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Prêmio Paulista de Esportes impulsiona carreira
dos atletas e valoriza trabalho de dirigentes

PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES

�

Acerimônia de entrega
do 54º Prêmio Paulista
realizada no dia 30 de

março no Sesc Vila Mariana
(Zona Sul de São Paulo), acon-
teceu em um clima bastante
festivo entre os cerca de 300
pessoas que prestigiaram o
evento. Os homenageados em
várias modalidades destaca-
ram o grande valor do prêmio.
A reportagem do Jornal
Nippak conversou com alguns
dos premiados. Katia Ayumi
Abe, do softbol ressaltou a im-
portância do prêmio não só
para ela, mas para o esporte
também, um reconhecimento
de grande valia para quem pra-
tica o esporte há 14 anos e por
tudo que ela fez até o momen-
to, uma gratidão.

Quanto ao futuro a espor-
tista avalia que o esporte está
crescendo, novas atletas de
futuro estão indo pra o exteri-
or disputar campeonatos inter-
nacionais nos Estados Unidos
e no Japão este ano como o
caso de Nilse Higa ganhadora
do Prêmio Paulista de 2009.
“Ainda não quero ir para o
exterior porque quero concluir
a faculdade de farmácia no fim
do ano que vem. Se der certo
penso em ir para os EUA para
ficar dois anos”, adianta.

Para o judoca Felipe Eiji
Kitadai o prêmio é um reco-

em quarto (eu tinha falado que
ia me aposentar em 2005, mas
continuei). Era para ser a mi-
nha última competição, mas o
desempenho não foi quanto eu
esperei, futuramente quem
sabe eu volte a lutar, só Deus
que sabe”, salienta. Sobre o
futuro ele falou que pretende
continuar treinando, manter a
filosofia do karatê Kyokushin
pra frente, construir novos
atletas, além de pensar na fa-
mília.

O prêmio de acordo com
Joel Correa da Silva, do
kobudô, é poder seguir adian-
te uma cultura tão antiga
como a do kobudô criado pelo
sensei Jorge Kishikawa, do
Instituto Niten, além de que o
prêmio só vem reforçar o tra-
balho do atleta e de divulga-
ção para posteridade, para os
jovens e indivíduos do mundo
moderno. “É importante levar
a ética e resgatar os valores
perdidos devido à correria do
dia-a-dia, transformando os
valores orientais de uma for-
ma que os praticantes possam
captar o trabalho do sensei”,
atesta.

Há três anos Joel C. da
Silva está em Buenos Aires
(Argentina) onde transmite o
código de ética do kobudô. Ao
aceitar a missão de divulgar
a modalidade naquele país, o

esporte lá conta com 50/60
alunos hoje, deixando de ser
um pequeno local para ser
um pequeno espaço do Insti-
tuto Niten. “As nossas com-
petições ocorrem duas vezes
ao ano, não é nossa priorida-
de a competição que servem
para o aprimoramento do
atleta ou verificar como está
seu nível técnico e auto con-
trole. A parte do Instituto
Niten é transmitir a cultura e
a ética dos samurais”, reve-
la. Para o futuro ele preten-
de continuar seu trabalho
mais forte na Argentina onde
tem muito que fazer, e en-
quanto estiver lá fará de tudo
para melhorar ainda mais e
levar um pouco da força do
Brasil.

Confraternização – Segundo
Roberto Suemitsu Kanda, do
atletismo o prêmio é extrema-
mente gratificante pelo traba-
lho que toda a comunidade tem
feito no atletismo. Ele cita que
o esporte amador está bastan-
te dificultoso para se trabalhar,
mas com a luta dos veteranos
nos 80 anos de atletismo – uma
das competições mais antigas
no Brasil –, receber a home-
nagem é extraordinário. “A
premiação acho que todos da
comunidade deveriam receber
em função da dificuldade que

temos para manter a tradição.
A iniciativa do Jornal Nippak
faz a gente manter estimulado
a continuar esse trabalho”,
defende.

Roberto Kanda está envol-
vido com o atletismo há 35
anos, hoje mantém uma equi-
pe de atletas na cidade de Mi-
randópolis, interior de São
Paulo, além de ter atuado
como técnico nas quatro edi-
ções da Confraternização In-
ternacional Nikkei que reúne
as comunidades das Américas
a cada dois anos, desde o
Canadá até o Uruguai. A últi-
ma competição aconteceu no
Brasil em 2008 em comemo-
ração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa, a próxima
disputa está programada para
ser realizada no Paraguai (que
possui uma comunidade japo-
nesa), em 2011.

O esportista nikkei salienta
que o trabalho que vem fazen-
do é uma busca de manter a
tradição que ao longo do tem-
po vem se perdendo um pou-
co da cultura e da raiz, apesar
da comunidade nikkei ser for-
te. “Tento manter a cultura, até
quando não sei, por muito tem-
po, são raízes que se criaram,
já são cem anos, mas que ain-
da no Brasil não se perdeu
muito dessa cultura”, finaliza.

(Afonso José de Sousa)

nhecimento do seu trabalho
que tem feito nos últimos cin-
co anos que vem treinando, um
trabalho que vem buscando. “É
cansativo, o reconhecimento
demora pra vir, ainda bem que
chegou, isso é muito importan-
te pra mim, ainda mais por ter
sido escolhido entre tantos que
poderiam estar aqui”, ressal-
ta, que na semana que vem
disputará o Panamericano Sê-
nior que acontecerá em El Sal-
vador, na América Central

Felipe Kitadai estuda edu-
cação física, pretende terminar
a faculdade, mas não sabe se
será com essa profissão que
vai trabalhar, e não pensou no
que ser no futuro. “Eu sei o que
quero ser hoje, não pensei no

futuro ainda, não escolhi uma
profissão, por enquanto quero
ser judoca, medalhista olímpi-
co, quero correr atrás desse
sonho”, assegura.

Posteridade – Ulisses Riyuji
Matsushita Isobe, do
Kyokoshin Karatê Liberdade
Dojo garante que o prêmio é
muito gratificante por ter sido
homenageado entre outros
esportistas importantes, para
ele é um reconhecimento, um
troféu importante para o es-
porte e aos atletas, compro-
vando que os treinamentos
compensam. “O último cam-
peonato que participei foi no
ano passado que foi o mundi-
al por categoria no qual fiquei

Cerimônia de entrega reuniu autoridades no Sesc Vila Mariana

JIRO MOCHIZUKI
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Em noite de gala no Sesc Vila Mariana, 54º Prêmio
Paulista de Esportes exalta “peso da tradição”

PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES

�

Atletas e dirigentes da
comunidade nikkei ti-
veram uma noite de

gala nesta terça-feira (30), no
teatro do Sesc Vila Mariana
(Zona Sul de São Paulo), com
a cerimônia de entrega do 54º
Prêmio Paulista de Esportes.
Nem mesmo a ausência do
prefeito Gilberto Kassab
(DEM), um dos grandes home-
nageados – o outro foi o se-
cretário municipal de Esportes,
Lazer e Recreação da Cidade
de São Paulo, Walter Feldman
– tirou o brilho da festa.
Kassab, aliás, foi representa-
do à altura pelo deputado fe-
deral Walter Ihoshi (DEM-
SP).

Estiveram presentes ainda
o cônsul Takeshi Goto; os ve-
readores Jooji Hato (PMDB)
e Ushitaro Kamia (DEM); o
presidente do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al), Kihatiro Kita; o presidente
do Kenren (Federação das
Associações de Províncias do
Japão no Brasil), Akeo Yogui;
e o presidente do Enkyo (Be-
neficência Nipo-Brasileira de
São Paulo), Ignácio Moriguchi;
além de presidentes de diver-
sas entidades e associações
nipo-brasileiras.

Abrindo os discursos da
noite, Walter Feldman desta-
cou a primeira grande refor-
ma no Estádio Municipal de
Beisebol Mie Nishi desde sua
inauguração, em 1958, que o
transformará no Centro Es-
portivo e Cultural Brasil-Japão.

Aikidô – Premiado: Mitsuo Narahashi Atletismo – Premiado: Roberto S. Kanda Beisebol – Premiado: Fumio Miyamoto Gatebol – Premiado: Teruo Tagomori

Golfe – Premiado: Masami Osato Judô – Premiado: Felipe Kitadai Karatê – Premiado: Ulisses Riyuji Isobe Kendô – Premiado: Masuaki Takahashi

Kobudô – Premiado: Joel Correa da Silva Mallet Golf – Premiado: Tetsushi Kawakami Natação – Premiado: Miguel Carlos Cagnoni Park Golf – Premiado: Toshiro Kobayashi

Softbol – Premiada: Kátia Ayumi Abe Sumô – Premiado: Saburo Hozono Tênis de Campo – Premiado: Valter Sassaki Tênis de Mesa – Premiado: Takuji Yamada

Tiro ao Alvo – Premiado: Shigueru Yamamoto Prêmio Especial – Montanhismo: Reishi Moriwaki Homenagem Especial: Prefeito Gilberto Kassab Homenagem Especial: Secretário Walter Feldman

ki, presidente do Nippon
Country Club, citou alguns
atletas nikkeis que brilharam
no cenário internacional, casos
de Poliana Okimoto, Testuo
Okamoto e Hugo Hoyama.
“Apesar das dificuldades en-
frentadas pelo esporte amador
no Brasil, são iniciativas como
essas que contribuem para o
desenvolvimento do esporte e
fazem com que surjam valo-
res também na comunidade
nikkei”.

O deputado federal Walter
Ihoshi, que recebeu o prêmio

em nome do prefeito Kassab,
também destacou as melhori-
as no Estádio de Beisebol Mie
Nishi, que “será um marco
inestimável para a comunida-
de nipo-brasileira”.

Já o presidente do Jornal
Nippak/Nikkey Shimbun,
Raul Takaki, preferiu dividir as
honras afirmando se tratar de
uma “continuidade de 54 anos
ininterruptos”. “Poucos even-
tos na comunidade tem essa
tradição. É uma homenagem
simples e singela, mas acredi-
tem, de coração”, afirmou
Takaki.

(Aldo Shiguti)

“O investimento foi na ordem
de R$ 9 milhões. Trata-se do
maior investimento já realiza-
do em equipamentos públicos”,
disse o secretário, lembrando
que esteve no local no último
domingo (28), para inspecionar
as obras e, de quebra, aprovei-
tou para prestigiar o 32º Cam-
peonato Paulista Infanto-Juve-
nil de Sumô (leia mais nas pa-
ginas 2, 11 e 12 desta edi-
ção), realizado no Ginásio de
Sumô.

“Dentro de 30 ou 45 dias

faço questão de voltar para
sua inauguração. Será um
grande presente de São Paulo
para a comunidade nipo-bra-
sileira”, disse Feldman, que,
mesmo com um compromisso
inadiável, reservou alguns mi-
nutos em sua agenda para
prestigiar o evento.

Paulo Martins, represen-
tando o diretor regional do
Sesc São Paulo, Danilo Miran-
da, disse que as homenagens
contribuem para a dissemina-
ção da prática esportiva, que

também é uma das ações do
Sesc.

Já o cônsul Takeshi Goto
observou que o Brasil sediará
a Copa do Mundo, em 2014, e
os Jogos Olímpicos, em 2016.
“O encontro de dois grandes
eventos deve fazer aumentar
o interesse pelo esporte e faço
votos que também na comuni-
dade nikkei apareçam novos
valores aptos a representar o
Brasil”.

Discursando em nome dos
homenageados, Valter Sassa-

O secretário municipal de Esportes, Walter Feldman estreitou os laços com a comunidade nikkei

FOTOS: JIRO MOCHIZUKI

Martins, que representou o diretor regional do Sesc, Danillo Miranda
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KENREN

Reeleito, Akeo Yogui mira sede
própria e prepara sucessor

Reeleito para seu segun-
do mandato frente à
presidência do Kenren

(Federação das Associações
de Províncias do Japão no Bra-
sil), Akeo Yogui, da Associa-
ção Okinawa do Brasil, disse
que o grande desafio a ser ven-
cido é a construção de uma
sede própria para a entidade.
“O Kenren foi fundado em
1966, ou seja, estamos comple-
tando 44 anos em 2010 e, por
diversos motivos, até hoje não
foi possível termos uma sede
própria para recebermos nos-
sas visitas”, explicou Yogui,
lembrando que o sonho da casa
própria é acalentado há anos.

“Com nosso próprio espa-
ço vamos poder não só ajudar
como também a fortalecer os
kenjinkais, que é uma das prin-
cipais missões do Kenren. Isso
porque sempre dependíamos
dos kenjinkais, quando, na ver-
dade, tem que ser o contrário.
Felizmente, graças aos bons
resultados das últimas edições
do Festival do Japão, estamos
revertendo este quadro e hoje
podemos dizer que o Kenren
é auto-sustentável”, conta.

“Hoje isso é bem possível,
mas era algo impensável há al-
guns anos. Antes, sonhávamos
sem nada no caixa. Hoje, po-
demos construir algo com nos-
so próprio esforço, sem depen-
dermos da ajuda do Japão”, diz
Yogui. O Jornal Nippak apu-
rou que, de acordo com balan-
ço de 2009, a entidade tem
cerca de R$ 800 mil em caixa.
Segundo Akeo, a sede funcio-

NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO KENREN

Presidente: Akeo Yogui (Okinawa)
Vice-Presidentes: Akinori Sonoda (Kagoshima), Satio Oyamada
(Kumamoto), Mikihisa Motohashi (Tottori), Nelson Maeda (Mie),
Yoshihiro Harashima (Chiba), Augusto Sakamoto (Tochigi), Yasuo
Yamada (Shiga)
1º Tesoureiro: Yukitoshi Yoshimura (Saga); 2º Tesoureiro: Flavio
Tsuyoshi Oshikiri (Yamagata); 3º Tesoureiro: Shozo Kakishima
(Niigata)
Secretário Geral: Jorge Takano (Yamanashi); 2º Secretário: Kenzo
Neguishi (Okayama), 3º Secretário: Yoshinori Kihara (Wakayama)
Conselho Fiscal – Titulares: Hiromu Ohnishi (Hiroshima), Agosti-
nho Toshio Minami (Fukuoka), Jorge Yoiti Arikita (Nara). Suplen-
tes: Akira Kawai (Akita), Tetsuya Fujimoto (Kagawa), Toshio Kino-
shita (Hokkaido)

NIKKEY SHIMBUN

A nova diretoria do Kenren tomou posse no dia 25 de março: eleição teve apenas uma chapa

A categoria de base da
Paulista conquistou mais um
título. Depois da categoria
júnior, agora foi a vez da pré-
júnior faturar o título do 22º
Campeonato Brasileiro de Bei-
sebol Interseleções. A compe-
tição foi realizada nos dias 27
e 28, em Presidente Prudente.
Na final, a Paulista venceu a
equipe do Norte do Paraná por
12 a 2. A competição contou
com a paticipação de dez se-
leções: ABC, Capital, Cen-
tral, Centro-Oeste, Noroeste,
Norte Paraná, Paulista, Soro-
cabana, Sudoeste, Sul Paraná.
Rodrigo Tsuhako, da Paulista,
foi eleito o Melhor Jogador do
Campeonato.

Pré-Infantil – Neste fim de
semana (3 e 4), a categoria
pré-infantil entra no diamond
para a disputa da 14ª Taça
Brasil de Beisebol Interclubes,
que acontece em Maringá, no
norte do Paraná.

RESULTADOS
SÁBADO (27)

Norte Paraná 9 x 6 Centro-Oeste;
Sudoeste 3 x 1 Sorocabana; Cen-
tral 2 x 5 ABC; Sudoeste 5 x 4 Sul
Paraná; Noroeste 7 x 11 Capital;
Capital 3 x 13 Paulista
Bronze: Sorocabana 2 x 0 Noro-
este
Prata: Centro-Oeste 1 x 2 Central;
Sul Paraná 5 x 2 Capital;
Central 1 x 3 Sul Paraná

DOMINGO (28)
SEMIFINAL: Sudoeste 3 x 18 Pau-
lista; Norte do Paraná 5 x 2
FINAL: Norte do Paraná 2 x 12
Paulista

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

Campeã Chave Ouro: Paulista;
Vice: Norte Paraná; 3º) Sudoes-
te; 4º) ABC
Campeã Chave Prata: Sul Paraná;
Vice: Central; 3º) Capital; 4º) Cen-
tro-Oeste
Campeã Chave Bronze: Soroca-
bana; Vice: Noroeste

PREMIAÇÃO
INDIVIDUAL

Melhor Rebatedor: Rodrigo
Tsuhako (Paulista)
2º Melhor Rebatedor: Rafael Saito
(Norte do Paraná)
3º Melhor Rebatedor: Fábio Ka-
wasaki (Paulista)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Fábio Kawasaki (Paulista)
Conquistador de Carreiras: Ro-
drigo Tsuhako (Paulista)
1º Batedor de Home Run: Leo
Haneda (ABC)
2º Batedor de Home Run: Felipe
Morishita (Paulista)
Melhor Roubador de Bases:
Felipe Morishita (Paulista)
Melhor Arremessador: Júlio Na-
kayama (Paulista)
Arremessador Destaque: Ander-
son Osawa (Norte do Paraná)
Melhor Receptor: Leonardo
Yorozuya (Paulista)
Melhor Defensor Interno: Igor
Gregório (Sudoeste)
Melhor Defensor Externo:
Giovane Barbari (Norte do Para-
ná)
Jogador Mais Esforçado: Vitor
Shinnai (Norte do Paraná)
Melhor Jogador: Rodrigo
Tsuhako (Paulista)
Técnico Campeão: Fumio Miya-
moto (Paulista)

BEISEBOL

Paulista conquista título do
Campeonato Pré-Júnior

naria como um espaço com-
partilhado. “Sabemos que mui-
tos kenjinkais estão passando
por dificuldades e a tendência
é que muitos não sobrevivam.
Com um escritório,
disponibilizaríamos uma estru-

tura com atendentes para, pelo
menos, garantir a manutenção
dos kenjinkais”.

Okinawa – Yogui, no entanto,
pode não estar mais no coman-
do do Kenren quando esse so-

nho se realizar. É que em 2011
será eleita a nova diretoria da
Associação Okinawa Kenjin do
Brasil. E Akeo Yogui já anteci-
pou que pretende passar o bas-
tão. “Sou o presidente com mais
tempo de mandato nos últimos
30 anos e para mim seis anos
são suficientes para fazer tudo
que tinha que ser feito na
AOKB. Até para que ocorra
uma oxigenação, é preciso sur-
gir outra pessoa com novas pro-
postas e novas ideias”, diz Yogui.
Por isso, Yogui conta que já está
trabalhando para preparar seu
sucessor no Kenren. E pela hi-
erarquia, hoje é o vice-presidente
Mikihisa Motohashi, do Tottori.
“Mas a eleição é somente no
ano que vem e por enquanto
quero continuar tocando os pro-
jetos do Kenren”, avisa Yogui.

(Aldo Shiguti)

TÊNIS DE MESA

FPTM inicia suas atividades em 2010

Na cidade de Santos (SP),
no último final de semana (27
e 28), foi realizado o Torneio
Início da Federação Paulista,
que atualmente é a maior e
melhor organizada do País em
quantidade de atletas, clubes,
técnicos, estrutura, verba or-
çamentária, etc..

São Paulo também é a base
da seleção nacional, com a
participação dos melhores
atletas disputando seus even-
tos, que tem o mais alto nível
competitivo do País.

Na seqüência, as maiores
federações do Brasil são: Pa-
raná, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, Pernambuco, Mato
Grosso do Sul e Amazonas.

Apesar de ser um esporte
bem popular, não temos mui-
tos profissionais e dirigentes
preparados no meio; dai esta
carência faz com que não con-
quistemos um espaço maior
proporcional ao número de
praticantes, já que por ano são
vendidas mais de 20 mil me-
sas e quase um milhão de ra-
quetes populares.

Para quem gosta de assis-
tir boas partidas de tênis de
mesa.

Próximos eventos
11 de abril - Liga Nipo-Bra-
sileira - Etapa individual na ci-

dade de Registro.
17 e 18 de abril – 1º Ranking
FPTM - Na cidade do Guarujá
25 de abril - Etapa regional
da FPTM realizado em 6 ci-
dades do estado.

Resultados do
Torneio Inicio

EFICIÊNCIA
1º) Itaim Keiko/Guaru ESD;
2º) Círcolo Italiano/São Cae-
tano; 3º) Jundiaí Clube; 4º)
Estrela de Ouro/Santos

MASCULINO – Pré-Mi-
rim: 1) Lucas Sato (ACEI -
T3); 2) Eiki Onodera (Circolo
Italiano/SCS); Mirim: 1) Lu-
cas Santos (Circolo Italiano/
SCS), 2) Paulo Henrique (Jun-
diaí Clube – PMJ); Infantil: 1)
Vitor Ishy (Circolo Italiano –
SCS), 2) Thales Prieto (Estre-
la de Ouro/Fupes); Juvenil: 1)
1º Fernando Franco (Liga Pau-
lista de Tênis de Mesa), 2) 2º
Hiago Afonso (Estrela de
Ouro); Juventude: 1) 1º
Douglas Tomioka (CTM –
Jacareí), 2) Tiago Grosklaus
(CTM – Jacareí); Adulto: 1)
Salatiel Rufino (Liga Paulista
de Tênis de Mesa), 2) Bruno
Omizu (Estrela de Ouro); Pré-
Sênior: 1) Michel Dib (Jundi-
aí Clube – PMJ), 2) Paulo
Campos (Jundiaí Clube –

PMJ); Sênior: 1) Silvio Vieira
Marola Jundiaí Clube – PMJ,
2) Paulo Martinez (Estrela de
Ouro); Veteranos: 1) Jorge
Yasue (Guaru ESD/Itaim
Keiko/Guarulhos), 2) Sunao
Anraku (Kosmos Clube -
Mogi das Cruzes); Super Ve-
teranos: 1) Minoru Kohakura
(Guaru ESD/Itaim Keiko/Gua-
rulhos), 2) Masao Okawa
(Guaru ESD/Itaim Keiko/Gua-
rulhos)

FEMININO – Pré-Mirim:
1) Bruna Takahashi (Circolo
Italiano – SCS), 2) Julia San-
tos (ADM – Marília); Mirim:
1) Juliana Lindman (Guaru
ESD/Itaim Keiko/Guarulhos),
2) Martina Kohatsu (Circolo
Italiano – SCS); Infantil: 1)
Genifer Zhao (ASA - São Ber-
nardo do Campo), 2) Lais Ha-
yashi (Acert – Tupã), Juve-
nil: 1) Li Min Hua (AD. Santo
André), 2) Cassia Edamatsu
(ACE. Represa); Juventude:
1) Gui Lin (ASA - São Ber-
nardo do Campo), 2) Xu Chen
Jing (Circolo Italiano – SCS);
Adulto: 1) Esther Novalo
(Guaru ESD/Itaim Keiko/Gua-
rulhos), 2) Elisa Takatsuji
(ADA – Araçatuba), Lady: 1)
Maria Victoria (UCENS –
Sorocaba), 2) Clarice Yoshiha-
ra (UCENS – Sorocaba)

DIVULGAÇÃO

Ginásio do Ibirapúera já foi palco de grandes competições no tênis de mesa brasileiro
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Sumô pode fazer parte do programa clube escola

SUMÔ

Osumô brasileiro, em es-
pecial o paulista, ganha,
enfim, um templo à al-

tura de suas conquistas. Quem
compareceu ao 32º Campeo-
nato Paulista Infanto-Juvenil
Masculino e Feminino, realiza-
do no último dia 28, no Ginásio
de Sumô do Estádio Municipal
de Beisebol Mie Nishi, teve
uma prévia de como ficará o
novíssimo espaço dedicado ao
esporte dos deuses.

A cerimônia de abertura
contou com a presença do ve-
reador Jooji Hato (PMDB); do
presidente do Kenren (Fede-
ração das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil),
Akeo Yogui; do vice-presiden-
te do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social), Jorge
Yamashita; e do presidente da
Acal (Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade),
Hirofumi Ikesaki.

O secretário municipal de
Esportes chegou por volta das
10 horas para inspecionar as
obras do Centro Esportivo e
Cultural Brasil-Japão, do qual
o Ginásio de Sumô faz parte.
E anunciou a criação do clube
escola, programa instituído
pela Prefeitura em 2007 cujo
objetivo é oferecer aos alunos
da rede municipal de ensino a
oportunidade de participar das
atividades esportivas, recrea-
tivas e de lazer, fora do horá-
rio regular de aulas, direciona-
das a facilitar a inclusão sócio-
educativa, promover a saúde
e a qualidade de vida, contri-

estão em andamento”, infor-
mou Feldman, lembrando que
a saída do Centro Desportivo
Comunitário dos ex-alunos da
Santa Casa da Barra Funda
“melhoraria tudo”. “Este mês
resolvemos tudo”, garantiu o
secretário, lembrando que a
Prefeitura investiu R$ 9 mi-
lhões na primeira grande refor-
ma do Mie Nishi, “um presen-
te de São Paulo para o Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil”. “Só para se ter uma
ideia, a reforma do Estádio do
Pacaembu, considerado um
símbolo da cidade de São Pau-
lo, consumiu R$ 6 milhões”,
comparou.

Embora ainda inacabado, o
Ginásio de Sumô já é uma rea-
lidade para atletas e dirigentes.
“Esta é uma etapa que está
sendo concluída, falta ainda a
infraestrutura, mas foi tudo
muito surpreendente”, disse o
presidente da Federação Pau-
lista de Sumô, Oscar Morio
Tsuchiya, referindo-se ao fato
de a competição ter sido adia-
da várias vezes em função do
atraso das obras.

“Tivemos praticamente
duas semanas para organizar
a competição”, disse Morio,
lembrando que a entidade co-
gitou a possibilidade de levar a
competição para a cidade de
Salto. O sacrifício, no entanto,
valeu a pena. “Estamos cada
vez mais otimistas de que, a
partir deste campeonato, o
sumô tomará novos rumos”,
destacou Morio.

(Aldo Shiguti)

buir para o desenvolvimento
local (IDH), fomentar a práti-
ca esportiva,  aprimorar a in-
tegração entre as diversas fai-
xas etárias, descobrir novos
talentos, além de possibilitar a
reconstrução dos vínculos fa-
miliares e comunitários.

“Equipamentos bem cuida-
dos são bons estímulos para
que mais gente participe”, dis-
se Feldman, acrescentando
que, “da última vez que estive
aqui [no Mie Nishi] estava tudo
destroçado, quase impossível
de ser utilizado”.

O secretário lembrou que
pôde constatar o quanto o sumô
é considerado uma luta sagra-
da pelos japoneses quando es-
teve naquele país, em 2008.
“Ainda não temos o mesmo
acúmulo de informações e ex-
periência, mas com certeza o
Centro Esportivo e Cultural

agrega um elemento importan-
te que importamos do Japão”,
afirmou Feldman, afirmando
que “ainda há muito a ser fei-
to”.

O secretário assegurou que,
em no máximo dois meses o
ginásio de sumô estará conclu-
ído. Já o complexo levará um
pouco mais de tempo já que
depende ainda da construção
do campo do Gigante. A nego-
ciação envolve a transferência
das escolas de samba Tom
Maior e Gaviões da Fiel, que
ocupam atualmente dois
galpões no Mie Nishi, para um
terreno na Barra Funda, onde
seria construída a Fábrica dos
Sonhos, antigo projeto do pre-
feito Gilberto Kassab (DEM).

Presente – “Os atos
desapropriatórios  e adminis-
trativos para desocupação já

O presidente da FPS cumprimenta o secretário Walter Feldman
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Se depender da opinião
dos dirigentes entrevistados
pelo Jornal Nippak, o Giná-
sio de Sumô tem tudo para
alavancar o esporte no Bra-
sil. Para o ex-presidente da
Confederação Brasileira de
Sumô, Massatoshi Akagi, “no
mundo inteiro não existe um
ginásio exclusivamente para
o sumô e nós só temos a agra-
decer uma iniciativa como
essa”. Para outro ex-presi-
dente da CBS, Yoichi Okamo-
to, “o sumô brasileiro mere-
cia um espaço assim”.

“Agora temos certeza que
o governo municipal cumpre
o que promete”, contou Oka-
moto, lembrando que a cons-
trução do ginásio era uma rei-
vindicação antiga da comuni-
dade de sumô. “O antigo doyo
foi construído com nosso di-

nheiro e com dinheiro do Ja-
pão. Doamos a obra para a
Prefeitura com a promessa
que seria construído outro no
lugar”, afirmou Okamoto,
acrescentando que “até o Pa-
raguai tinha um ginásio me-
lhor que o nosso”. “Acho que
eles ficaram para trás nova-
mente”, brinca Okamoto, que
espera que o novo espaço
seja utilizado para aprimorar
e incentivar novos atletas.

O atual presidente da CBS,
Issao Kagohara, preferiu des-
tacar a criação do clube es-
cola. “O programa ainda não
está formatado, mas deve dar
um novo fôlego ao sumô. Na
minha época, 90% dos prati-
cantes era de nikkeis, hoje é o
contrário. Precisamos lutar
para preservar essa tradição”,
conta Kagohara.          (AS)

Presidente e ex-presidentes
da CBS elogiam o ginásio

Okamoto, Akagi, Kagohara e Mauzler Paulineti (a partir da esq)

ALDO SHIGUTI/JORNAL NIPPAK



12 JORNAL NIPPAK São Paulo, 01 a 07 de abril de 2010

�

SUMÔ

Equipe da Sudoeste é a grande campeã do
32º Campeonato Paulista Infanto-Juvenil

Sudoeste fez “barba e cabelo” no 32º Campeonato Paulista Infanto-Juvenil de Sumô

Premiação categoria Mirim B Individual Premiação categoria Mirim C Individual

Premiação categoria Infantil por Equipes: Sudoeste

Premiação categoria Infantil B Individual Premiação categoria Juvenil Feminino Individual

Premiação categoria Mirim por Equipes: Sudoeste Premiação categoria Mirim A Individual

Premiação categoria Juvenil Individual

Premiação categoria Juvenil por Equipes: Sudoeste Premiação categoria Mirim A Individual

Premiação categoria Infantil A Individual

Aequipe da Sudoeste foi a grande cam
peã do 32º Campeonato Paulista
Infanto-Juvenil Masculino e Feminino

de Sumô. Na disputa na disputa Equipes mas-
culina, o time da Sudoeste somou 70 pontos
contra 30 da Nova Central e 29 da Grande
ABC. Entre as mulheres, a equipe Sudoeste
faturou o título ao contabilizar 59 pontos. Nova
Central, a segunda colocada, somou 25 pontos.
No individual, Rafael Ferreira, da Sudoeste, e
Rafaela da Cruz, da equipe Norte, sagraram-
se campeões na categoria Juvenil.

A competição, que reuniu cerca de 250 atle-
tas, foi realizada no dia 28 de março e serviu
para “estrear” a cobertura do Ginásio de Sumô
do Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi,
no Bom Retiro. O evento foi prestigiado pelo
secretário municipal de Esportes, Walter
Feldman. Quem também compareceu para
prestigiar a competição foram os atletas Cas-
sio Gomes, de Londrina (PR), e Evelise Rodri-
gues, de São Leopoldo (RS).

Ambos ficaram admirados com o Ginásio de
Sumô. “O esporte só tem a melhorar e a ten-

INDIVIDUAL MASCULINO
Mirim “C”: 1) Enzo Lourenço Cruz (Sudoeste), 2) Aldo
Moreira Filho (Sudoeste), 3) Yuri Gabriel Paiva (Sudo-
este), 3) Gabriel Galdino (Sudoeste)
Mirim “B”: 1) Gabriel Bonardi (Norte), 2) Rubens Silvério
(Sudoeste), 3) Victor Fidelis (Norte), 3) Felipe Pereira
Santos (Santo Amaro)
Mirim “A”: 1) Edwin Taves (Sudoeste), 2) Rodrigo Hideki
Nakai (Grande ABC), 3) Mateus Samuel Barbosa (Sudo-
este), 3) Yuri Júnior Takara (Nova Central)
Infantil “B”: 1) Lucas Aburaya (São Paulo), 2) Ricardo
Calçada (Sudoeste), 3) Alysson Sales (Norte), 3) Matheus
da Cruz (Norte)
Infantil “A”: 1) Diego Nunes (Grande ABC), 2) Diego
Frones (Norte), 3) Danilo Oliveira Campos (Nova Cen-
tral), 3) Adriano Coelho (Nova Central)
Juvenil: 1) Rafael Ferreira (Sudoeste), 2) Danilo Soa-
res (Grande ABC), 3) Renan Gil Brito (Nova Central), 3)
Vinicius Almeida (Nova Central)

EQUIPES MASCULINO
Mirim “C”: 1) Sudoeste, 2) Grande ABC
Mirim “B”: 1) Sudoeste
Mirim “A”: 1) Sudoeste, 2) Nova Central, 3) Norte, 3)
Santo Amaro
Infantil “B”: 1) Sudoeste, 2) Grande ABC
Infantil “A”: 1) Norte, 2) Grande ABC, 3) Nova Central
Juvenil: 1) Nova Central

Equipe campeã: Sudoeste (70 pontos), 2º) Nova Cen-
tral (30), 3) Grande ABC (29), 4) Norte (28)

FEMININO INDIVIDUAL

Mirim “C”: 1) Maria Eduarda Cruz (Norte), 2) Pámela
de Camargo (Sudoeste), 3) Débora Bonardi (Norte), 3)
Ana Júlia Sidou (Nova Central)
Mirim “B”: 1) Geovana Batista (Sudoeste), 2) Juliana
Furtado (Sudoeste), 3) Fernanda Soares (Sudoeste), 3)
Anne Pires (Sudoeste)
Mirim “A”: 1) Larissa Maciel (Sudoeste), 2) Kathleen de
Paiva (Sudoeste), 3) Jéssica Arlene Machado (Sudoes-
te), 3) Tamiris Aparecida (Nova Central)
Infantil: 1) Dorotéia da Costa (Sudoeste), 2) Marina C.
Genzani (Grande ABC), 3) Joyce L. dos Santos (Nova
Central), 3) Andressa R. Freitas (Nova Central)
Juvenil: 1) Rafaela da Cruz (Norte), 2) Joyce L. Bezer-
ra (Nova Central), 3) Ellen Rodrigues (Sudoeste), 3)
Daiana Suzi (Sudoeste)

EQUIPES FEMININO

Mirim: 1) Sudoeste, 2) Nova Central, 3) Norte
Infantil: 1) Sudoeste, 2) Nova Central, 3) Grande ABC
Juvenil: 1) Sudoeste, 2) Nova Central

Equipe Campeã: Sudoeste (59 pontos), 2) Nova Cen-
tral (25), 3) Norte (16), 4) Grande ABC (4)

RESULTADOS DO 32º CAMPEONATO PAULISTA INFANTO-JUVENIL

Data: 28/2/2010 – Ginásio de Sumô do Mie Nishi

dência é se consolidar cada vez mais”, disse
Evelise, que trouxe o filho Miguel, de apenas um
ano e oito meses para ser apresentado à comu-
nidade do sumô. “É para ele ir se acostumando
desde cedo com o sumô. Às vezes, as pessoas
não conhecem determinado esporte e falam que
não gostam”, explicou a gaúcha. Já Cássio dis-
se que levará para Londrina as melhores im-
pressões possíveis. “Não vejo a hora de poder
competir neste dohyo”, disse o paranaense.

Aldo Shiguti
(Leia mais nas páginas 2 e 11)
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