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JET PROGRAMME

BEISEBOL/SOFTBOL

Consulado quer divulgar o programa
para novos candidatos no Brasil
JORNAL DO NIKKEY

E

mbarcam ao Japão no
próximo dia 10 de abril
seis brasileiros escolhidos para participar do JET
Programme (Japan Exchange
and Teaching Programme), atividade de intercâmbio promovida por repartições públicas
japonesas com o apoio dos Ministérios da Administração,
Assunto do Interior, Correios
e Telecomunicações (Soumusho); dos Negócios Estrangeiros (Gaimusho); da Educação, Cultural, Esporte, Ciência
e Tecnologia (Monbukagakusho); e do Conselho das Autoridades Locais para Relações
Internacionais (Clair); e destinada a jovens estrangeiros.
Dos escolhidos, após seleção rigorosa (é necessário ser
fluente em japonês), quatro
são do Estado de São Paulo,
um de Brasília e outro de Belém. Todos eles desempenharão a função de CIR (coordenador de relações internacionais) e entre suas funções estão auxiliar nas atividades de
intercâmbio entre cidades-irmãs de ambos os países, integração com os moradores
locais, seja eles brasileiros
para o ensino da língua e orientação nos serviços administrativos ou japoneses, sobretudo na transmissão da cultura
brasileira.
“Daqui a dois anos haverá
muitos eventos pelo ano de integração Brasil-Japão, então é
uma época muito oportuna
para trabalhar”, diz o cônsul
adjunto do Japão em São Paulo, Jiro Maruhashi, que espera
por uma maior procura dos interessados em participar de
programas do gênero oferecidos pelo governo do Japão.
“Precisamos descobrir bons
candidatos, com qualificação
para estes programas destinados a jovens promissores.”
A vice-cônsul Rina
Sugimoto também enfatiza a
importância do papel de cada
um que embarcará ao Japão.
“Temos quatro ‘JETs’ este ano,
e desejo muito sucesso a eles.

O cônsul Jiro Maruhashi (centro) em encontro no qual entregou as
passagens aos quatro bolsistas de São Paulo

Na proximidade do centenário,
precisamos divulgar a cultura
brasileira”, afirma, bem como
a assessora cultural do Consulado, Yukimi Tabata, que frisa: “Eles são ‘embaixadores do
Brasil’ e vão sentir no corpoa-corpo o leque variado de atividades, como dar aulas, orientar os brasileiros, fazer tradução, produzir boletins...”
O contrato é válido por um
ano, renovável por mais duas
vezes – se ambas as partes
concordarem. Como aconteceu com a ex-participante do
programa Cristina Sagara, que
de 1997 a 2000 viveu em Mie.
“A palavra que resume minha
experiência é ‘gratificação’,
profissional e pessoal. É uma
responsabilidade pesada, pois
estamos representando o Brasil, e é muito bom ajudar os brasileiros que vivem lá”, afirma
ela, que sentia um alívio dos dekasseguis quando encontravam alguém que falasse sua
língua e pudesse orientá-los.
Hoje, Cristina é coordenadora da JETAA-Brasil (Associação Brasileira de Ex-participantes do JET Programme),
que acolhe 48 cadastrados –
nem todos que já ingressaram
são associados. Em trabalho de
parceria com o Consulado, a
filial brasileira ajuda a divulgar
o intercâmbio para possíveis
novos ingressantes, promovendo orientações e palestras,
seja em eventos ou associa-

ções nipo-brasileiras. Em
2006, o programa completa 20
anos de existência, e do Brasil
leva trabalhadores desde 1992,
pelas modalidades CIR ou
SEA (orientador esportivo ou
treinador).
Mas há dificuldade em encontrar mais pessoas que se
encaixam no perfil requisitado,
também por desconhecimento
das pessoas. Foram 18 candidatos no Brasil. “No ano passado tivemos quatro participantes. Para alguns países, ter
noção da língua japonesa é
suficiente. Mas o brasileiro é
mais requisitado para saber o
idioma”, diz Yukimi, lembrando que o motivo se deve ao
maior número de dekasseguis
vivendo no arquipélago, já que
o CIR deverá auxiliar na comunicação com os compatriotas, atuando também dentro da
comunidade.
Aprovados - Dentre os quatro escolhidos de São Paulo, três
já foram bolsistas pelo Monbukagakusho, bolsa para pesquisa e graduação oferecida pelo
governo japonês: Lílian
Haraguchi, Carlos Katatani e
Claudia Otsu. A engenheira
química Lílian, 29, ganhou bolsa em 2002 e ficou até 2004
para completar seu mestrado.
Agora irá trabalhar na Fundação de Relações Internacionais
da província de Ishikawa.
“Apesar do fato de ser em área

diferente da minha, quero continuar no objetivo de uma vida
acadêmica, e o contato com
repartições públicas e dar aulas vão ajudar bastante”, diz a
sansei, que tem o nível 1 do
Noryoku Shiken. A língua ela
aprendeu praticando em casa
desde criança e estudando em
escola desde os 10 anos.
O administrador Katatani,
31, também já tinha ido ao Japão fazer mestrado em Economia. Depois, foi para Bélgica
trabalhar numa empresa de
cosméticos. Há mais de duas
semanas voltara ao Brasil,
quando soube de sua aprovação, para embarcar com outros
participantes a Tóquio, e depois
para Hokkaido. “Queria voltar
ao Japão, pois quando fui estudar aprendi muito das raízes da
minha família, o porquê de ter
sido educado dessa forma, e
agora espero ajudar a divulgar
o Brasil para os japoneses”, conta o nissei. A também nissei
Melissa Yabuki, 24, procurava
por uma bolsa de estudo, mas
recebeu indicação de um professor
sobre
o
JET
Programme. “Acho que a experiência vai ser rica, porque
vou conhecer estrangeiros de
países diferentes e quero entender o sistema de trabalho de lá.
É um privilégio”, afirma ela, que
viverá em Ishikawa e, como os
outros, poderá usufruir dos benefícios como as despesas de
viagem custeadas e um salário
anual de 3,600,000 ienes.
Chegando a Tóquio, todos
os aprovados deverão participar de um encontro de dois dias
com palestras e as primeiras
instruções dos conselhos de autoridades locais, antes de serem
encaminhados para cada região. Mais informações sobre
o programa e outras bolsas oferecidas pelo Japão podem ser
encontradas no endereço eletrônico www.sp.br.embjapan.go.jp/portugues/
pestudo.htm ou pelo telefone 11/
3254-0100 (Assuntos Culturais
do Consulado).
(Cíntia Yamashiro)

CBBS e FPBS se unem para
popularizar modalidades
Nada de medidas isoladas.
A Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol (CBBS) e
a Federação Paulista de Beisebol e Softbol (FPBS) planejam uma ação conjunta para
garantir o futuro do beisebol e
do softbol. O pontapé inicial
será dado amanhã com a realização do “Integra Ação – Cidadania, Esporte e Lazer”.
O evento acontece a partir
das 9h, na Estância Santa Luzia, em Mauá. A idéia é unir
diferentes entidades e suas atividades culturais, sociais e esportivas, como o kendô, a ginástica olímpica, judô, tiro e
escoteirismo, tendo como “carro-chefe” o softbol. O projeto
foi apresentado à imprensa
nikkei na última quarta-feira
pelo presidente da FPBS,
Olívio Sawasato.
“Na verdade, estamos preocupados com a diminuição do
número de atletas. Isso, no entanto, não é um problema único e exclusivo do softbol e do
beisebol. Mas é um primeiro
passo para massificar e popularizar essas modalidades”,
justifica Sawasato. Para tentar conquistar mais praticantes, os enfoques principais
serão no T-ball e slow softbol
(ambos mistos), com regras
mais simples e adaptadas a
pequenos espaços.
“Vamos usar essa primeira
experiência como parâmetros
para futuras incursões, mas
estamos preparados para atender a todos que nos procurarem”, garante Sawasato, antecipando que o Integra Ação
faz parte de uma série de
ações planejadas pela CBBS
e pela FPBS. “A próxima ação
externa deve ser em parques
públicos da Capital. “A idéia é
montar globos em espaços públicos para que as pessoas possam brincar e, através da brincadeira, despertar o interesse
pelo esporte. Mas o projeto
passa também por parcerias
com os clubes”, ressalta, admitindo que espera resultados
a longo prazo. “Nós dirigentes,
também temos de ter uma visão mais profissional e acabar
com certos dogmas que cer-

cam o esporte”, revela.
Undokai - Segundo ele, a semente foi lançada em maio do
ano passado, quando da realização do 1º Festival T-Ball em
comemoração ao Dia dos
Meninos. Foi, na verdade, uma
espécie de recreação com regras simples, um misto de beisebol e softbol, dirigida para
iniciantes. Organizado pela
CBBS e pela FPBS com apoio
da Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação da Cidade
de São Paulo, o evento reuniu
cerca de 600 crianças no Estádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, no Bom Retiro.
“A experiência deu certo e
por isso decidimos ampliar o
projeto na tentativa de popularizar e massificar as duas modalidades [beisebol e softbol]”,
explica Sawasato, acrescentando que uma das propostas é
conseguir uma maior participação da iniciativa pública e privada e, conseqüentemente, a
evolução técnica e desportiva.
O dirigente lembra que o
evento é aberto a todos os interessados, sem restrição de
idade, e sem cobrança de taxa
de participação. “Cobraremos
apenas R$ 5,00 das crianças
[até 10 anos] e R$ 8,00 dos
adultos para despesa do café”,
diz, destacando que todas as
atividades serão acompanhadas por monitores, como um
grande undokai. “Além disso,
toda a infra-estrutura do local
estará à disposição dos visitantes”, afirma Sawasato, que
solicita a quem puder levar
doações de roupas ou pequenos utensílios que serão doados à Kibô-no-Iê. “Reiteramos
também que sejam doados
qualquer material de beisebol
e softbol que não esteja sendo
usado, como uniforme, bata,
bola, globo ou capacete, independente de seu estado de conservação”, conta ele, afirmando que esse material será usado em programas esportivos
em áreas carentes.
Mais informações pelos telefones 11/3209-4426 (FPBS)
ou 5034-9904 (CBBS).
(Aldo Shiguti)

ARTES MARCIAIS

MÚSICA

CÂNCER DE PELE

Niten promove palestra com
Yoshiaki Kishikawa

Grupo Seiha apresenta 15º
Concerto de Koto no Bunkyo

Campanha de prevenção terá
exames gratuitos amanhã

O conselheiro honorífico do
Instituto de Pesquisa Hagakure
(Centro de Estudos Samurai e
Bushido do Japão-Saga); e representante oficial do Brasil no “World
Hagakure Association”, sensei
Yoshiaki Kishikawa (7º, kiyoshi) é
o convidado do Instituto Niten para
ministrar a palestra “Estudo Comparativo dos 3 Livros do Bushido”.
O evento acontece neste segundafeira (3), a partir das 20h, na Unidade Ana Rosa (Associação Hokkaido de Cultura e Assistência).
Yoshiaki Kishikawa fará um estudo comparativo entre três livros:
“Bushido” de Daidoi Yuzan,
“Bushido” de Nitobe Inazô,

O Grupo Seiha Brasil de Koto
realiza amanhã, a partir das 14
horas, o 15º Concerto de Koto. O
programa estará dividido em duas
partes, sendo que a primeira terá
cinco apresentações e a segunda
parte, quatro números.
Será apresentado um repertório variado com músicas clássicas
e contemporâneas para koto, shamisen e shakuhachi. Algumas das
canções escolhidas são a folclórica “Otemoyan”, a infantil
“Tyuripu” e “Nanatsu no ko” e o
tema de anime “Tonari no Tororo”.
Os alunos de koto e shamisen do
Grupo Seiha vestirão quimonos
no evento e terão como convidados especiais o mestre Baikyoku
Iwami Iemoto, do Kinko Ryu
Shakuhachi; os mestres Kizan
Nagai e Guizan Fukuda, do
Shinsenkai
Tozan
Ryu
Shakuhachi e a Dança Japonesa
Ueda Buyodan.
Fundado há 25 anos pela mes-

Bushido da Província de Saga
“Hagakure” de Yamamoto
Tsunetomo, todos traduzidos para
o português comparando os conteúdos, os autores, as épocas em
que foram escritos, e suas características peculiaridades.
Bushidô é o “Código do Samurai” (Alma de um Samurai), que retrata e preserva o espírito de uma
era em que havia grandes guerreiros regidos por princípios de honra
e lealdade.
ONDE: UNIDADE ANA ROSA
RUA JOAQUIM TÁVORA, 605
QUANDO: SEGUNDA-FEIRA (3), ÀS 20H
TAXA PARA EXTERNOS: R$ 70,00

CURSOS

Aula ensina a fazer caixas
especiais para presente
Acontece hoje, às 14 horas, a
primeira aula do curso de caixas
especiais para presentes, na Associação Cultural e Recreativa
Nara Kenjinkai do Brasil. Os alunos aprendem a confeccionar uma
bela caixa de costura com acabamento em tecido, que pode ser
uma excelente opção de presente
para o Dia das Mães.
A taxa é de R$ 50,00, com material incluso (papelão, tecidos,
plumante, cola, fitas, rendas,
apetrechos de costura que irão
dentro da caixa) e o aluno deverá trazer tesoura, pincel, lápis,
prendedor de roupas (24) e ré-

gua.
Além de possibilitar geração
de renda, o artesanato pode ser
uma excelente atividade terapêutica no combate ao estresse e falta de concentração, ajudando a
desenvolver a habilidade manual
e a expressão da criatividade, exercitando a mente.
O curso será ministrado pela
produtora cultural e psicóloga clínica Rosa Kuwahara Ui. A associação fica na Rua Machado de Assis, 101, próximo ao Metrô Ana
Rosa. Mais informações com pelos telefones 11/4368-2485 ou
7611-5007 (Rosa).

tra Gakyo Yumoto, o Grupo Seiha
Brasil de Koto ensina a arte dos
instrumentos musicais koto (parecido com harpa, feito de madeira, com 13 cordas de mesma espessura e comprimento) e shamisen (de três cordas com braço de
madeira e caixa de ressonância)
sob orientação da mestra Utahito
Kitahara, e participa de vários festivais e comemorações da comunidade nipo-brasileira. O concerto, que tem a entrada gratuita, será
no Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa).
15º CONCERTO DE KOTO
QUANDO: AMANHÃ, A PARTIR DAS
14 HORAS
ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO
BUNKYO – RUA SÃO JAOQUIM,
381, 3º ANDAR, LIBERDADE
ENTRADA FRANCA
INFORMAÇÕES: 11/3726-1318
(KIYAHARA) OU 9217-0250
(KIYOMI)

Identificar manchas e lesões
que aparecem na pele e
diferenciá-las ou não de um câncer é o que uma equipe do Hospital Nipo-Brasileiro fará amanhã,
das 9h às 16h, em seu ambulatório. Através da Campanha de
Detecção e Prevenção do Câncer de Pele, os médicos e enfermeiras farão exames clínicos e orientarão gratuitamente as pessoas que têm dúvida e querem se
prevenir da doença.
“Os dermatologistas examinarão e orientarão cada paciente
com suspeita para tirar a lesão e
farão palestras sobre como se
prevenir do câncer, os cuidados
que devem ter com o sol, o uso
de filtro solar”, afirma o diretor
clínico do Hospital, Mauro
Sakiyama.
Os mais propensos a adquirir
o câncer podem ter as seguintes
características: pele clara que
não consegue se bronzear, mui-

tas pintas pelo corpo, cabelos ou
olhos claros, familiares que tiveram câncer de pele, sofreu queimaduras solares, sardas no rosto ou ombros, feridas na pele que
não cicatriza, pinta que está crescendo ou já teve câncer de pele.
A recomendação de sempre é
proteger-se do sol, e a detecção
e o tratamento são importantes
para evitar complicações.
Para participar, basta comparecer ao local, não sendo necessário agendamento. A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo
espera atingir cerca de 300 pessoas para a campanha e o vicepresidente Yoshiharu Kikuchi
lembra que um acesso é pegar
ônibus do Metrô Tatuapé com
destino ao Parque Novo Mundo.
O ambulatório externo do Hospital Nipo-Brasileiro fica na Av.
José Maria Fernandes, 909, no
Parque Novo Mundo. Informações pelo telefone 11/6633-2621.

IKOI-NO-SONO

HOJE

NAK realiza amanhã 8º
Concurso Kayo-sai Beneficente

ACE Saúde realiza 2º Festival de
Yakisoba com almoço e jantar

A Ikoi-no-Sono (Assistência
Social Dom José Gaspar) recebe
amanhã mais de 200 cantores que
participam do 8º Concurso Kayosai Beneficente, que terá início às
8 horas. O evento de karaokê, de
caráter filantrópico, é promovido
pela NAK do Brasil, através da

A Associação Cultural e
Esportiva Saúde realiza hoje
em sua sede o 2º Festival de
Yakisoba, com almoço das
11h30 às 15h e jantar das 18h
às 21h. O evento, que tem o
objetivo de promover a integração entre associados e

comissão de apoio à Ikoi-noSono. A entrada é franca e o endereço do Jardim de Repouso São
Francisco, onde acontece o concurso, é Rua Jardim de Repouso,
881, Água Chata, em Guarulhos.
Informações pelo telefone 11/
3208-7248.

convidados, deverá contar
com sorteios de brindes.
O ingresso custa R$ 10,00
(válido para uma refeição) e o
endereço da ACE Saúde é Rua
Diogo Freire, 307, no Jardim da
Saúde. Informações pelo telefone 11/5058-6958.
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

Dia 27: “Marina”, quadro de Elisabeth Massuno selecionado
para um evento realizado na Academia da Polícia da USP...

A delegada Elisabeth Massuno.

...que apresentou modernas armas contra a criminalidade.

Dica para o fim de semana: jogo de sinuca. Uma diversão que exige concentração e estratégias.

A atriz Maya Hasegawa e seu grupo ensaiam a peça musical
“Sing and Dance 2”, que hoje estará em Presidente Prudente.

Você sabe onde fica ou já viu a Ilha do Japão?

O SONHO NÃO ACABOU

Na Rua Domingos de Moraes, numa antiga casa, funcionava a escola de corte e costura da
sensei Akama. Na época, o curso era um dos requisitos básicos para se casar...

... hoje, infelizmente, a área está parcialmente demolida para um novo empreendimento.

A data de 31 de março do ano de
1964 é simbólica para as relações de
poder da época; relações essas que detonaram um processo (entre os jovens)
de inconformismo e conseqüentes sonhos para um futuro com mais respeito
e dignidade.
Jovem, nascido no ano de 1951, quase não teve consciência de 1964, mas
tornou-se rebelde e sonhador em 1968,
quando o movimento estudantil foi esmagado e muitos dos seus integrantes
se alinharam com a clandestinidade e
morreram sonhando com um futuro.
Este jovem não morreu, teve medo da
morte sem futuro, não foi clandestino e,
mesmo assim, freqüentou os porões da
ditadura e soube como é dura a dita. O
sangue subiu, a cabeça ficou quente,
mas já era tarde, este sonho acabou.
A vida continuou, o jovem cresceu e
ao mercado se vendeu, não muito, pois
ainda havia esperança e, mais maduro,
descobriu que o sonho não acabou.
O sonho não acabou para ele que
contra o mercado se colocou, vive integrado, mas não muito, chamam-no de
“outsider” (marginal?), ou alternativo, ou
louco, ou tio!!!
Sim, eu sou tio, mas como pai foi que
percebi que o sonho realmente não acabou, pois eu não ensinei, apenas apoiei,

escutei, falei, incentivei e também discordei.
A jovem de hoje, filha do jovem da
época da ditadura militar, saiu pelo mundo e descobriu que ainda existe um mundo, um planeta maltratado, espoliado e
sem futuro; sem futuro?
Não, essa jovem sonha, viaja, conhece pessoas, faz eco para a paz, para a
oração e para a compreensão. “Viver é
muito simples”, diz ela, é só não se preocupar que tudo dará certo, pois mesmo aquilo que não deu tão certo pode
ser transformado e aproveitado, basta
saber e querer.
Onde nós passamos (ela e o seu grupo) ela me diz, “nós fazemos a diferença, nós somos notados, as pessoas nos
enxergam e ficam felizes com a nossa
presença”. “Eu sou feliz”, ela me diz.
Eu digo, “não, o sonho não acabou”.
Claudio Fraenkel é formado
em Ciências Físicas e já
atuou em indústria automobilística, pesquisa em microeletrônica e sensoriamento
remoto e reciclagem de materiais de construção civil. É
consultor do Instituto Ecoar
desde 1999, tendo realizado projetos, cursos, palestras e textos sobre o tema
mudanças do clima.

