem do
ravam na região”.
O trecho, extraído de Haiti, navegador Cristóvão Colombo
do jornalista Luís Kawaguti, à América, em 1492, passanrevela o cenário de caos que a do pela revolução de 1804, que
região enfrentava quando as libertou o Haiti da França, e
tropas brasileiras foram envi- pelos 28 anos extremamente
adas ao país em missão de violentos da ditadura de
Duvalier.
paz.
O jornalista não se atém
Uma insurreição armada
irrompeu no Haiti no início de aos fatos históricos e políticos.
2004, resultando na renúncia e Faz um panorama do sistema
no exílio do então presidente educacional, sanitário e de
Jean-Bertrand Aristide. Para transporte do país. Além de
evitar uma guerra civil, em 1º revelar aspectos da cultura
de junho de 2004, soldados bra- haitiana: “a responsabilidade
sileiros chegaram à cidade de sobre a família no Haiti é semPorto Príncipe, capital do país, pre da mulher”. Mostra de que
para formar a força principal maneira a religião católica, proda recém-nascida Missão das fessada pela maioria da popuNações Unidas para a Estabi- lação, convive harmonicamente com os rituais de vodu.
lização do Haiti, a Minustah.
O livro configura-se como
O livro da Editora Globo
surgiu a partir das viagens que uma rica fonte de informações,
o jornalista fez para presenci- pois o autor conheceu de perar o cotidiano das tropas bra- to tanto as dificuldades quanto
sileiras, que viraram reporta- o trabalho dos militares brasigens publicadas nos jornais leiros. Narra, detalhadamente,
Diário de S. Paulo e O Globo. operações importantes das troA publicação aprofunda o con- pas da Onu, como as realizateúdo das matérias e ainda das em Bel Air, a maior favela
mostra o quanto o Brasil influi de Porto Príncipe. Revela os
nas vidas dos oito milhões de diversos problemas enfrentahaitianos seja por canais diplo- dos, desde o desarmamento da
máticos, militares ou culturais. população até dificuldades
Traz depoimentos inéditos logísticas, como o alojamento
de rebeldes e de militares bra- das tropas brasileiras.
A publicação reúne histórisileiros sobre supostos casos
de espancamento durante as de soldados, oficiais, diplointerrogatórios e abusos de vi- matas, intérpretes, funcionáriolência contra haitianos. Nar- os da ONU, líderes comunitára também os combates e es- rios, políticos e haitianos cotratégias militares que fizeram muns. A conversa com Samda ocupação brasileira na ca- ba Boukman, um dos líderes
pital haitiana um exemplo de mais influentes na favela de
operação de paz bem-sucedi- Bel Air, revela a importância
da realizada pelas Nações da presença brasileira e do trabalho realizado em solo
Unidas.
Luís Kawaguti relata a su- haitiano. “O Brasil e o Haiti são
cessão de acontecimentos que, países que vivem juntos. Todo
em pouco mais de dois anos, haitiano ama o Brasil, são loulevaram uma nação do caos cos pelo Ronaldo; todas as
social e político ao processo de nações (que servem na Minusredemocratização, iniciado tah) deveriam pensar como o
com a eleição de um novo pre- Brasil”, afirma Boukman.
sidente. Para compreender a
complexidade da situação do FICHA TÉCNICA
Haiti e, conseqüentemente, da TÍTULO: HAITI (EDITOTA GLOBO, 216
missão da ONU, o autor faz PÁGINAS, R$ 42,00)
um passeio pela história do AUTOR: LUÍS KAWAGUTI
país. Aborda desde a sua des- GÊNERO: REPORTAGEM
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LIVRO

Retratos de Tony Miyasaka mostram a ‘antiga’
Ribeirão Preto das décadas de 50 e 60
REPRODUÇÃO

C

om uma câmera foto
gráfica na mão, Tony
Miyasaka, imigrante
japonês que chegou ao Brasil
com a família em 1934, retratou o desenvolvimento de Ribeirão Preto e conquistou
fama na cidade do interior paulista. As primeiras experiências com a fotografia ocorreram
na década de 50 e não demorou muito para Miyasaka colecionar, em seu álbum, imagens de construções, comércio, bailes, formaturas, casamentos e retratos. Segundo a
esposa, Tereza Keiko Miyasaka, foi ele quem introduziu a
fotorreportagem em Ribeirão.
Após trabalhar como boy
em uma farmácia e vender
peixe na rua, Miyasaka passou
a colocar em prática o que
havia aprendido com os irmãos. Em 1950, a família abriu
um estúdio fotográfico e, com
os irmãos, Miyasaka passou a
retocar as imagens que eram
reveladas à noite.
Nascido em 1932, na província de Aichi, o fotógrafo
faleceu há dois anos. Parte de
seu trabalho está guardado,
em negativos, na casa de Tereza e algumas dessas imagens ilustram o livro “Ribeirão
Preto pelo Olhar de Tony
Miyasaka”, lançado no último
mês de novembro.
A obra, que tem a coordenação de Tereza e de uma das
filhas do casal, Elza, reúne fotos tiradas na cidade na década de 50 e 60. “É uma forma
de mostrar o passado para
muitas pessoas que não conheceram Ribeirão nessa época”,
explica a viúva, que acrescen-

gistrar as cenas do cotidiano,
como a de uma reunião familiar no domingo, o crescimento
dos filhos, os nossos passeios
aos parques, as nossas viagens
a pousadas, às praias, ao norte, ao sul, a Europa ou a Disney,
tudo tem grande importância,
pois todas as cenas são passageiras. Elas não se repetem,
elas se vão. O que fica são as
fotografias”.

O livro, com 102 páginas e
que está à venda em Ribeirão
Preto por R$ 60,00, pode marcar o primeiro volume de uma
coleção com as imagens captadas pro Miyasaka. “Tem
material para muitos outros livros. As pessoas já me perguntam se irei publicar outro
no próximo ano”, adianta Tereza.
(Luciana Kulba)

ARTES

Atelier abre inscrições para
curso de férias
Além da evolução da cidade, as lentes do imigrante registraram o casamento com mulher Tereza

Tony Miyasaka dedicou parte de sua vida à fotografia

ta que foi Elza quem sempre
planejou a publicação do livro.
“Ela sempre cobrava meu
marido e perguntava ‘por que
o pai não escreve um livro?’”.

Lembranças - Tereza e Miyasaka se conheceram através
de um miai – quando o encontro é mediado por algum parente ou conhecido – e se ca-

saram em 1959. Dos cinco filhos que tiveram, um resolveu
seguir os passos do pai e hoje
trabalha no estúdio, fotografa
e ministra cursos. “Os amigos
brincavam que se não lhe arrumassem uma esposa, o Tony
não casaria”, relembra.
A saúde de Miyasaka começou a se complicar por volta do ano de 2000, quando operou a verticulite. “Ele emagreceu bastante e dizia que precisava comer muito doce para
engordar, foi assim que acabou
provocando a diabetes”, conta Tereza.
O fotógrafo abandonou a
profissão nos anos 70. Em um
artigo publicado no jornal A
Cidade, em novembro de 2003,
Miyasaka declara o encanto
que tinha pela fotografia. “Re-

Encontram-se abertas as
inscrições para o curso de férias de “Cultura Japonesa para
Crianças” do Atelier de Pintura Antiga Japonesa. Estão sendo oferecidos cursos em que
as crianças terão uma programação variada enfocando vários aspectos da cultura japonesa como a pintura (sumie),
a caligrafia (shodô), origami,
jogos e literatura, com leitura
de lendas japonesas.
O curso é dirigido para crianças de 7 a 12 anos. Os interessados podem optar entre
dois horários e turnos: manhã
e tarde, em pequenos grupos
de no máximo 7 alunos por turma. Não há pré-requisitos. A
carga horária poderá ser
formatada de acordo com o
interesse de cada aluno.
O curso será ministrado
pela artista plástica e designer
gráfica Susan Hirata que ilustrou, entre outras obras, “O
Menino Rio”, de Carlos Nejar

(membro da Academia Brasileira de Letras). É verbete no
“Dicionário Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira – Séculos 19 e 20” ((Edusp
– Editora da Universidade de
São Paulo,1995), de Nelly
Novaes Coelho.
O valor do curso é de R$
175,00 (para 12 horas-aula) e
a inscrição é de R$ 100,00 (podendo ser paga em 2X R$
55,00). Neste valor está incluso todo o material necessário
para uso local. (pincéis japoneses, tinta (sumi), pedra para
moer a tinta (suzuri) e papel).
As vagas são preenchidas
por ordem de inscrição e devem
ser feitas pelo tel.: 11/7682-9769
ou e-mail artsumie@gmail.com
ou agendando-se um horário diretamente no local.
A escola possui uma Biblioteca Circulante, Hemeroteca,
CD-Teca e DVD-teca e todos
os alunos tem acesso gratuito
ao acervo.

CULTURA

Yosakoi Soran: tradição e modernidade que
encantam o público tanto no Japão quanto no Brasil
DIVULGAÇÃO

Dança vibrante e envolvente, ao som de músicas animadas e empolgantes, caracterizam o principal e mais tradicional evento de verão da cidade de Hokkaido, no Japão: o
Yosakoi Soran.
O festival que reúne cerca
de 300 equipes de dança com
mais de 44 mil dançarinos, é a
junção de outros dois grandes
eventos japoneses, conhecidos
como Yosakoi Matsuri (originário da província de Kochi) e
o Soran Bushi (festa da cidade de Hokkaido).
Em 1992, um grupo de universitários de Hokkaido teve,
pela primeira vez, contato com
o grande festival de Kochi, festa folclórica que dura quatro
dias de agosto. Interessados,
decidiram levar para Hokkaido as características das danças do Yosakoi Matsuri e misturar com sua famosa dança
natal: Soran Bushi, a qual homenageia e simboliza os pescadores do norte do Japão,
com os movimentos da arte de
pescar e com uma música,
cujas letras exaltam a luta contra o mar e a luta pela sobrevivência, de uma forma heróica.
A principal expressão presente no refrão das músicas é:
“Amarre o hachimaki (lenço
que é amarrado na testa que
não serve apenas para reter o
suor quando a pessoa fará um
grande esforço, mas também
simboliza o próprio esforço físico e mental) e vá”.
Surge então, com as duas
tradições fundidas, uma dança vibrante e envolvente que
exige força e velocidade. Apesar de possuir características
tradicionais do Yosakoi e do

Soran Bushi, as coreografias
e músicas ganharam novos
arranjos que misturam instrumentos típicos japoneses,
como o Naruko (chocalho),
com guitarra, bateria, teclado,
entre outros. A música é agitada e inclui ritmos contemporâneos como pop, rock, samba, hip-hop...
O primeiro Yosakoi Soran,
no Japão, foi apresentado em
1992 e a partir daí conquistou
adeptos de todo o país. Atualmente o festival é realizado
todos os anos como uma espécie de concurso.
Cada grupo monta sua própria coreografia e a maioria
utiliza os happis (trajes japoneses) como vestimenta para a
apresentação. O principal instrumento musical utilizado é o
Naruko.
No Brasil, Yosakoi Soran
ganha força a cada ano Vendo que o evento possui um
grande alcance e encantado
com a beleza das apresentações, o fundador da rede de
cabeleireiros Soho, Hideaki
Iijima, decidi estudar a possibilidade de introduzir o evento
aqui no Brasil.
Então em 2003, acontece a
primeira edição do Yosakoi
Soran Brasil, no Grande Auditório da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa, em São
Paulo, com a participação de
12 grupos de dança. Neste
ano, o festival não teve caráter competitivo.
Desde 2003, já foram quatro apresentações anuais, e a
segunda edição chegou a reunir no Ginásio do Ibirapuera,
cerca de 20 grupos, dentre es-

Tradição e modernidade andam juntas durante apresentação de Yosakoi Soran nas ruas de Hokkaido, no Japão

colas, associações e entidades
ligadas à cultura da colônia japonesa, vindas de várias partes
do Brasil: Balé Yuba, Taiko KiRen, Sohaku-Oshiman, Yosakoi
Soran Nipo Campinas,
Himawari, Bastos Fujinkai,
Biritiba Mirim Nihongo Gakkou,
Gurpo Sansey, entre outros.
O evento tenta ao máximo
se parecer com o Yosakoi
Soran do Japão, por isso o critério de avaliação é bem rígido. Os juízes analisam a técni-

ca, a harmonia, a criatividade
e o conjunto em si.
No regulamento podem ser
encontradas dezenas de regras,
dentre elas estão: a apresentação não poderá exceder 5 minutos, não é permitido repetir
coreografias do ano anterior, é
obrigatório o uso do Naruko nas
coreografias, o refrão Soran
Bushi é obrigatório durante a
apresentação e não é permitido o uso de cenários.
Em 2004, o Balé Yuba to-

mou conta do Ginásio do Ibirapuera, levando o prêmio de
campeão e nos últimos dois
anos, a medalha de ouro foi
para o Grupo Sansey que agitou os presentes na Via
Funchal.
O evento aqui no Brasil é
realizado no mês de julho e
sempre é solicitado 1 quilo de
alimento de entrada para ajudar entidades como Kibo-noIê, Kodomo-No-Sono, IkoiNo-Sono, Igreja Batista da Li-

berdade e LARES (Legião de
Assistência para Reabilitação
de Excepcionais).
Os quatro anos de Yosakoi
Soran no Brasil reuniram inúmeras pessoas que apreciam
essa arte japonesa. Este ano
as apresentações prometem e
tendem a ficar cada vez melhores. Enquanto julho não
chega, os grupos se preparam
para mais um ano de suor,
muito treino e também de vibração.
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AGROPECUÁRIA

Paulo Okamotto é reconduzido à
presidência do Sebrae

Crescimento da produção de
cana preocupa especialista
ÚNICA

EUGENIO NOVAES/ASN

O

Conselho Deliberativo
Nacional (CDN) do
Sebrae elegeu, na
quarta-feira (13), a diretoria
executiva da Instituição para
o biênio 2007/2008 e o novo
presidente do próprio CDN. O
atual presidente do Sebrae,
Paulo Okamotto, foi reconduzido ao cargo por mais dois
anos, assim como o diretor-técnico Luiz Carlos Barboza, que
continuará na diretoria.
Para a diretoria de Administração e Finanças do Sebrae
Nacional, foi eleito o atual gerente da Unidade de Acesso a
Serviços Financeiros, Carlos
Alberto dos Santos, que assume o cargo, no próximo ano,
no lugar de César Rech.
O atual presidente do CDN,
Armando Monteiro Neto, que
já está há quatro anos à frente
do cargo, deixará a presidência do Conselho nas mãos de
Adelmir Santana, presidente
da Fecomércio do Distrito Federal.
De acordo com Paulo
Okamotto, o desafio que vem
pela frente é dar continuidade
a vários projetos e ações que
tiveram início na atual gestão.
O principal deles, destacou, é
a implementação da Revolução
no Atendimento do Sistema
Sebrae. “Precisamos levar
conhecimento de forma mais
rápida. Por isso, a revolução
no atendimento é importante”.
Lei Geral – Okamotto destacou também a importância do
atual cenário do País e do conjunto de políticas aprovadas que
beneficiam as micro e pequenas empresas, com destaque
para a Lei Geral do segmento,
sancionada nesta quinta-feira

Okamotto: “Desafio é dar continuidade aos projetos e ações”

(14) pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
“Há um conjunto de leis que
foi aprovado, como a Lei Geral, que favorece o desenvolvimento do País. Nossa tarefa
agora, do Sebrae, é fazer com
que essas informações cheguem aos empresários de pequenos negócios, para que eles
possam usufruir dos benefícios”, ressaltou.
Antes de ser eleito presidente do Sebrae para o biênio

2005/2006, Okamotto foi diretor de Administração e Finanças da Instituição, durante o
biênio 2003/2004. Já nesse
período, foi responsável pela
reestruturação da Unidade de
Políticas Públicas, com foco no
desenvolvimento de estudos
relativos à Lei Geral, compras
governamentais e gestão municipal voltada para o desenvolvimento sustentável, baseado nos negócios de pequeno
porte. Okamotto conduziu,

PROJETO VERÃO

Prefeitura alerta população contra dengue
A cidade se encontra em estado de alerta com relação ao mosquito Aedes Aegypti e à doença
da dengue. Dados colhidos de janeiro a agosto de 2006 registram
450 casos contraídos em nossa cidade (autóctones), sendo que um
foi de Dengue Hemorrágica. Para
enfrentar esta ameaça, a prefeitura
uniu-se ao governo do Estado para
promover a Campanha Estadual de
Combate à Dengue. A campanha
custará R$ 5 milhões em ações em
todo o Estado, e contará com 25
mil profissionais.
“A Prefeitura entra nessa campanha com todas as suas energias”, afirma o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A Prefeitura vai
repassar R$ 1,2 milhão ao governo
do Estado para a divulgação da
campanha na cidade. Para ajudar a
eliminar a proliferação do mosquito na Capital, a principal arma empregada vem sendo a operação
Cata-Bagulho, parte integrante do
Plano Verão 2006. O órgão responsável pelo combate à dengue em
São Paulo é a Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA). Uma
das estratégias adotadas para enfrentar a falta de esclarecimento é
o contato direto com o morador.
O maior problema do Programa
de Combate à Dengue, entretanto,
ainda é a dificuldade de acesso a
casas e terrenos fechados ou abandonados, pois muitos moradores se
recusam a atender os agentes de
saúde. Os locais sem acesso correspondem a 40% do total de imóveis do município. Mas para que o
programa seja eficiente, é necessário visitar 100% dos domicílios. O
sucesso da campanha, portanto, depende do apoio da população.
Outro fator que contribui para
a preocupação são as ondas de

calor antecipando o verão, o que
aumenta a possibilidade de transmissão da dengue. A situação se
estende não somente à Capital,
mas também aos 39 municípios da
Região Metropolitana da Grande
São Paulo e da Baixada Santista.
Aumento - No ano de 2004 foram
constatados 10 casos de dengue
contraídos no município (autóctones) e 88 trazidos de outras localidades (importados). Em 2005, foram contaminadas pelo mosquito
35 pessoas dentro do município,
somando 186 casos, a maioria da
Bahia e Ceará. No Estado foram 5
mil casos. Naquele ano, pela primeira vez Governo Estadual e Municipal se uniram para realizar a Semana Metropolitana de Combate
à Dengue, que atingiu 39 municípios da Grande São Paulo e Capital. Em 2006, os casos aumentaram
numa proporção preocupante.
Foram 450 casos autóctones
(contraídos na Capital) e cerca de
46 mil no Estado de São Paulo.
Isso aconteceu em razão do inver-

no atípico, e das chuvas freqüentes que causaram alagamentos por
toda a cidade, além da desmobilização da população na prevenção ao Aedes aegypti. Em função
do incrível aumento de casos autóctones neste ano, a coordenação do Programa de Combate à
Dengue incrementou as operações
de bloqueio de transmissão através de ações como nebulização,
tratamento de caixas-d’água, depósitos (barris, tonéis) e pontos
estratégicos (cerca de 2.400 locais
cadastrados) na busca de
criadouros do mosquito.
O Programa inclui ainda ações
educativas em escolas, apoiadas
pela Secretaria Municipal da Educação e pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo - SIEEESP, rede
de ensino público e privado, respectivamente. Os professores estão orientando os alunos sobre a
doença por meio de instrumentos
como o Guia do Professor e distribuição de material informativo
desenvolvido pela COVISA.

também, a reestruturação da
Unidade de Gestão Orçamentária, com nova sistemática de
orçamento para o Sistema
Sebrae.
Em 1990, junto com intelectuais, políticos e personalidades
da sociedade civil, Paulo
Okamotto participou da criação do Instituto Cidadania, organização não-governamental
dedicada ao estudo, debate e
divulgação de políticas públicas
alternativas. Foi responsável
pela gestão administrativa da
entidade desde a sua fundação,
em 1990, até 2001, quando assumiu a presidência do Instituto.
Antes do trabalho à frente
do Instituto Cidadania, Okamotto implantou a imprensa do
Partido do Trabalhadores (PT)
em São Paulo, com a criação
da Revista Teoria e Debate,
Jornal Linha Direta. Ele também criou o Jornal PT Notícias, que depois passou para o
Diretório Nacional. Nesse período, reestruturou a forma de
organização do partido em
macrorregiões, o que possibilitou ao PT de São Paulo passar de um para 13 prefeitos
municipais.
Foi também diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
de 1981 a 1990, e um dos formuladores da organização do
novo sindicalismo, organizando
os trabalhadores pela base, por
meio da Cipas e delegados sindicais. Participou ativamente da
constituição da Central Única
dos Trabalhadores (CUT). Paulo Tarciso Okamotto é natural
de Mauá (SP), técnico industrial, casado e tem três filhos.
(Fonte: Agência Sebrae de
Notícias)

Produção da cana tem substituído outras atividades em diversas regiões

Uma estimativa do Instituto de Economia Agrícola (IEA)
aponta que o valor da produção agropecuária do Estado de
São Paulo poderá apresentar,
este ano, um crescimento de
7,6% em relação a 2005 e totalizar R$ 33 bilhões. Principal
produto paulista, a cana-de-açúcar supera este índice e registra
o aumento de mais de 31%.
O que pode ser considerado motivo de comemoração
para muitos, começa a preocupar especialistas da área.
Engenheiro agrônomo e pesquisador científico do IEA,
Alfredo Tsunechiro explica
que o consumo de etanol – biocombustível obtido através da
fermentação de açúcares e
cereais – tem refletido no aumento da produção da cana.
De acordo com o especialista, o produto tem substituído
outras atividades em diversas
regiões do Estado. “Das 40 regiões de São Paulo, em 26 a
produção de cana é predominante. Há dois anos, eram 14
regiões”, afirma Tsunechiro
que acrescenta que a cana-deaçúcar chega a representar
70% do valor total de produção agropecuária em algumas
regiões.

O engenheiro alerta que a
expansão da agroenergia pode
trazer impactos sociais e ambientais negativos. “O oeste do
Estado apresenta o maior crescimento no número de usinas.
Além da concentração de renda em poucas mãos, a produção de cana ocorre em terra
plana, o que facilita a mecanização e reduz a necessidade
de mão-de-obra. A queima da
cana é também um problema
para o meio ambiente”.
Grãos em baixa - O estudo
do IEA aponta que se a cana
fosse excluída da listagem, o
valor da produção agropecuária paulista seria de R$ 18 bilhões. Na contramão da maré
de bons resultados dos canaviais, produtores de grãos e fibras tiveram uma perda de
14,3% e 11,8%, respectivamente, em relação ao ano passado.
A produção de cana-deaçúcar também tem apresentado um crescimento acelerado, como define Tsunechiro,
nos estados do Paraná, Mato
Grosso e Minas Gerais. “è uma
tendência e o crescimento tem
se acentuado sucessivamente”, finaliza.
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Baby Beef Rubaiyat traz no novo cardápio o
Tropical Kobe Beef
JORNAL NIKKEI

O restaurante Baby Beef
Rubaiyat encerra este ano com
duas novidades. Referência
entre as casas de carne em
São Paulo, o endereço da Alameda Santos, no Paraíso, teve
suas portas reabertas no dia 20
de novembro, após um incêndio que o fechou para reformas há alguns meses. Outra
notícia é que seus freqüentadores já podem experimentar
o Tropical Kobe Beef, carne
macia e de textura marmorizada, versão da japonesa Kobe
Beef que entra no cardápio.
Produto que vem do cruzamento entre as raças Wagyu
(japonesa) e Brangus, sua carne possui gorduras que, durante o preparo, se derretem sobre as fibras musculares, dando suculência e ótima sensação ao paladar. Numa reunião
com a imprensa na semana
passada, o proprietário da casa,
Berlarmino Iglesias, convidou
os jornalistas para um almoçodegustação. Os cortes apresentados e que se incluem no
menu são: baby beef, bife de
chorizo, picanha, filet mignon
e costela especial.
“É uma carne com paladar, diferenciada. É mais macia por causa da gordura
insaturada e mais suculenta”,

Beef e o Baby Beef, além de
carnes importadas da Argentina. O frango (raça Label
Rouge) é ecológico e tem sabor semelhante ao frango caipira brasileiro. A tradicional
Feijoada com Baby Pork e
Baby Javali, de carnes saborosas e com pouca gordura, continua sendo servida na casa às
quartas e sábados, no almoço
(R$ 62); o Gran Buffet de Pescados de España, às sextas (R$
91), e o Gran Buffet Mediterrâneo nos demais dias (R$ 79).

Da esq. p/ dir.: Belarmino Iglesias, Rogério Uenishi e Sadao Iizaki, que mostram a carne ‘marmorizada’

afirma Belarmino. São 12 os
níveis de marmoreio da carne, e a produzida na Fazenda
Rubaiyat, em Dourados (MS),
atinge os níveis 4 a 5,
“satisfatório”, segundo o superintendente da Associação
Brasileira dos Criadores de
Bovinos da Raça Wagyu, Ro-

gério Satoru Uenishi.
“Fomos os primeiros a começar o cruzamento, na parceria com a Yakult, que se concretiza agora. É um processo
que levou quatro anos, desde a
inseminação artificial, e agora
oficializamos”, disse Iglesias,
que pesquisa o grau de gordura

F I M

ideal para o paladar brasileiro e
a idade do animal. Elogiando a
maciez do produto, até brincou:
“Há carnes e carnes, e esta é
uma que não tem fiapos.”
Outros cortes exclusivos que
a unidade da Al. Santos apresenta são a Picanha Summus,
a Bisteca Premium, o Master

D E

Reforma - O arquiteto Fernando Iglesias é quem assina
o projeto arquitetônico moderno e arrojado da casa, deixando o ambiente mais agradável.
Claro, durante o dia, e aconchegante, de noite. A fachada
ganhou grandes janelas de vidro e o salão, muita luz natural
graças a grandes aberturas no
teto. O bar e a adega foram
ampliados. A cozinha de dois
andares, de vidro transparente, fica no meio do salão principal e está exposta ao público, que pode acompanhar a
movimentação dos chefs.
Do antigo ambiente, permaneceram apenas o piso
avermelhado de cerâmica, a
estrutura de madeira entrela-

çada afixada no teto, as mesas em madeira nativa e cadeiras com assento de couro.
Outra novidade é a “Butique
Rubaiyat”. Posicionada logo
após a porta de entrada, a lojinha vende carnes da Fazenda
Rubaiyat. O cliente poderá
encontrar cortes como o filé
mignon (R$ 16/kg), o master
beef (R$ 20,30), a paleta de
cordeiro (R$ 17/ kg), o pernil
(R$ 15/kg), a costela de javali
(R$ 29/kg), e o frango ecológico (R$ 8,50/600g).
O Tropical Kobe Beef está
disponível na unidade Paraíso
do restaurante, e no próximo
ano será levado para outras
unidades (Baby Beef Rubaiyat
da Av. Brigadeiro Faria Lima
e A Figueira Rubaiyat, da R.
Haddock Lobo). “Dentro de
três anos teremos a carne à
venda na nossa Butique”, lembra ele.
(Cíntia Yamashiro)
BABY BEEF RUBAIYAT
AL. SANTOS, 86, PARAÍSO, SÃO PAULO
TEL.: 11/3289-6366
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 12H ÀS 15H
(ALMOÇO), E DAS 19H ÀS 0H (JANTAR)
SÁBADO E DOMINGO, DAS 12H ÀS 0H
ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA
GRÁTIS

CARTÃO DE CRÉDITO VISA

A N O

Kinu e Nakasa Sushi apresentam pratos especiais
DIVULGAÇÃO

Com a proximidade das festas de fim de
ano, muitos restaurantes de São Paulo já se
preparam para o cardápio especial desta época. Entre os destaques, o Kinu, comandado
pelo chef Adriano Kanashiro e localizado no
Hotel Grand Hyatt, e o Nakasa Sushi, na Rua
da Consolação.
Na noite de Natal do Kinu, o chef apresenta uma degustação especial com diversas
opções da culinária japonesa. Entre os seis
pratos servidos, estão o Sashimi de salmão
selado com molho de laranja e caju, o Sushi
de atum com foie gras grelhado e o Mero
grelhado com vôngoles e cogumelos (R$
140,00 por pessoa). Os pratos podem ser harmonizados com saquês (R$ 35,00 adicionais).
O restaurante Kinu também trabalhará
com o seu cardápio à la carte e entre as sugestões estão os Camarões com purê de
kabotcha (abóbora japonesa) e bok choi
(acelga chinesa), o Risotto de arroz tailandês
aromatizado com jasmim levemente apimentado com lulas e vôngoles e a Costeleta de
cordeiro com tempurá de pupunha e purê de
inhame com molho agridoce, além de grande
variedade de yakitoris, sushis, sashimis e
temakis.
Para o jantar do dia 31 de dezembro,
Adriano Kanashiro elaborou um menu-degustação em seis tempos. Os pratos são: Sashimi de lula com polvo e salada de algas, Carpaccio de atum e lagosta com molho de limão
siciliano, Sashimi de Kobe Beef com molho
ponzu, Tempurá de camarão com coco e
molho de shochu, Sushi de salmão com ovas

Ostras frescas com ovas de salmão e molho de
limão siciliano

Combinado sushi sashimi

de mujol, Sushi de atum com foie gras e sushi
de enguia com molho de caju (R$ 280 por
pessoa).
Nakasa - Já no restaurante que tem no kaiten
o experiente Mitsuo Tanji, o Nakasa Sushi, o
cliente é quem escolhe o que terá em seu cardápio especial. Algumas das sugestões são:
Carpaccio de salmão ou atum ou Haro roll
(R$18,00), Hot Special (R$20,70), Carpaccio
de polvo com pó de Nira (R$27,00), para a
entrada; e Tsutsumi no fogo (dupla),
Acelgamaki de salmão (empanado e com tare,
seis unidades – 18,00), Eel Special (pepino e
enguia c/abacate em cima - R$25,20), como
sushi especial.

Ambiente interno do restaurante Kinu

Como makizushis (enrolados em algas com
oito peças): tendo os crus Shake (salmão R$13,50), Tekka (atum - R$14,40); e os cozi-

Robalo grelhado com crosta de wasabi e
legumes

dos Takô (polvo - R$15,30) e Harujuku roll
(camarão, cebolinha e maionese - R$17,10).
E os clientes que jantarem em um dos restaurantes do Grand Hyatt São Paulo – Kinu,
Eau ou Grand Caffé –, podem optar por festejar o Ano Novo no Upstairs, o bar e lounge do
hotel que terá banda ao vivo, pista de dança e
DJ. Um jantar no Kinu mais a festa no Upstairs
com sistema open bar sairá por R$ 480,00 por
pessoa (sem mesa) ou R$ 720,00 cada (com
mesa).
O Kinu, que fecha no dia 26 e reabre no
jantar do dia 31 de dezembro, fica na Av. das
Nações Unidas, 13.301, e reservas podem ser
feitas no telefone 11/6838-3207. O Nakasa
Sushi (que fecha entre 23 de dezembro e volta
no jantar de 2 de janeiro) faz reserva de mesa
pelo fone 11/3064-0970 e o endereço é Rua
da Consolação, 3.147, Jardins.
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Honda coloca no mercado
Brastech chega ao Brasil
opção bicombustível para Fit com serviços em consultoria
NIKKEY SHIMBUN

Presidente da Honda do Brasil, Tetsuo Iwamura (à esq.) apresentou produção do Fit Flex em Sumaré

F

oi realizado no dia 7 des
te mês, na unidade
Sumaré (SP), o lançamento da fabricação do veículo
Fit Flex Fuel. Após o New
Civic Flex, o monovolume da
montadora japonesa chega às
lojas com mais um opcional,
com motor 1.4L iDSI.
As versões disponíveis são
o Fit LX MT e LXL MT (que
continuam com modelos somente a gasolina), disponíveis
em nove cores. De acordo
com os diretores, o Fit Flex
estará custando cerca de 3,5
a 4% a mais que o modelo a
gasolina. Já há, inclusive, fila
de espera para alguns modelos. Como do New Civic, que
se adquirido hoje pode ter pro-

messa de entrega a alguns donos somente no mês de abril.
De início, cerca de 30% da
produção nacional do Honda
Fit deverá ser destinada à
motorização bicombustível, já
que a montadora observa a
crescente procura pelo opcional no mercado brasileiro.
Durante a inauguração da
nova linha, o presidente Tetsuo
Iwamura destacou algumas
conquistas da empresa a serem comemorados neste fim
de ano, como o alcance da
produção de 300 mil unidades,
o sucesso da marca no 24º
Salão do Automóvel e a satisfação dos clientes mencionada em revistas especializadas,
e lembrou das metas com a

expansão da planta da unidade Sumaré. “Para o ano de
2007, a Honda terá muitos desafios para vencer e o principal deles é concretizar as ampliações da fábrica para que,
assim, possamos produzir uma
quantidade de 100 mil unidades ao ano”, disse ele em discurso. Ampliações que tiveram o investimento de US$ 100
milhões – como o Jornal
Nikkei noticiou na última edição – e cujas obras estão sob
responsabilidade da A.Yoshii
Engenharia. De 50 mil m², a
área construída está sendo
aumentada para 85 mil m², e
acarretará no aumento de produção de até 420 carros por
dia.

JORNAL NIKKEI

A Brastech, empresa de
suporte empresarial e soluções em TI (tecnologia de informação) fixada no Japão, e
que conta com equipe brasileira, agora segue o sentido
contrário e se instala no Brasil. No último dia 5, foi feito o
lançamento de sua filial, a
Brastech do Brasil, com a presença de autoridades, empresários e amigos num hotel em
São Paulo.
O escritório, localizado no
Brooklin Novo, já estará em
funcionamento a partir do final deste mês, quando abre
suas portas para receber clientes interessados nos serviços que a empresa oferece.
São alguns deles: suporte e
soluções empresariais voltadas para empresas japonesas,
envolvendo soluções de tecnologia, alocação de profissionais (outsourcing) que dominem os idiomas japonês e português, traduções, confecções
de web sites em ambos os idiomas, consultoria especializada, jurídica, financeira, administrativa.
Além disso, a Brastech pretende assessorar na colocação
no mercado japonês de engenheiros brasileiros, offshore
para desenvolvimento de sistemas do Brasil para o Japão,
intercâmbio cultural e esportivo entre os dois países e dar
treinamento especializado e
orientação profissional e cultural voltada a etiquetas no
ambiente empresarial para pessoas interessadas em se tornar Technology Bridge
Engineer entre Japão e Brasil.
Perspectivas - A unidade de
São Paulo é uma extensão da
matriz, situada em Tóquio,
aberta em 5 de dezembro de
2000. E um sonho de seu presidente, Shuichi Kugita, que
veio ao Brasil para acompa-

Da esq. para a dir.: Emio Kamatani, Shuichi Kugita e Cláudio
Yendo, que inauguram escritório em SP no fim do mês

nhar os preparativos para a
inauguração do novo escritório. “Nestes seis anos de experiências mais de cem profissionais brasileiros integram a
Brastech em Shibuya, Tóquio.
Atendemos empresas brasileiras no Japão, onde há uma
grande dificuldade comunicacional necessária para atender
clientes japoneses e brasileiros
na elaboração e manutenção
de sites, por exemplo”, explica Cláudio Yendo, CEO da
Brastech do Brasil e que acompanhou o desenvolvimento do
escritório no Japão.
Área em que há falta de
profissionais especializados, a
TI caminhou no Japão na chegada de empresas do ramo
reforçando-se com mão-deobra da China, por exemplo.
Mas muitos brasileiros – formados e sem oportunidade em
seu país – preencheram esse
espaço no mercado da Ásia.
Para Yendo, as expectativas
no mercado são boas, considerando alguns fatores que
podem contar pontos, como a
evidência do BRIC (Brasil,

Rússia, Índia e China), havendo crescimento das empresas
destes países, o acordo da TV
digital, que deve direcionar
muitas empresas para cá, entre outros.
“Essas empresas poderão
ter dificuldade no País, e estamos dispostos a dar suporte
àquelas que estiverem interessadas”, diz. O gerente de Negócios Emio Kamatani reforça a idéia: “Quando são empresas grandes, têm recursos
para se instalarem aqui. Mas
elas trazem junto outras menores, que lhe fornecem serviços mas que não possuem as
mesmas condições”, observa.
“Vamos fornecer todo o
processo de assessoria em japonês para eles e temos equipe para isso. O lema da
Brastech é ser elo entre Brasil e Japão, com expertise e
know-how”, destaca Yendo. O
endereço da Brastech do Brasil
é Av. Engenheiro Luis Carlos
Berrini, 1.511, cj 121, Brooklin
Novo. Informações e dúvidas
podem ser solucionadas pelo
telefone 11/5102-2523.

MOTOS

Honda apresenta novo modelo no Brasil
DIVULGAÇÃO

Completando 35 anos de
existência aqui no Brasil, a
Honda lança uma nova motocicleta destinada a novos consumidores que a empresa pretende alcançar: jovens principiantes e pessoas da classe C
e D.
Com um evento na sextafeira passada (8) no Transamérica Expo Center, a nova
moto, Pop 100, como foi nomeada, possui um modelo simples, porém muito econômica
e funcional. “Possui um fácil
painel de leitura, um assento
confortável e ainda é fácil de
pilotar”, afirma Kazuo Nozawa, diretor vice-presidente da
Honda aqui no Brasil.
O nome “Pop” possui um
duplo sentindo: remete à modernidade e jovialidade e também transmite a idéia de um
veículo acessível a grande parte da população brasileira.
A moto é projetada para
aqueles que necessitam de um
transporte que atenda às suas
necessidades do dia-dia, como
trabalhar, estudar, fazer compras ou passear. “Além do
mais, a Pop 100 é adaptada às
ruas esburacadas daqui”, explica a diretor.
Constrói-se assim, o conceito de “Motocracia Honda”,
que traduz o objetivo da marca de atender um número cada
vez maior de consumidores.
“Vemos que o Brasil possui
uma precariedade no sistema
de transporte e nem sempre
nossos produtos são acessíveis
a essas pessoas que andam de
metrô e ônibus. Por isso a
moto se torna um veículo
multiuso para as classes C e
D”, acrescenta Kazuo.
Segundo o diretor, a empre-

Modelo foi apresentado para suprir necessidade de mercado

sa está longe de um mercado
de simples reposição. Eles estão incluindo novos públicos ao
mercado de motocicletas, portanto oferecem produtos atrativos para todos os consumidores, desde a base até o topo
da pirâmide social.
O início da venda da Pop
100 está previsto para fevereiro de 2007, com aproximadamente 150 mil unidades, no primeiro ano, nas cores azul, amarela, preta e vermelha. O preço estimado será de 3 mil 990
reais (base no estado de São
Paulo). A garantia é de um ano,
sem limite de quilometragem.
“Todo mundo pode sonhar.
Um sonho sozinho, é apenas
um sonho, mas quando sonhamos juntos, ele pode se tornar
realidade. Por isso o slogan da

empresa: Honda – The power
of dream” (o poder de um sonho), explica Nozawa.
Segundo o presidente da
Honda aqui no Brasil, Tetsuo
Iwamura, o principal ponto
para o crescimento de uma
empresa é conseguir construir
um conceito público, como
marca confiável. “Somos portadores de benefícios, proporcionando o bem-estar a nossos consumidores ao longo
desses 35 anos aqui no Brasil”, afirma Tetsuo.
“Esta moto é a marca de
um espírito jovem, inovador,
desafiador e de uma constante evolução que vem acontecendo com a empresa desde
de 1971”, acrescenta o presidente.
(Aline Inokuchi)

São Paulo, 16 de dezembro de 2006
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BEISEBOL/SOFTBOL

JUDÔ

Vânia Ishii busca vaga para os
Jogos Pan-Americanos

Destaques do ano esperam
visibilidade pós-Pan 2007

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

O

esporte olímpico brasileiro conheceu no último dia 21, os melhores atletas de 2006: o jogador
de vôlei Gilberto Amauri de
Godoy Filho, o Giba, e a ginasta Laís Souza foram escolhidos pelo voto popular, numa
eleição promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
em seu site na Internet. A cerimônia do Prêmio Brasil
Olímpico aconteceu no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro,
repetindo as edições de 2004
e 2005. A festa de gala do esporte brasileiro reuniu atletas,
treinadores e dirigentes e premiou 49 modalidades.
Criado em 1999 por iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Prêmio Brasil
Olímpico passou a ser o símbolo máximo do reconhecimento aos atletas brasileiros, em
forma de premiação aos que
mais se destacaram em competições disputadas no Brasil e
no mundo em um determinado
ano. É o prêmio mais importante, o Oscar do esporte olímpico
brasileiro, pois abrange todas as
modalidades olímpicas disputadas no país e mais outras vinculadas ao COB.
Este ano, foram seis os atletas nikkeis premiados, número
recorde na história do Prêmio
Olímpico: Mariana Arimori
(badminton), Ronaldo Hidemi
Ono (beisebol), Poliana
Okimoto (maratona aquática),
Márcia Akiko Miyahira
Mizushima (softbol), Cazuo
Matsumoto (tênis de mesa) e
Mariana Ohata (triatlo).
Para Márcia Mizushima, de
27 anos, “o prêmio é um reconhecimento por todos os anos
dedicados ao softbol”. “Um
prêmio como esse é o máximo
na carreira de qualquer atleta.
É como seu eu fosse uma atriz
e estivesse recebendo o Oscar”, comparou a atleta, lembrando que começou a treinar
com 11 anos de idade, no Santo André Beisebol Clube, cuja
equipe até hoje é treinada por

A judoca nikkei (à dir.) crê em dificuldades na seletiva para o Pan

Márcia Mizushima e Ronaldo Ono, os vencedores deste ano nas modalidades softbol e beisebol

seu pai, o dentista Oswaldo
Miyahira.
Como o Santo André investe apenas nas categorias de
base, em 2000 ela se transferiu
para o Coopercotia. Interrompeu a carreira em 2001 para
dar luz a pequena Miwa, hoje
com cinco anos de idade.
Retornou em 2002 para o
Cooper, onde ficou até 2004.
No ano seguinte foi para o São
Paulo e em 2006 retornou para
o Cooper.
No ano passado, Márcia
Mizushima foi uma das três
indicadas pela Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol para receber o prêmio,
mas o troféu ficou com Priscila
Yukari Okamoto.
Depois de “bater na trave”,
conta que, no início deste ano,
traçou duas metas a serem
atingidas: ser indicada novamente para o Prêmio Brasil
Olímpico e fazer parte do
gruipo que disputará os Jogos
Pan-Americanos de 2007.
“O primeiro objetivo já atingi. Agora, é trabalhar firme e

me focar para participar dos
Jogos Pan-Americanos”, explica a receptora, acrescentando que uma vez convocada o
próximo passo é “jogar e ir
bem”. “O desejo é o de representar bem o Brasil porque o
softbol quase não tem chance
de aparecer na mídia. Se a
equipe não for bem, o esporte
vai continuar esquecido”, justifica Márcia Mizushima, lembrando que é uma das mais
experientes do grupo que está
treinando para os Jogos PanAmericanos de 2007 – a Seleção Brasileira conta ainda com
July Hirata, de 35 anos.
Patinho feio – Outro “veterano”, Ronaldo Ono, de 33 anos,
disse que recebeu a premiação
com “satisfação”. “É um reconhecimento e, ao mesmo tempo, um agradecimento”, observou o atleta, que defende atualmente o Nippon Blue Jays e
há 16 anos na Seleção Brasileira de Beisebol. “Ter o seu
nome inscrito na galeria de atletas que receberam o prêmio já

é uma honra”, garante Ono, que
começou a praticar beisebol
“com seis ou sete anos”, em
Osasco (SP).
“Rodado”, o atleta ficou seis
temporada no Japão, onde atuou
dois anos no Miki House e outros quatro na Yamaha, equipes
semiprofissionais daquele país.
“Foi uma experiência importante porque tudo que sei aprendi
lá”, afirma Ono, um dos pré-convocados para o grupo que irá
aos Jogos Pan-Americanos.
“Aos 33 anos, já tive tudo
que um jogador poderia alcançar individualmente. O que mais
me motiva a continuar jogando
é contribuir e ajudar para o sucesso da Seleção Brasileira”,
disse Ono, que na noite da cerimônia do COB constatou um
fato interessante. “Conversando com dirigentes e atletas de
outras modalidades, senti que o
beisebol está conquistando seu
espaço e impondo respeito, ou
seja, o beisebol não é mais uma
espécie de ‘patinho feio’ dos
esportes”, conta.
(Aldo Shiguti)

A meio-médio Vânia Ishii
não quer saber de surpresas na
seletiva para os Jogos PanAmericanos do Rio de Janeiro,
que acontece hoje (16), no Ginásio do Minas Tênis Clube, em
Belo Horizonte (MG). Apesar
de disputar a competição com
as “caras novas” do judô brasileiro, a nikkei deixa o favoritismo de lado e prega humildade.
“Não são atletas que apareceram de uma hora para outra.
Todas estão preparadas e por
isso mesmo prefiro não eleger
uma como principal adversária”,
disse Vânia, lembrando que uma
de suas adversárias na seletiva
é a gaúcha Lílian Lenzi (Oi/
Sogipa), que a venceu no Grand
Prix – a categoria meio-médio
conta ainda com Maiti Ferreira
(SP), Amanda Macedônio (RJ)
e Danielle Yuri (SP).
“É preciso ficar atenta porque todas são perigosas”, afirma a judoca, acrescentando que
já teve oportunidade de cruzar
com as rivais em outras competições. “A gente já se conhece
e não é o momento de ficar tensa. Estamos na reta final e agora é pura concentração”, explicou a atleta, que entre suas conquistas contabiliza uma medalha
de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg (99) e uma
de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003).
Nem por isso ela se considera favorita à vaga. “É como
se fosse a minha primeira vez”,
avaliou Vânia, afirmando que
2006 foi um ano tranqüilo. “Apesar de o Pinheiros não ter conquistado uma boa classificação
no Grand Prix [terminou a com-

petição feminina na quarta colocação], foi bom participar porque encontrei gente que estará
na seletiva e serviu também
para saber os pontos que ainda
preciso melhorar”, comentou.
Planejamento – Desde janeiro deste ano a Confederação
Brasileira de Judô planejou
separadamente as atividades
das seleções masculina e feminina. As mulheres tiveram
atenção especial com objetivo
de quebrar a supremacia de
Cuba no continente. Viajaram
para Equador, Cuba e Europa
e participaram de treinamentos de campo nacionais e internacionais no Brasil. Além do
contato com as rivais panamericanas, a prioridade foi
reforçar o aspecto físico.
Ao lado de nomes consagrados como a própria Vânia Ishii,
as medalhistas mundiais
Edinanci Silva (Paris 97 e Osaka
2003) e Danielle Zangrando
(Tóquio 95), além de Priscila
Marques (bronze em Winnipeg)
e Daniela Polzin (bronze no Torneio de Fukuoka 2005) já aparecem novas promessas do judô
feminino. Caso de Mayra
Aguiar, de apenas 15 anos,
bronze no último mundial júnior,
disputado em outubro deste ano,
na República Dominicana. Outro talento precoce é Sarah
Menezes, de 16 anos, campeã
brasileira juvenil, júnior e sênior
este ano. No peso pesado, duas
caras novas já despontam com
medalhas no pescoço: Rochelle
Nunes, bronze no Mundial Júnior
2006, e Aline Puglia, bronze no
Mundial Júnior 2004. (AS)

GINÁSTICA

TÊNIS DE MESA

Fora do corpo de árbitros, Yumi Sawasato acredita que Brasil
tem ‘boas chances’ na Copa do Mundo

Campeonato Brasileiro tem
edição histórica em Guarulhos
DIVULGAÇÃO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA

A final da Copa do Mundo
de Ginástica Artística acontece neste fim semana, no Ginásio do Ibirapuera. O Brasil disputa a final nos quatro aparelhos: salto, paralela, trave e
solo.
Para ex-ginasta Yumi Sawasato, que recebeu recentemente um prêmio da Federação Internacional de Ginástica (FIG) de melhor árbitra, o
Brasil tem boas chances nesta última etapa. “Os ginastas
que competem esta final são
os melhores do mundo. Todos
têm a mesma chance e os brasileiros estão em várias finais”,
justifica.
A equipe brasileira feminina, formada pelas ginastas
Daniele Hypólito, Daiane dos
Santos e Laís Souza, estará
presente em seis finais da Copa
do Mundo. Daniele competirá
na trave, na paralela e no solo.
Lais disputa salto e solo e

nha, Grã-Bretanha, África do
Sul, Rússia e Ucrânia. Entre os
destaques estão Fei Cheng,
campeã mundial de salto e solo
na Dinamarca; Elizabeth
Tweddle, campeão mundial de
paralela e Iryna Krasnianska,
campeã mundial de trave.
Os ingressos para o encerramento da competição, que
podem ser comprados pela
Internet ou em postos de venda,
variam de R$ 10 a R$ 30. Estudantes pagam meia-entrada.
Na opinião de Yumi, Daiane dos Santos é uma das favoritas

Daiane tentará a vitória no
solo, no qual sagrou-se campeã no ano passado.
Yumi também se demonstra
confiante no resultado de Diego
Hypólito, que já venceu o Mundial de Ginástica. “São boas as
perspectivas para Diego no
solo”, afirma a ex-ginasta, que
é uma das proprietárias da aca-

demia de ginástica Yashi e que
estará fora do corpo de árbitros
da final já que foram selecionados apenas profissionais de países que não competem nesta
etapa no Brasil.
A competição feminina
contará com a presença de
mais oito países: Canadá, China, República Tcheca, Espa-

FINAL DA COPA DO MUNDO
DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
QUANDO: SÁBADO, A PARTIR DAS 16
HORAS; DOMINGO, A PARTIR DAS 14 HORAS
ONDE: GINÁSIO DO IBIRAPUERA (R:
MANOEL DA NÓBREGA, 1361 –
PARAÍSO)
QUANTO: DE R$ 10,00 A R$ 30,00.
ESTUDANTES PAGAM MEIA-ENTRADA
INFORMAÇÕES: HTTP://
PORTAL.PREFEITURA.SP.GOV.BR/
SECRETARIAS/ESPORTES

Experiente, Hugo Hoyama quer mais um título para a carreira

Numa edição histórica pelo
recorde de inscritos, prossegue
até amanhã (17), em Guarulhos
(SP), o Campeonato Brasileiro
de Tênis de Mesa. Com 428
mesatenistas, a competição tem
disputas individuais e por seleções de estado no Ginásio Poliesportivo Paschoal Thomeo. Os
jogos começam sempre às 8h.
“Por ser o campeonato mais
importante do país, onde os melhores participam, é muito importante para meu currículo vencer,
e também de alguma forma
prestigiar o evento jogando com
atletas que não tem muitas oportunidades para ver os melhores
jogadores do Brasil em competições”, diz Hugo Hoyama, recordista de medalhas de ouro em
jogos pan-americanos.
Além de Hoyama, outros
nomes de peso do tênis de
mesa verde-amarelo estão em
ação em Guarulhos. Bruno

Anjos, prata nos Jogos de Santo Domingo, e Ligia Silva, que
representou o Brasil nas olimpíadas de Sydney e Atenas.
A grande ausência da competição é Thiago Monteiro,
brasileiro mais bem colocado
no ranking internacional,
Thiago está com uma tendinite
no joelho esquerdo.
O recorde de inscritos é
visto com bons olhos pela Confederação Brasileira de Tênis
de Mesa. “Superamos o excelente numero de inscrições do
ano passado e estamos muito
satisfeitos. Esperamos uma
grande 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.
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ZENKOKU KARAOKE SHIDOO KYOKAI - MAGODESHI

KARAOKÊ

XVIII SHIMADA MAGODESHI KARAOKE TAIKAI

10º Gran Kohaku do Grupo
Friends acontece amanhã (17)

H

de São Paulo, Paraná e Mato
Grosso do Sul, os 50 cantores
participantes são considerados o grande diferencial do
evento, segundo os organizadores. A Orquestra The
Friends será a responsável
pelas músicas das apresentações.
Em clima de confraternização, as equipes vermelha
(homens) e branca (mulheres)
vão disputar mais uma vez o

título deste ano. O evento tem
critérios distintos dos demais
taikais – o julgamento é feito
de acordo com a qualidade
geral da apresentação. “A capacidade de contagiar o público é mais importante que as
técnicas vocais”, afirma o coordenador geral Masao Hara.
O corpo de jurados é presidido pelo professor Shoiti Shimada, além dos presidentes do
Bunkyo, Kokei Uehara, da

Abrac, Akemi Nishimori, do
Kenren, Osamu Matsuo, da
UPK, Luiz Yuiki, entre outros.
A TV Bandeirantes vai
apoiar o evento e apresentações de taikô e danças folclóricas não vão faltar. A entrada é um produto não-perecível que será encaminhado
para as entidades beneficentes Kodomo no Sono, Ikoi no
Sono, Yassuragui Home e
Kibô-no-Iê.

JORNAL NIKKEI

omens (5) X Mulheres
(4). Esse é o placar do
Kohaku Utagassen organizado pela Associação Cultural e Recreativa do grupo
The Friends até o momento.
A 10ª edição do evento acontece na Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Rua São Joaquim, 381, Liberdade) amanhã, a partir das 9 h.
Convidados dos Estados

São Paulo, 16 de dezembro de 2006

Comissão Organizadora do 10º Gran Koohaku Utagassen do Grupo Friends, que acontece amanhã, no Bunkyo

Data: 10/12/06 – Local: SHIZUOKA KK
JURADOS: Piso Inferior
Coordenadores: Heihatiro Hongo e Cecília Ohira
Grupo 1 – Manhã: Massako Ishihara, Akira Ikawa, Cláudio Tsutiya,
Yaeko Hashimoto e Yurie Taninaga
Grupo 2 – Tarde: Irene Sacayemura, Katsuyuki Sano, Kimiko Hirai,
Setsuko Kawai e Keiko Tanaka
JURADOS: Piso Superior
Coordenadores: Tadao Ebihara e Kozo Kawabata
Grupo 3 – Manhã: Érika Kawahashi, Massakatsu Sato, Satiko Ono,
Koji Kuwabara e Solange Miyagui
Grupo 4 – Tarde: Yoshiko Yamada, Yoshitaka Kato, Teruyo Hobo,
Kikuti Etsuko e Kiyomi Kanashiro
Cat.
Participantes
Musica
Piso Superior
Shinjin-2-1 Edson Hideo Ishikawa Kimito Itsumademo
B-5
Akio Minami
Osho
B-4
Itiro Ikawa
Shiawase No Aoi Tori
A-6
Yaeko Sunairi
Uramati Sakaba
Esp-6
Massahiro Takiyama
Meiguetsu Akagui Yama
Extra-6
Zaira Uemoto
Jinsei Nagare Uta
Doyo-B
Bruna Lika Tamaki
Shiro Nezumi
Doyo-A
Kaori Kotama
Shiro Nezumi
Tibiko-B
Tiemi Sato
Odiitian
Tibiko-A
Tiemi Iwanaga
Osaka Suzume
S.extra-5
Milton Kaizuka
Mitei
A-5 G/1
Massue Takaki
Kooguen No Ekiyo Sayonara
A-5 G/2
Tomiko Oshima
Yawara
A-4 G/1
Michiaki Inatome
Akagui No Komori Uta
A-4 G/2
Akemi Furusawa
Sans Toi Mamie
A-4 G/3
Morio Futida
Hoshikague No Walts
B-3-2
Midori Kina
¨J
A-3
Juniti Kimura
Osho
Esp-3 G/1 Celso Nagayassu
Kitano Tabibito
Esp-3 G/2 Mario Koba
Miti
A-2
Cecilia Tamura
Aijin
Esp-2
Marcio Nakati
Todokuna Runner
B-1
Marli Miyabara
Jinsei Iro Iro
A-1
Fabio Tsukahara
Zanazawa Bookyouka
Esp-1
Sayuri Miyamoto
Ai Wa Hane Kimiwa Sono Tame
Piso Inferior
Esp-5 G/1 Hiroko Kitahara
Haha Zukiyo No Uta
Esp-5 G/2 Tatsuro Nomura
Orewa Sabishinda
Esp-5 G/3 Elza Tateishi
Osaka Shigure
Esp-5 G/4 Shinko Hiranaka
Itako Gassa
Extra-5 G/1 Shigueru Yamamoto
Akagui No Komori Uta
Extra-5 G/2 Ikuko Fugiy
Mujo No Yume
Extra-5 G/3 Yoshikuni Yamaguchi Awayuki No Hashi
Esp-4 G/1 Tomio Muto
Koshu
Esp-4 G/2 Sueo Kawaguti
Yunomati Ereji
Esp-4 G/3 Nobuko Kiyohara
Danna Sama O
Extra-4 G/1 Misao Ohashi
Akanegumo
Extra-4 G/2 Eliza Kono
Yuki Guni Momiji
Extra-4 G/3 Mauro Miyashita
Mado No Onna
S.extra-4
Tihomu Suzuki
Katayosenami
S.extra-3
Shiguemi Ida
Otoko No Enka
Extra-3 G/1 Suely Yoshino
Setsu Nai
Extra-3 G/2 Elizabete Arita
Sho Misaki Jowa
Extra-2
Luis Yabiki
Aa To Tawamure No Tonari
Extra-1
Jorge Sasaki
Arigatoo Kansha
S.extra-2
Carlos Miyamoto
Aito Tawamure No Tonarini
S.extra-1
Lelio Yamao
Tsumiki No Heya
Pop
Gilberto Yano
Matsuken Samba

