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ONMYOJI SETO SHAMON

Conforme o Zenchi
Junishi Onmyodô, tam-
bém chamado de Ho-

róscopo Japonês, 2007 será o
ano Hinoto I no Toshi, ou seja,
Ano do Javali do Fogo –Ying.
O Ano do Javali traz espírito
progressista e também muitas
idéias e pensamentos inovado-
res. É um período marcado por
profundas alterações no modo
de ser das pessoas e também
alterações internas nas nações
de todo o mundo, pois a influ-
ência deste signo aumenta e in-
tensifica a responsabilidade e a
cumplicidade. Por isso, é pos-
sível prever que a valorização
do homem e como conseqüên-
cia, sua evolução, aconteça
neste ano de 2007.

Esta etapa também favore-
ce as transformações e aguça
a intuição, porém, no amor,
causa uma certa introspecção,
uma tendência que leva os
amantes a esconder seus sen-
timentos, já que a característi-
ca marcante deste signo é ser
reservado e discreto. É possí-
vel que a responsabilidade seja
mais valorizada neste setor.

Além disso, as energias
do Nobre Javali do Fogo in-
dicam um clima de incom-
preensão, inveja e rancor.
Será muito bom que os
amantes façam esforço
para manter a harmonia
em  suas relações. Por ou-
tro lado, a vida social das
pessoas, de um modo ge-
ral, estará bastante fa-
vorecida e até protegida, tra-
zendo, inclusive, novas e inte-
ressantes amizades que po-
derão significar apoio
para quem precisa
vencer na vida.
Mas, neste
clima, é
possível
que a troca
de conheci-
mentos aumente,
só que, ao mesmo tem-
po poderá haver mais dis-
cussão entre as pessoas, o que
causará algum tipo de proble-
ma.

Recomendamos para todos
os signos a prudência, tanto
mais que o Nobre Javali, com
suas influências benéficas, ten-
derá a fazer as coisas mais
agradáveis e fáceis do que são

na realidade. Ninguém se ilu-
da: em 2007, as pessoas todas
estarão cheias de vontade, cri-
ando um ótimo clima para ne-
gócios em geral, no comércio
e na indústria; por toda à parte
se encontrarão criaturas que a
complacência do Nobre Javali
tornou generosas e maleáveis;
haverá mesmo uma agradável
sensação de abundância no
mundo. Mas tudo isso pode tor-
nar-se negativo, pois, amoleci-
dos, vacilaremos no momento
de decisão e destruiremos nos-
sas capacidades.

Todos sentirão aumentada
sua capacidade de gozar a
vida, sob regência do Nobre
Javali; seu lema é; “Se a vida
é digna de ser vivida, deve ser
vivida com intensidade total”
Isso vai favorecer o comércio
em geral, mas principalmente
os que trabalham em serviços
de lazer e no setor das modas.
Restaurantes, boates, teatros,
bailes, praias e parques
temáticos serão procura-
dos mais do que nunca,
e em todos esses luga-
res se farão grandes
extravagâncias,
em matéria de
gastos. Tam-
bém há indí-
cios de
que em

todos
o s

s e -
tores, se f a r ã o
grandes investimentos, sem
uma investigação meticulosa.

Na área política, os gover-
nantes devem agir com caute-
la, pois uma atmosfera assim
agradável é muito propícia à

imprudência, a atos de gene-
rosidade excessiva (distribui-
ção de cargos entre partidos)
ditada pelo entusiasmo do mo-
mento e grandemente lamen-
tada depois. Nunca é demais
lembrar que a maioria das
obras inacabadas, como
pontes, rodovias, pré-
dios e viadutos que
existem em todo
Brasil, foram ini-
ciados um dos
anos do Java-
li. Quem lida
com dinhei-
ro (em es-
p e c i a l
a lhe io )
d e v e
acaute-
l a r - se
muito,
para

evitar
g r a v e s

conseqüên-
cias; este ano
pode ser pró-

digo em
desfalques

e falên-
c ias ,

nem tan-
to devidos
à má fé, co-

mo à ingenuidade.
Aliás, uma das principais

características do Nobre
Javali é a incapacidade de dis-
tinguir o que é seu do que é
alheio, na hora de gastar.

De modo geral, 2007 traz
consigo contentamento e segu-
rança, todos podemos ser feli-
zes, sem que haja os motivos
habituais para isso – não pre-

2007: Ano do Javali do Fogo
cisamos de gran-
de sucesso,
nem de

mui-
to dinheiro;

para todos, bastará
estarmos vivos, para gozarmos
de uma deliciosa sensação de
bem estar.

Em fim, aproveitando os in-
fluxos de honestidade, ingenui-
dade e prodigalidade do Nobre
Javali, trapaceiros e vigaristas
de todos os tipos se mostrarão
ativos como nunca, aproveitan-
do uma oportunidade que só
voltará repetir daqui doze
anos. Cuidado com quem vier

propor negócios fabulosos,
oferecer retorno

fantástico aos
investimentos,
presentear pe-
chinchas ou pe-
dir auxílio para

piedosíssimas ins-
tituições de carida-

de! Não ceda jamais a seu pri-
meiro impulso, que o Nobre Ja-
vali regente do ano fará sem-
pre entusiástico e leviano; pare,
pense, investigue, retarde o
quanto possível a decisão final,
até sentir-se capaz de agir com
a cabeça fria, prevendo os ris-
cos e preparando-se para
enfrentá-los.

Raio-X

No horóscopo
Zenchi Juni-
shi Onmyodô

(também conhecido
como Horóscopo Ja-
ponês) o signo animal
é determinado pelo
ano de nascimento da
pessoa, iniciando
sempre no dia 1º de
janeiro, o Ano Novo
Solar, que os nipôni-
cos chamam de Osho-
gatsu. Nesse aspecto
existe uma diferença
com o Horóscopo
Chinês, cuja contagem funda-
menta-se no Ano Novo Lunar
(12 meses e 29 dias). Os japo-
neses chamam a primeira
lunação do ano de Koshogatsu
(Pequeno Ano Novo) e nesse
dia reverenciam a Lua, pois
começa a regência do Nobre
Animal-Signo na Roda do Des-
tino, que neste ano de 2007,
iníciou no dia 19 de janeiro,
com a Primeira Lunação de
2007, quando a Augusta Deu-

sa Sol (Amaterassu Oomika-
mi) passa a iluminar a Casa do
Boi.

Isso significa que o horós-
copo Zenchi Junishi Onmyodô
(Horóscopo Japonês), também
neste ponto diferencia do Ho-
róscopo Chinês, pois, além dos
animais simbólicos dos anos
existem os animais regentes do
mês, e suas divindades prote-
toras, como poderão constatar
nas páginas de previsões men-

sais deste Almanaque. Outra
diferença do Horóscopo Chi-
nês está nos animais-signos.
Onde no Chinês usa: Búfalo,
Cabra, Porco; no japonês usa-
se: Boi, Carneiro e Javali.

Um detalhe muito importan-
te para você saber se está len-
do Horóscopo Japonês ou Ho-
róscopo Chinês é observar a
palavra ANO que no japonês
sempre vem junto com o ani-
mal signo. Por exemplo, é co-

mum no ocidente pessoas dize-
rem “Sou do signo de Galo” ou
“Sou nativo do Cachorro”. No
Japão se diz: “Sou do Ano do
Galo” ou “Sou nativo do Ano
do Cachorro”. Então no Horós-
copo Japonês a palavra ANO
(Toshi ou Doshi) vem sempre
junto com o signo.

Para saber a que signo
você pertence no Horóscopo
Japonês, procure o ano em que
você nasceu na tabela a seguir:

Saiba qual é o seu signo

todas as contas, poderá levá-
lo à bancarrota. Muitos estão
dispostos a ajuda-los, mas to-
dos se cansam de passar a
vida ajudando alguém a sair
sempre dos mesmos proble-
mas.

Acontece ainda um gra-
ve risco: apesar de todas as
suas virtudes, o nativo  quan-
do chega a não ter mais nada
a perder, entrega-se de mãos
atadas à desgraça, podendo
transformar-se nas mais ne-
gativas e debochadas das cri-
aturas. Então é fácil tornar-
se presa dos vícios, auto des-
truindo-se.

O signo não favorece a
profissões ligadas à Lei e à
Justiça; nunca sabe tomar ati-
tudes contra alguém. É, po-
rém, a medida certa para ser-
viços que envolvem relações
humanas e sobressairá na or-
ganização de festejos e de
promoções sociais. Não e
bem um líder mas sempre vai
aparecer como melhor auxi-
liar que um líder poderia de-
sejar.

AMOR:
O Nobre Javali possui

uma só maneira de amar: por
inteiro e entregando-se com-
pletamente. Chegado a este
ponto, não terá menor reser-
va, e freqüentemente será a
parte magoada, nos relacio-
namentos infelizes. De qual-
quer forma, não se preocu-
pará em aceitar todos os en-
cargos, desde que possa fi-
car junto do ser amado.

Nesse amor total, contém
com sua tremenda dose de
sensualidade. O signo não fará
economias de afeto, nem de
sexo. Suas paixões serão sem-
pre violentas e abrasadoras;
tolerará de tudo menos frieza
de quem ama. Será possessi-
vo e absorvente, mas, por ou-

tro lado,
i r ã o
enganá-
lo com
toda fa-

cilidade.
2007 lhe

trará amores com far-
tura. Aconselha-se
que não se atire ao
primeiro, de olhos

fechados confor-
me costu-
ma. Re-

f r e i e - s e ,
analise a quem vai en-

tregar o tesouro
de sua feição
ilimitada de

que, se conseguir o mila-
gre de não acreditar em mi-
lagres, encontrará a felicida-
de perfeita.

SAÚDE:
Quando o robusto Nobre

Javali adoece, podem contar
que se entregou a algum ex-
cesso. Dotado de invejável vi-
talidade, com um pouco de
juízo e comedimento atraves-
sará a vida sem sofrer ne-
nhum mal sério. Seu proble-
ma é a auto indulgência, a in-
capacidade de dizer um não
a seus enormes apetites.

Ora, o período será um
convite perpétuo a extrava-
gância e os nativos do Ano
do Javali (em especial os nas-
cidos sob os elementos metal
e água) poucas vezes sabe-
rão resistir a tentação. Para
eles, prevêem distúrbios nos
sistemas digestivo e circula-
tório, devido às intemperan-
ças.

Não é só o peixe que mor-
re pela boca, o Nobre Javali
também!

Sendo este seu ano, com
todas as suas virtudes
e seus defeitos, o nati-

vo do Ano do Javali de-
vera permanecer aler-

ta o tempo todo.
Tudo que lhe vier, de
bom ou de mau,
virá com força do-
brada, afetando
mais a ele do que
aos outros signos.

Na parte favorá-
vel, ele se divertirá

como nunca, encontrando o
mundo disposto a participar
de seus divertimentos. Aque-
las festas e reuniões que ele

adora acon-
tecerão
duran-
te o
perío-
do in-
teiro,
fazen-

d o - o
imaginar

que atingiu
a felicidade per-

feita; e, como é um tipo que
se reocupa muito pouco com
o dia seguinte, ficará satisfei-
to e realizado. Terá constan-
temente companhia, será fes-
tejado e admirado e verá
crescer seu circulo de ami-
zades.

Tão bela moeda tem seu
reverso, todavia. Incapaz de
cuidar de dinheiro, a vida so-
cial o levará a gastos exage-
rados; gastará o que tem e o
que não tem, podendo acabar
cheio de dívidas. O mesmo se
dará com os amigos: a maio-
ria deles serão sinceros e ho-
nestos, mas sempre aparece-
rão algumas aves de rapina,
dispostas a se aproveitarem
de tanta irreflexão e ingenui-
dade.

A sorte do nativo do Ano
do Javali será que sua can-
dura sem-
pre o faz
encontrar
gente dis-
posta a au-
xilia-lo, e
ele conse-
guirá en-
cerrar o
ano até
com lu-
cros, se ti-
ver um mí-
nimo de
bom senso.

O na-
tivo fará
m u i t a s
caridades em 2007.
Usará de sua capacidade
para angariar e se dedicará a
obras humanitárias e serviços
sociais, de acordo com suas
tendências próprias. Muitas
vezes, entretanto, precisamos
alerta-lo contra os embustei-
ros, que procurarão tirar pro-
veito de seu espírito desinte-
ressado e altruísta.

O ano será pródigo em
prazeres dos sentidos. Como
sua tendência é saborear as
boas coisas da vida sem res-
trições, o nativo do Ano do
Javali deverá desenvolver o
um máximo de auto controle,
para não ser corrompido por
quem sabe explorar suas fra-
quezas. A cada momento,
terá que lembrar de que nada
embrutece  tanto as criaturas
como o prazer, levando-os até
a destruição.

O nativo do Ano do Javali
só encontrará progresso e êxi-
to quando aprender a hora
certa de dizer não. Isso de vi-
ver fazendo concessões, as-
sumindo compromissos alhei-
os, exigindo ser o pagador de

RATO 1900   1912   1924   1936   1948   1960   1972   1984   1996

BOI 1901   1913   1925   1937   1949   1961   1973   1985   1997

TIGRE 1902   1914   1926   1938   1950   1962   1974   1986   1998

COELHO 1903   1915   1927   1939   1951   1963   1975   1987   1999

DRAGÃO 1904   1916   1928   1940   1952   1964   1976   1988   2000

SERPENTE 1905   1917   1929   1941   1953   1965   1977   1989   2001

CAVALO 1906   1918   1930   1942   1954   1966   1978   1990   2002

CARNEIRO 1907   1919   1931   1943   1955   1967   1979   1991   2003

MACACO 1908   1920   1932   1944   1956   1968   1980   1992   2004

GALO 1909   1921   1933   1945   1957   1969   1981   1993   2005

CACHORRO 1910   1922   1934   1946   1958   1970   1982   1994   2006

JAVALI 1911   1923   1935   1947   1959   1971   1983   1995   2007

PESSOAS NASCIDAS NO ANO DO
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Desfile no Soho Creator

Preparação das 2 mil lanternas coloridas para a
cerimônia com o apoio de centenas de
voluntários

Apresentação de artes marcias no Nikkey Matsuri

O corte do bolo dos 60 anos da FPBS com o
presidente da entidade, Olívio Sawasato, e seus
convidados

Tomie Ohtake e Emanoel Araújo O jornalista Jorge Okubaro

No Hakka, no bairro da Liberdade, aconteceu o Soho Creator com o tema Atitude
Dias 1º e 2 de novembro foi realizado o 52º Tooro Nagashi de Registro
No bairro Jardim São Paulo, foi realizado nos dias 11 e 12 o 1º Nikkey Matsuri da Zona Norte
A Federação Paulista de Beisebol e Softbol comemorou 60 anos no espaço Hakka
Dia 22/11, o Instituto Tomie Ohtake comemorou 5 anos com a exposição de Tomie Ohtake que
também completou, na mesma semana, 93 anos
Dia 28, aconteceu o laçamento do livro, O Súdito (Banzai, Massateru!), de Jorge Okubaro, com
apoio Fundação Kunito Miyasaka, no restaurante Shintori

NOVEMBRO

Walter Iihoshi                                          Willian Woo Ricardo Zonta e Jarno Trulli

Apresentação de taiko Asimo da Honda

Eleição/2006
Dia 1º os brasileiros foram às
urnas. Em São Paulo, foram
eleitos os deputados federais
Walter Ihoshi e William Woo.
Fórmula 1
O almoço de confraternização
da equipe Toyota Panasonic
de F-1 contou com as presen-
ças dos pilotos Ricardo Zonta
e Jarno Trulli, além do presi-
dente da Toyota, Shozo
Hasebe.
Mairinque
A cidade de Mairinque fez 116
anos e a prefeitura, em parce-
ria com a ACE, organizou no
dia 21 uma grande Festa Ori-
ental com show, apresentações
típicas e comida japonesa.
Salão do Automóvel
A grande atração do Salão do
Automóvel de São Paulo não
foi nenhum automóvel, e sim,
uma robô chamado Asimo.

OUTUBRO

Shunji Nishimura faz a
primeira doação para o
projeto e do seu lado
Tadayoshi WadaCenas da peça no Palco do Teatro USP Voluntárias da associação Fujinkai

Dirigida por Alice K., a peça de teatro “Qioguem?!”saiu de cartaz dia 17, no TUSP (Consola-
ção). O espetáculo obteve seis prêmios no 20° Festival Universitário de Teatro de Blumenau.

Dia 16, em Ibiúna (SP), aconteceu o 33º Bon Odori. O evento contou com a participação de
cerca de 1.800 pessoas e o Departamento de Senhoras (Fujinkai) preparou o delicioso “udon”.

O Colégio Harmonia fez 53 anos no dia 23 em São Bernardo do Campo. A cerimônia reuniu
cerca de 400 pessoas e teve aprentações de taikô e coreografias. Na ocasião, foi apresentado
também o projeto de ampliação do Colégio.

SETEMBRO

Os fundadores René Sadayuki Taguchi e Hideko Suzuki Taguchi

Hiroshi Endo, presidente da
Associação Japonesa de Santos
mostra a chaves em frente a
antiga escola japonesa

Joh Mabe

Fundada em 1981, a Galeria
Deco, dia 5, comemorou seu
25º aniversário de fundação
com uma exposição coletiva
reunindo artistas de várias ge-
rações.

Dia 9, na cidade de Santos,
autoridades japonesas e brasi-
leiras estiveram presentes para
a assinatura do contrato de
cessão e a entrega das cha-
ves do imóvel da Associação
Japonesa de Santos da Rua
Paraná à comunidade nikkei
local.

Dia 14, foi inaugurado em São
Paulo, um novo espaço para
arte: Joh Mabe, escritório de
arte no bairro de Jardim Pau-
lista. E em exposição as obras
de artistas consagrados como
Manabu Mabe, Tomoo Handa
Hajime Higaki, Sachiko
Koshikoku, Takashi Fukushi-
ma e entre outros participa-
ram da mostra.

DEZEMBRO

MARCUS IIZUKA
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PERSPECTIVAS

2007: Objetivos a cumprir...

Com a chegada do Ano
novo, sempre renova-
mos nossas esperanças

e objetivos. Neste próximo
ano, inicia-se uma nova
legislatura federal e estadual
além da Presidência da Repú-
blica e os Governos Estaduais.

O Congresso Nacional ini-
cia um novo mandato com uma
imagem desgastada pelas inú-
meras denúncias de corrupção
e diversas CPI’s (Comissão
Parlamentar de Inquérito) sem
um único resultado prático. E
pra terminar o ano, uma tenta-
tiva desastrosa de elevar os
salários dos congressistas.

Como todo início de
legislatura, devemos cobrar de
nossos representantes refor-
mas tão esperadas por toda
sociedade. Reformas tributá-
ria, sindical, política e o fim do
voto secreto são primordiais
para mudar a imagem do
legislativo e executivo.

Em Brasília, terei a oportu-
nidade de participar destas
mudanças. A vontade dos par-
lamentares em mudar a atual
situação deve ser incentivada
e fiscalizada por toda popula-
ção.

A vitória do Partido dos Tra-

balhadores (PT) para a Presi-
dência da República mostrou
que ações sociais localizadas
possuem um retorno mais rápi-
do do que uma proposta de de-
senvolvimento nacional.

Em 2006, verificamos que
a economia mundial continua

num ritmo forte de crescimen-
to, apesar dos resultados elei-
torais na América Latina mos-
trarem algo inusitado. Candi-
datos populares, porém, não de
setores industriais ou econômi-
cos venceram o pleito em seus
países. O reflexo desses resul-
tados será observado nestes
próximos anos através das ta-
xas de crescimento dos nos-
sos países vizinhos. Sem as re-
formas necessárias, o aumen-
to da despesa pública e o défi-
cit cada vez maior em nossa
previdência, o Brasil continu-
ará crescendo em patamares
pífios, quase insignificantes. E
olha que estamos num momen-
to de tantas oportunidades na
economia mundial...

O Japão, por exemplo, é uma
grande fonte de recursos para o
Brasil, pois emprega aproxima-
damente 250 mil brasileiros e,
contribui com o nosso superávit
em quase 3 bilhões de dólares.

Certamente, os dekasseguis pre-
cisam de uma política específi-
ca para o assunto.

Se este caso fosse tratado
como uma empresa ou setor
produtivo, os números que en-
volvem esta economia justifi-
caria uma ação do Governo
Federal para fomentar essa
relação e melhorar as condi-
ções dos brasileiros e de seus
filhos que estão no trabalhan-
do no Japão, pois, toda esta ri-
queza que é enviada ao nosso
país gera milhares de empre-
gos e colabora com o cresci-
mento da economia brasileira.

No caso da relação Brasil-
Japão é sempre bom lembrar
que 2007 é o ultimo ano antes
do centenário. Essa data pa-
recia tão distante até outro dia,
agora estamos correndo con-
tra o tempo!

Um decreto (nº 5.966 de 14
de novembro de 2006) do Pre-

DIVULGAÇÃO

sidente da República instituiu
a Comissão Nacional Organi-
zadora das Comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa do Brasil.

Este mesmo decreto, ex-
cluiu os membros do Poder
Legislativo desta Comissão.
Membros estes, que represen-
tam a vontade da população no
Congresso Nacional, além de
ajudar a viabilizar as necessi-
dades das entidades nikkeis.
Entidades estas, as reais exe-
cutoras desta, que promete ser
a maior comemoração de to-
dos os tempos de uma colônia
tão representativa como a nos-
sa. E por isso, devem ser in-
cluídas como membros efeti-
vos da Comissão.

Enfim, 2007 será mais uma
vez, um ano com muitos obje-
tivos a cumprir...

William Woo
Deputado Federal eleito (PSDB)

Crescimento moderado e o desafio das reformas

Crescimento. Nunca se
ouviu tanto esta pala-
vra em tão pouco tem-

po. O crescimento pífio do
PIB brasileiro, em 2006
(2,3%), fez o País ser desta-
que em diversos jornais do
mundo como uma grande de-
cepção econômica. Até o se-
mestre passado, o Brasil era
considerado um dos países
com mais chances de expan-
são no mundo, e fazia parte
do BRIC, sigla que correspon-
de ao conjunto de países for-
mado por Brasil, Rússia, Ín-
dia e China. Eram os mais
prováveis candidatos a inte-
grar o G6, grupo das seis mai-
ores economias do mundo, a
partir de 2050. No mês pas-
sado, muitos especialistas e
colunistas excluíram o “B” do

BRIC, chamando as futuras
potências de RIC.

A vergonha de saber que o
Brasil só cresceu mais que o

Haiti na América Latina tem
levado o governo federal a que-
rer destravar a economia do
País a todo custo. O próprio

presidente Lula anuncia, qua-
se todos os dias, um pacote de
medidas para “fazer o Brasil
deslanchar”. Trata-se de um
bom projeto que, se for reali-
zado, poderá trazer contribui-
ções significativas aos brasilei-
ros. Mas a verdade é que, mes-
mo que esse pacote saia do pa-
pel, dificilmente cresceremos
mais do que 3,5%, em 2007.

Além de o País não ter con-
dições físicas, por falta de in-
fraestrutura, para fazer este
número aumentar, é necessá-
rio enxugar a máquina pública
e fazer inúmeras reformas,
que só serão viabilizadas com
muita paciência e negociação
política. A começar pelas re-
formas política, tributária e fis-
cal, que há anos se discute e
nada se resolve.

De todas elas, a mais difícil
será a tributária, que tem por
finalidade federalizar os tribu-
tos estaduais e renovar a
CPMF e a Desvinculação das
Receitas da União. Para a
aprovação desse pacote, o go-
verno dependerá, em especi-
al, do apoio dos governadores,
que irão exigir como contrapar-
tida um dos seguintes itens:
criação de uma DRE (Desvin-
culação de Recursos do Esta-
do), aumento do Fundo de Par-
ticipação dos Estados, aumen-
to da participação na Contri-
buição de Intervenção no Do-
mínio Econômico, ou renego-
ciação das dívidas.

Mas, apesar das dificulda-
des, há esperanças para o fu-
turo. A renovação de 46% da
Câmara Federal com novos

DIVULGAÇÃO

deputados, novas idéias e pro-
postas poderá marcar o início
de novos tempos. Fica a mis-
são para todos nós, que assu-
mimos nesta legislatura, a mis-
são de modificar métodos e
práticas já ultrapassados, ter
sensibilidade para ouvir a so-
ciedade e alterar condutas
numa outra forma de fazer
política.

O ano de 2007 requer uma
visão otimista, mas cautelosa,
pois teremos muitos desafios
a serem superados. Entretan-
to, acredito que, com muito tra-
balho e persistência, podere-
mos contribuir com bons pro-
jetos rumo ao desenvolvimen-
to de nosso País.

Walter Ihoshi
Deputado Federal eleito (PFL)
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Entra ano, sai ano e a co-
munidade nipo-brasilei-
ra continua firme e for-

te naquilo que diz respeito à
cultura, informação e também
a proximidade de 2008, ano do
Centenário da Imigração. Em
um balanço geral, pode-se di-
zer que 2006 foi – assim como
no caso dos assuntos relacio-
nados aos festejos – um ano
produtivo, especialmente se
levar em consideração as vi-
tórias políticas nas eleições,
bem como a visita de autori-
dades japonesas para incre-
mentar ainda mais as relações
bilaterais e, também, se apro-
ximar mais dos nikkeis.

Nas entidades nikkeis, o cli-
ma é de renovação. No Bun-
kyo, que agora denomina-se
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social, movimentação tam-
bém foi a palavra da vez.
Logo em janeiro, uma comis-
são estatutária formada por
especialistas tratou de anali-
sar o formato da eleição para
presidência da entidade, que
acontece no primeiro semes-
tre de 2007. Já o Kenren (Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil) também viveu momentos
de turbulência, após o então
presidente Koichi Nakazawa
“passar o bastão” para
Ossamu Matsuo. Aliás, com
uma nova diretoria, o Kenren
conseguiu – após alguns atra-
sos na parte organizacional –
manter o padrão do Festival
do Japão ao atrair cerca de
60 mil pessoas.

Na parte relacionada a fo-
mento de relações bilaterais e
conclusão de parcerias com o
governo japonês, alguns fatos
trouxeram melhorias não só

Comunidade nipo-brasileira vive ano agitado;
2006 foi despedida da pioneira Tomi Nakagawa

para a comunidade, como para
a população geral. Em maio,
representantes do JBIC (Japan
Bank for International Coope-
ration) estiveram em São Pau-
lo para inaugurar as obras con-
tra enchentes no rio Tietê. No
total, o órgão japonês financiou
a maior parte do projeto, com
US$ 770,5 milhões. Além dos
representantes, comitivas for-
madas por políticos japoneses
visitaram o Brasil, a fim de co-
nhecer um pouco mais sobre
produções que podem ser leva-
das para o Japão, especialmente
o de etanol.

Por falar em política, por
aqui o clima também esquen-
tou no segundo semestre. Tudo

por causa da eleição, ocorrida
em outubro. Antes do pleito,
porém, os ânimos entre dois dos
postulantes a uma das vagas na
Assembléia, Elzo Sigueta e Jooji
Hato, esquentaram. O imbró-
glio criado foi motivado pela
suposta manipulação de candi-
daturas. Ao final, a saída en-
contrada foi Sigueta sair para
federal.

Assim como nos anos an-
teriores, o que se viu no dia 1
de outubro em São Paulo fo-
ram muitos candidatos nikkeis
(33 no total) concorrendo a um
mesmo posto. Ao final, ne-
nhum obteve êxito nas urnas
– fato este que levou, mais
uma vez, a não ter nenhum re-

presentante nikkei na Assem-
bléia Legislativa. Na esfera fe-
deral, o panorama foi diferen-
te. Dentre os 11 candidatos,
dois conseguiram mais de 100
mil votos e garantiram lugar na
Câmara: William Woo e Walter
Iihoshi. Os dois se juntarão a
Cássio Taniguchi e Hidekazu
Takayama para o “mandato do
Centenário”.

Passada as turbulências
políticas, o segundo semestre
foi marcado por uma grande
vitória da comunidade, especi-
almente a de Santos. Após 60
anos, o governo federal devol-
veu um imóvel localizado na
cidade litorânea, confiscado na
época da Segunda Guerra.
Após o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva assinar um de-
creto para a devolução, uma
cerimônia ocorrida no come-
ço de dezembro e que contou
com representantes políticos,
do próprio governo e da comu-
nidade, tratou de selar a entre-
ga das chaves.

Adeus, Tomi Nakagawa -
Apesar das vitórias e fatos
positivos para os nipo-brasilei-
ros, a comunidade também se
despediu da última sobreviven-
te viva do navio Kasato Maru,
Tomi Nakagawa. Aos 100
anos, a imigrante morreu no
dia 11 de outubro durante o
sono em sua casa, na cidade
paranaense de Londrina.

A perda de Tomi repercu-
tiu não só no Paraná, como
também  no Brasil. Com es-
peranças de poder ver o Cen-
tenário da Imigração em 2008,
ela vivia com parte de sua fa-
mília, que cuidava para que “a
grande matriarca pudesse ver
a última grande homenagem
aos pioneiros da imigração”.

Janeiro – Bunkyo inicia o ano
discutindo projetos de reforma
no estatuto, especialmente no
quesito “eleições 2007”

Fevereiro – Denúncia abala
relacionamento entre a sub-
prefeitura da Sé e a Aliber
(Associação dos Expositores
da Praça da Liberdade)
– Sobreviventes da bomba atô-
mica ganham na justiça direito
a novas indenizações no Japão

Março – JBIC (Japan Bank
for International Cooperation),
em conjunto com o Estado de
São Paulo, inauguram obras
contra enchentes em São Pau-
lo

Abril – Ossamu Matsuo assu-
me a presidência do Kenren
(Federação das Associações de
Províncias do Japão no Brasil)
no lugar de Koichi Nakazawa

Maio – Ministro da Agricul-
tura, Floresta e Pesca do Ja-
pão, Shoichi Nakagawa, visita
o Brasil para conhecer de perto
os negócios brasileiros, além
de fomentar as relações bila-
terais entre ambos os países

Junho – Massami Uyeda as-
sume cargo de ministro do Su-
premo Tribunal Federal
– Bunkyo comemora os 98
anos da imigração japonesa no
Brasil

Julho – Então candidatos à
eleição municipal, Elzo Sigueta
e Jooji Hato entram em confli-

to político dentro do PMDB
– Abaixo-assinado começa a
circular no Brasil para preser-
vação de Centro de Emigra-
ção em Kobe, no Japão

Agosto – Campanha eleitoral
começa; políticos nikkeis lu-
tam para consolidar nomes

Setembro – Jovens nikkeis
discutem intercâmbio com ou-
tros países

Outubro – Comunidade ele-
ge dois deputados federais em
São Paulo e dois no Paraná; já
na esfera estadual, os paulistas
não elegeram nenhum repre-
sentante para Assembléia
– Morre a pioneira e única so-
brevivente do navio Kasato
Maru, Tomi Nakagawa

Novembro – Políticos nikkeis
eleitos anunciam projetos para
comunidade nikkei; Centenário
é prioridade para mandatos

Dezembro – Após seis me-
ses, Nagashi Furukawa reve-
la detalhes sobre gestão à
frente da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária
– Cientista Helio Takai rece-
be verba de US$ 1,1 milhão
para desenvolver projetos so-
bre raios cósmicos
– Imóvel de Santos é devol-
vido à comunidade local após
60 anos de confisco
– Paulo Okamotto é recondu-
zido à presidência do Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas)

Fatos que marcaram:

RETROSPECTIVA/COMUNIDADE

Tomi Nakagawa morreu aos 100 anos em outubro, no Paraná

DIVULGAÇÃO
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Faltando cerca de um ano
e meio para as comemo-
rações do Centenário da

Imigração, o balanço de 2006
das principais ações referen-
tes à comemoração pode ser
considerado “de muitos altos e
baixos”. Na luta para conse-
guir programar de forma har-
moniosa os festejos, a Associ-
ação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil obteve alguns
êxitos no que diz respeito à
captação de recursos e dinâ-
mica na parte estrutural. Por
outro lado, na parte de proje-
tos a entidade mostrou que ain-
da está “patinando”.

No início do ano, mudanças
estruturais foram tomadas
para agilizar os processos que
regem o Centenário. Após o
presidente Kokei Uehara ter
sido eleito para mais um man-
dato, a solução encontrada
pelos dirigentes foi criar o Co-
mitê Executivo, cujo principal
objetivo era acelerar assuntos
mais pertinentes. Tal fórmula
deu certa. Com planejamento
e reuniões mensais, as toma-
das de decisões passaram a ser
mais ágeis.

Outro ponto favorável às
festividades foi a aproximação
com o Governo Federal. Em
abril, uma primeira reunião tra-
tou de aproximar ainda mais a
relação. Conduzida pelo então
ministro Luiz Gushiken, o en-
contro contou com as princi-
pais lideranças da comunida-
de nikkei e selou um pré-acor-
do de cooperação entre ambas
as partes. Para coroar essa
relação, em novembro último

Governo aproxima-se de Associação ao instituir
Comissão Nacional para cuidar dos festejos

o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva constituindo a forma-
ção de uma Comissão Nacio-
nal para tratar somente da festa
em 2008. Sob comando do
Ministério das Relações Exte-
riores, os trabalhos envolverão
membros do governo em con-
junto com dirigentes da comu-
nidade.

Se por um lado a parte de
relações com lideranças polí-
ticas vão bem, por outro a
questão de projetos ainda
engatinha. Apesar de fechar

as datas para a comemoração
oficial tanto em Brasília quan-
to em São Paulo, a Associa-
ção volta a reestudar a maio-
ria dos projetos já aprovados.
Tudo para apresentar ao Japão
no começo de janeiro e tentar
viabilizar algum tipo de parce-
ria e apoio. Outra resposta que
ainda não veio – mas que já
está praticamente certa – é a
transformação da entidade em
uma Oscip (Organização da
Sociedade Civil de Interesse
Público).

Fatos que marcaram:

RETROSPECTIVA/CENTENÁRIO

Quanto aos quatro projetos
aprovados como principais
(ampliação do Hospital Santa
Cruz e do Colégio Harmonia,
construção do Centro Integra-
do Brasil-Japão e do Centro
Cultural Noroeste), apenas os
dois primeiros estão em fase
adiantada de captação de re-
cursos. Já os dois últimos,
como adiantado pelos própri-
os coordenadores da Associa-
ção no começo do ano, “conti-
nuam na espera por uma defi-
nição”.

Lideranças nikkeis realizaram primeiro encontro com ministros do Ministério das Relações Exteriores

ARQUIVO/JN

Março – Associação progra-
ma eleição e nomeia Comitê
Executivo

Abril – Dirigentes admitem
que projetos podem não ficar
prontos
– Adesão do Governo Fede-
ral para a Associação do Cen-
tenário

Maio – Kokei Uehara é
reeleito presidente da Associ-
ação e afirma que projetos “es-
tão saindo”

Junho – Entidades de São
Paulo e do Paraná unem for-
ças em prol do Centenário para
trabalhos em conjunto. Logo-
marca oficial será utilizada por
ambos os estados
– Renato Nakaya assume
comissão de Finanças da As-
sociação

Julho – Início da transforma-
ção da Associação em uma
Oscip. Associação espera ar-
recadar mais fundos para fes-
tejos

Agosto – Reunião do Conse-
lho Brasil-Japão define metas
a serem traçadas para 2008
– Palácio dos Bandeirantes
sedia reunião dos 100 anos
– Osamu Matsuo assume
Comitê Executivo e reformula
parte das comissões existen-
tes para “dar mais agilidade”

Setembro – Book dos princi-

pais projetos referentes a 2008
é entregue ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Associa-
ção dá início à campanha de
captação de recursos.
– Comissão de Música esco-
lhe letra para canção do Cen-
tenário; comissão de Registros
(Ashiato) conclui primeira eta-
pa de trabalhos

Outubro – Um dos quatro
grandes projetos escolhidos
pela Associação, a construção
do Centro Cultural Noroeste é
cancelada. Uma semana de-
pois, lideranças de Araçatuba
voltam atrás e afirmam que “a
informação é inverídica”
– Cargo de coordenador ge-
ral é extinto

Novembro – 2ª edição do
Japan Experience comprova
integração de Jovens, mesmo
sem atingir expectativa de pú-
blico
– Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva decreta formação de
Comissão Nacional para Cen-
tenário
– Grupo IPC doa R$ 1 milhão
Associação
– Associação e representan-
tes de Santos acertam detalhes
sobre vinda da “Tocha da
Amizade”

Dezembro: Primeira reunião
com lideranças nikkeis da Co-
missão Nacional discute rumos
sobre apoio do governo fede-
ral e auxílio às comemorações
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Oano de 2006 pode ser
considerado um ano de
transição nas artes,

música e espetáculos. Afinal,
nunca se viu tantas exposições,
mostras e intercâmbio entre
artistas do Japão e do Brasil.
Especialmente quando falamos
em artes plásticas, pois duran-
te todo o ano, o que se viu fo-
ram as grandes exposições nas
galerias de arte, além de uma
participação mais que especi-
al de artistas japoneses na
Bienal de São Paulo, cujo iní-
cio deu-se no meio do ano e
estendeu até meados de de-
zembro.

Além desse intercâmbio
cultural, a proximidade com os
festejos do Centenário da Imi-
gração também movimentou
os principais nomes que hoje
compõem o cenário artístico
da comunidade. Para tentar
trazer apoio e, conseqüente-
mente, recursos para a reali-
zação de uma mostra grandio-
sa em julho de 2008, artistas
do porte de Kazuo Wakabaya-
shi e Yutaka Toyota foram ao
Japão para exposições e a reu-
niões com representantes ja-
poneses de arte, que já se dis-
puseram a ajudar daqui a um
ano e meio.

Aliás, Yutaka Toyota tor-
nou-se também um ícone dos
trabalhos artísticos para o Cen-
tenário. Engajado, o japonês
mostrou-se disposto a produ-
zir peças e esculturas que lem-
brassem a saga dos imigran-
tes japoneses no Brasil. Entre
os projetos, estão a de confec-
cionar marcos para a cidade
paulista de Registro, além de
uma escultura na cidade de
Londrina, provavelmente no
local onde funcionará a “Pra-

o então presidente Elzo Sigueta
perdeu por apenas dois votos
para o ex-presidente da pró-
pria UPK, Luiz Yuki.

No Paraná, a disputa entre
a então presidente interina da
Abrac, Akemi Nisihmori, e o
candidato da oposição, Carlos
Eikiti Hirooka, também causou
discussões acaloradas, inclusi-
ve com troca de acusações
entre ambos os lados. No fi-
nal, venceu a chapa da situa-
ção, tendo a maioria dos votos
das regionais que compõem a
entidade.

Fora dos agitos de bastido-
res, em cima do palco o que
se viu em termos de qualidade
e quantidade de cantores e
concursos foi animador. Em
fevereiro, o Paulistão levou a
Jundiaí, cidade localizada no
interior paulista, milhares de
pessoas para acompanhar a
cantoria dos mais de 500 can-
tores, tendo como grande cam-
peão o já conhecido Alexan-
dre Hayafuji.

Em julho, foi a vez do Bra-
sileirão, em São Paulo. Nas
dependências do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial), o concurso reuniu mais
de 700 cantores durante três
dias. Vencido pela paranaen-
se Jane Ashihara, o evento
deste ano trouxe algumas no-
vidades em relação aos ante-
riores. Para dar um ar mais
moderno, a organização trou-
xe computadores e programas
que dinamizaram o processa-
mento de resultados. Se depen-
der da vontade e da capacida-
de de ambas as entidades,
2007 promete ser ainda melhor
em termos de taikais e quali-
dade musical.

Artistas japoneses e brasileiros estreitam contatos;
no karaokê, ano é marcado por turbulências políticas

Janeiro – Museu Histórico da
Imigração Japonesa no Brasil
quer construir novo acervo
para obras
– Associação Brasileira de
Taikô apresenta seleção bra-
sileira da modalidade

Fevereiro – Projeto de Ca-
ravana de Karaokê é iniciado
pela Fundação Japão

Março – Exposição reúne tra-
balhos de artistas em prol do
Centro de Estudos Nipo-
Braisleiros

Abril – Bunkyo realiza seleti-
va para 41º Festival de Músi-
ca e Dança Folclórica
– Luiz Yuki vence eleição
para presidente da UPK
(União Paulista de Karaokê)

Maio – Instituto Paulo Koba-
yashi inaugura sala de inclusão
digital em São Paulo

Junho – Grupo Nagauta
Hayashi Kai faz série de apre-
sentações no Brasil
– Jane Ashihara fatura título
da sexta edição do Brasil
Zenkara Matsuri

Julho – Anhembi recebe pela
primeira vez Campeonato Bra-
sileiro de Taikô
– Érika Ikezili participa pela
quarta vez do São Paulo
Fashion Week
– Jane Ashihara fatura título
de 21º Concurso Brasileiro da
Canção Japonesa

RETROSPECTIVA/GERAL

Fatos que marcaram:

– Grupo Sansey vence pela
segunda vez Festival de
Yosakoi Soran

Agosto – Artista plástico
Yutaka Toyota confirma vinda
de artistas japoneses para o
Centenário
– Poeta Gozo Yoshimazu
vem ao Brasil para participar
de palestras
– Companhia Japonesa Don-
doro realiza espetáculo

Setembro – Ator Tetsuya
Bessho participa de Festival de
Curtas
– Maestro Kent Nagano visi-
ta País para conduzir Orques-
tra Jovem das Américas
– “Rachada”, Abrac prepara-
se para eleição conturbada
– Pianistas Junko Ueno e
Yuuko Suzuki promovem con-
certos no Brasil

Outubro – Brinquedos tradi-
cionais e tecnológicos do Ja-
pão são apresentados por Ikuo
Mitsuhashi
– Artistas japoneses apresen-
tam instalações e vídeos na
Bienal de São Paulo
– Akemi Nishimori é eleita
presidente da Abrac por mais
dois anos

Novembro – Tomie Ohtake
completa 93 anos com exposi-
ção individual de trabalhos

Dezembro – Fundação Japão
traz mostra “Design do Japão
Hoje 100”

ça Tomi Nakagawa”. Por to-
dos estes trabalhos, Toyota já
é considerado por muitos como
o “artista do Centenário”.

Na Bienal, outra demons-
tração da força artística japo-
nesa também foi vista. Trazen-
do apenas trabalhos de estran-
geiros, a mostra coletiva trou-
xe dois artistas do Japão:
Michihiro Shimabuku e o
Atelier Bow Wow, formado
por Yoshiharu Tsukamoto e
Momoyo Kaijima.

Na música, o panorama
não foi diferente. Através da
Fundação Japão de São Pau-
lo, a comunidade pôde ver de
perto algumas atrações vindas
diretamente do Japão, tais
como o grupo Nagauta Haya-
shi. Entre os novidades audio-
visuais, os centros culturais
trouxeram filmes japoneses

que atraíram não só a curiosi-
dade dos nikkeis como também
dos não descendentes.

Karaokê - Contudo, se na
parte de artes plásticas o cli-
ma foi bom, o mesmo não pode
se dizer do karaokê. Durante
todo o ano, o que se viu foram
fatos até então inéditos dentro
das duas maiores entidades da
música japonesa no Brasil, a
Abrac (Associação Brasileira
de canção Japonesa) e a UPK
(União Paulista de Karaokê).
Em ambas, discordância de
pensamentos sobre o futuro
das entidades, bem como a
modificação dos próprios con-
cursos (Paulistão e Brasilei-
rão) foram levadas até as as-
sembléias gerais, a da UPK
ocorrida em maio e a da Abrac
em outubro. Para a primeira,

Emoção no karaokê: Jane Ashihara vence pela primeira vez Brasileirão

ARQUIVO
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RETROSPECTIVA/ESPORTES

Fatos que marcaram:Em um ano em que as
modal idades di tas
“nikkeis”já provaram

que estão pensando em 2007,
por causa dos Jogos Pan-Ame-
ricanos do Rio de Janeiro, caso
do beisebol, softbol, judô,
triatlo, outras preferem esque-
cer 2006, caso do futebol. Ape-
sar do fracasso total da sele-
ção brasileira na Copa do
Mundo, a competição paralisou
o mundo e o Brasil, especial-
mente os nikkeis, que conferi-
ram a histórica partida entre
Brasil e Japão.

Aliás, não só a comunida-
de parou, como também os não
descendentes, interessados em
saber como os japoneses joga-
vam sob ordens do “Galinho”
Zico. Para tanto, entidades li-
gadas à cultura japonesa pre-
pararam eventos específicos
para assistir à partida, sendo o
maior deles promovida pelo
Bunkyo de São Paulo. Local
tido como “sisudo”, a Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social
abrigou uma verdadeira festa
no dia 22 de junho, quando –
mesmo com o susto inicial com
o gol japonês – o Brasil goleou
o selecionado japonês por 4 a
1. Mais para frente, a equipe
comandada por Carlos Alberto
Parreira sucumbiu diante dos
franceses nas quartas-de-final.

Pelo lado japonês, o eter-
no “galinho” Zico provou que
os trabalhos desenvolvidos do
outro lado do mundo em vista
à Copa não foi tão eficaz
quanto se imaginava. Entre-
tanto, tal trabalho foi acom-
panhando intensamente pela
família Santos, afinal, o filho
pródigo, Alex Santos, foi o ti-
tular da equipe pela ala-es-

Copa do Mundo: confronto histórico entre Brasil e
Japão reúne torcedores nikkeis e japoneses

querda. Torcedores “meio
brasileiros, meio japoneses”,
a família embarcou para as-
sistir aos jogos do seleciona-
do nipônico na Alemanha, um
“presente” do próprio jogador.

Por aqui, apesar do clima de
confraternização entre torce-
dores nikkeis e japoneses, o fair
play entre torcedores não foi
tão explícito assim. Pelo con-
trário, pois, como constatado
pela própria reportagem, em
alguns locais o temperamento
hostil para com os descenden-
tes de japoneses durante o con-
fronto das duas equipes supe-
rou o limite do tolerável. Mais
uma vez, os torcedores brasi-
leiros provaram que a agressão
está presente sim não só nos
estádios, como também em

qualquer lugar onde a “paixão
pelo futebol” fala mais alto.

Pan 2007 – Se no futebol o
Brasil decepcionou, o contrá-
rio pode se falar de outras
modalidades tidas como “me-
nores”, caso do vôlei (cam-
peão mundial no Japão). Além
desse exemplo, o panorama
dos esportes no Brasil já se
volta para 2007, ano dos Jo-
gos Pan-Americanos no Rio de
Janeiro.

Beisebol e Judô, como sem-
pre, saíram na frente rumo aos
preparativos para o Pan. O
primeiro, através da CBBS
(Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol), promove
cada vez mais competições
Brasil afora para a divulgação

e crescimento da modalidade.
Para a comemoração do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa em 2008, a idéia é trazer
equipes do Japão para jogos
amistosos no Brasil, dentre os
quais as universidades de
Waseda e Keio, duas das equi-
pes mais tradicionais do beise-
bol universitário japonês.

No judô, o balanço do ano é
mais que positivo. No primeiro
semestre, os principais atletas da
seleção brasileira fizeram inter-
câmbios com atletas de outros
países, especialmente os da Eu-
ropa e Ásia. Tudo isso de olho
no Pan. E parece que a tática
deu certo. Judocas já consagra-
dos como Vânia Ishii tiveram
certa dificuldade para assegurar
uma das vagas. No triatlo, Ma-
riana Ohata também mostrou
que qualidade e técnica não fal-
tarão em 2007, ao ser a primei-
ra triatleta nikkei a garantir um
lugar no Rio de Janeiro.

Mesmo não tendo visibili-
dade do judô ou do beisebol, o
sumô também obteve bons re-
sultados em 2006. Se há al-
guns anos o esporte compro-
vou que vem repercutindo
fora da comunidade, neste
ano os não descendentes pro-
varam que podem represen-
tar o Brasil no exterior. Na
seletiva realizada em feverei-
ro na cidade de Salto, no inte-
rior paulista, para a disputa do
Mundial Júnior, a seleção bra-
sileira titular foi representada
por atletas não nikkeis. Por
outro lado, o já reconhecido
Ricardo Sugano acertou a ida
para o Japão de olho na pro-
fissionalização. Por lá, deve-
rá treinar com atletas japone-
ses e profissionais. A confe-
rir.

Janeiro/Fevereiro – Seleti-
va em Salto define seleção bra-
sileira júnior de sumô. E, pelo
segundo ano, sem nikkeis na
equipe titular
– Técnicos japoneses de bei-
sebol realizam clínica no Cen-
tro de Treinamento em Ibiúna
para “descobrir” novos talen-
tos
– Mantendo a tradição,
Intecolonial de Tênis de Mesa
reúne mais de 700 atletas

Março – Prêmio Paulista co-
memora 50 anos de história
premiando os principais desta-
ques esportivos

Abril/ Maio – CBBS (Con-
federação Brasileira de Beise-
bol e Softbol) e FPBS (Fede-
ração Paulista de Beisebol e
Softbol) se unem para popula-
rizar modalidade

Junho – Família de jogador
Alex Santos embarca para a
Alemanha para assistir parti-
das do Japão
– Bunkyo realiza transmissão
de jogo histórico entre Brasil e
Japão na Copa do Mundo da
Alemanha

Julho – Gigante conquista tí-
tulo de Campeonato Brasilei-
ro Adulto de Softbol
– Após dois anos atuando na
liga de handebol espanhola,
Gustavo Nakamura retorna ao
Brasil
– Sumotori nikkei Ricardo
Sugano prepara ida para o Ja-
pão de olho em profissionali-
zação

Torcedores nipônicos mostraram alegria durante jogos do Japão

ARQUIVO/JN

– Seminário credencia árbi-
tros brasileiros de beisebol e
softbol para o Pan 2007
– Comitiva da cidade japone-
sa de Toyama doa materiais
para Mogi das Cruzes

Agosto – Peão Márcio Suzuki
segue para os Estados Unidos a
fim de manter profissionalização
– Associação de Mallet Golf
da Grande São Paulo inaugu-
ra campo
– CBBS divulga projetos de
intercâmbio para o Centenário

Setembro – Polêmica sobre
discriminação agita bastidores
do Arujá Golf Clube
– Judocas brasileiros termi-
nam na quarta posição em
Mundial por Equipes

Outubro – Triatleta Mariana
Ohata garante uma vaga nos
Jogos Pan-Americanos
– Campeonato organizado
pela UPS (União Pró-Sumô)
traz atletas profissionais do
Japão para competir no Brasil
– Yumi Sawasato recebe prê-
mio internacional como arbitra
de ginástica olímpica

Novembro – Acusada de
doping em jogos de hóquei,
Silvana Nishi alega inocência
– Federação Paulista de Bei-
sebol e Softbol comemora
anos a serviço das modalida-
des no Estado

Dezembro – Seis atletas
nikkeis ganham prêmio de
“Melhores do Ano” do COB
(Comitê Olímpico Brasileiro)
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RETROSPECTIVA/CIDADES

Fatos que marcaram:Nas cidades com gran-
de concentração de
nipo-brasileiros, ações

de apoio à preservação da cul-
tura japonesa não faltaram ao
longo do ano. Mogi das Cru-
zes, Bastos, Curitiba, Maringá,
Presidente Prudente, além de
outras mostraram que os des-
cendentes de japoneses não só
se mantêm firmes e fortes na
questão da preservação da cul-
tura – talvez até pelo fato de
estarem mais concentrados em
comparação a grandes cidades
como São Paulo – como nos
preparativos para o Centenário,
cada qual com suas próprias co-
missões municipais e com pro-
jetos próprios.

Determinada a ter uma
grande festa em 2008, além de
fomentar ações de integração
entre os nikkeis da região, o
Vale do Ribeira se destacou
por congregar diversos even-
tos ligados à cultura, bem como
a criação de entidades como a
Fenivar (Federaçãos das As-
sociações Nikkeys do Vale do
Ribeira) para assegurar encon-
tros com as principais lideran-
ças da região.

Na dianteira dessas ações
está a cidade de Registro. Ci-
dade considerada a mais de-
senvolvida no Vale, a localida-
de conquistou neste ano um tí-
tulo importante não só para as
famílias de descendentes,
como também para a popula-
ção em geral. No dia 30 de
março, o ex-governador Geral-
do Alckmin assinou decreto
oficializando o município como
“Marco da Colonização Japo-
nesa” no Estado de São Pau-
lo, num de seus últimos atos
oficiais no cargo.

Os esforços para a conquis-

Registro recebe título de ‘Cidade Marco da
Colonização Japonesa’

além de receber comitivas de
representantes japoneses para
a troca de informações refe-
rentes ao Centenário. Inclusi-
ve, o próprio Bunkyo local tam-
bém deu detalhes sobre os pro-
jetos de ampliação da sede,
além de encaminhar mais
ações para a área social.

Em São Bernardo do Cam-
po, o secretário de Administra-
ção e Planejamento, Hiroyuki
Minami, conseguiu viabilizar
um sonho antigo do município,
a recuperação da represa
Billings. Depois de um mês no
Japão, a equipe técnica da Pre-
feitura de São Bernardo do
Campo retornou com uma boa
notícia para a população da
cidade em dezembro: o finan-
ciamento para execução do
projeto está garantido pelo
JBIC (Banco de Cooperação
Internacional do Japão).

No Paraná, lideranças po-
líticas e da comunidade local
apresentaram o Parque do Ja-
pão, empreendimento que será
erguido na cidade de Maringá.
Encabeçado por uma comissão
formada por profissionais de
diversos setores e com respal-
do da prefeitura, o projeto terá
área total de 100 mil m².

Londrina e Curitiba se-
guem no mesmo caminho. Em
Curitiba, o ex-prefeito e de-
putado federal eleito Cássio
Taniguchi confirmou que está
“a todo vapor” quando o as-
sunto é o Imin – 100. Em Lon-
drina, a comunidade prepara
a construção de uma praça
em homenagem a pioneira da
imigração, Tomi Nakagawa,
além de um marco que repre-
sentará toda a luta dos primei-
ros imigrantes japoneses que
desembarcaram na cidade.

ta do título começaram quando
o prefeito Clóvis Vieira de
Mendes liderou uma comitiva
de autoridades municipais que
se reuniu no início do ano com
lideranças políticas para solici-
tar empenho junto ao governa-
dor para a aprovação, para que
em 2008 Registro faça parte
oficialmente das comemora-
ções do centenário da imigra-
ção japonesa no Brasil.

Visando estas comemora-
ções, uma comissão voltada
para os festejos recebeu um
grupo de empresários paulistas
que patrocinarão a confecção
de sete peças do artista plásti-
co Yutaka Toyota feitas a par-
tir de peças de um antigo en-
genho de arroz que funciona-
va no KKKK. “Somente nes-
te trabalho serão investidos R$
124 mil e, para preparar Re-
gistro para as comemorações
do centenário, também será
construído um portal de identi-
ficação na entrada da cidade
e ativaremos o Roteiro da Imi-
gração Japonesa, com outros

municípios do Vale do Ribeira,
e o Roteiro do Chá”, explicou
o prefeito.

De acordo com o dossiê ela-
borado pela vice-prefeita, Drª
Inês Kawamoto, existem vári-
os documentos históricos que
comprovam ser Registro o pri-
meiro município a receber colo-
nos japoneses. Um deles foi o
acordo formal firmado entre o
governo do Estado de São Pau-
lo, durante o governo de Albu-
querque Lins, e o Sindicato de
Tóquio, em 1912. A concessão
do contrato, em 1913, foi para a
empresa Brasil Takuschoko
Kaisha que, no ano seguinte, já
possuía escrituras de uma gleba
de 87 hectares no lugar deno-
minado “Posto de Registro”,
além de ter recebido doação de
terras devolutas pela Câmara de
Iguape.

Demais localidades – Mogi
das Cruzes, cidade com gran-
de representatividade de
nikkeis, também fechou acor-
dos com cidades japonesas,

Registro destacou-se por ações de incentivo à comunidade

DIVULGAÇÃO

Janeiro – Documentário
“Arigatô” é lançado no Mato
Grosso do Sul para resgatar
sentimento de orgulho entre
nikkeis

Fevereiro – Missão embar-
ca para o Japão para mostrar
planos de recuperação da re-
presa Billings
– Comitiva de Registro solicita
ao governo estadual título de
“Cidade Marco da Coloniza-
ção Japonesa”

Março/Abril/Maio – Após
cinco anos, Acenbo (Associa-
ção Cultural e Esportiva Nipo-
Brasileira de Osasco) lança li-
vro comemorativo de seu cin-
qüentenário

Junho/Julho – Associação
Cultural e Esportiva Atlântico,
localizada em São Sebastião,
confirma retorno de atividades
– Comunidade japonesa inte-
grará roteiros turísticos da re-
gião em Campinas
– Prefeitura e Bunkyo de Re-
gistro assinam convênio pra
realização de documentário
– Cidade de Hamamatsu ofi-
cializa doação de recursos
para Mogi das Cruzes
– 2ª Aliança comemora 80
anos em evento na cidade de
Mirandópolis
– Governo do Japão doa R$
203 mil para associação em
Bastos
– Região Noroeste prepara
projeto alternativo ao Centro
Cultural

Agosto – Prefeito de Mogi
das Cruzes, Junji Abe, recebe
visita de vice-prefeito da cida-
de japonesa de Maebashi
– Caminhada lembra 61 anos
do fim da 2ª Guerra Mundial,
em Osasco
– Marceneiro japonês luta
para preservar Casarão do
Chá, em Mogi das Cruzes
– Prefeito de Ourinhos, Toshio
Misato, aposta na criação de
Pólo de Tecnologia local

Setembro – Mostra “Tesou-
ros do Japão” comemora che-
gada a Primavera em Curitiba

Outubro/Novembro – Com-
plexo do Parque do Japão, em
Maringá, terá área total de 100
mil m²
– Junji Abe e Caixa Econô-
mica Federal anunciam proje-
to de apoio a brasileiros no Ja-
pão
– Associação denuncia inva-
são de Parque Ecológico de
Gunma, em Santa Bárbara, no
Pará.

Dezembro – Reeleito, Mar-
cos Paulo Tiguman anuncia
projetos para comunidade em
Campo Grande (MS) e para
Centenário da Imigração
– JBIC (Japan Bank for In-
ternational Cooperation) ga-
rante financiamento para recu-
peração de Billings em São
Bernardo do Campo
– Ministro Massami Uyeda
inaugura Juizado Especial em
Lins
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Com a mostra coletiva de
artes visuais “Núcleo Aliança
Brasil Japão”, Joh Mabe inau-
gura seu novo espaço de arte
em São Paulo. A exposição,
que já foi vista na cidade de
Birigüi, interior paulista, conta
com obras de doze artistas,
sendo seis imigrantes japone-
ses e seis descendentes, den-
tre eles, Manabu Mabe, Yutaka
Toyota, Kazuo Wakabayashi,
Tomoo Handa, Yugo Mabe,
entre outros.

“Esse evento dá a oportu-
nidade aos mais jovens de co-
nhecerem esses artistas, mes-
mo os já falecidos” afirma.
Para ele, a importância de exi-
bições como essa é de manter
vivo a memória de pintores,
que com o tempo são esqueci-
dos, e também pelo orgulho da
cultura em ter nomes de des-

ARTES PLÁSTICAS

Joh Mabe inaugura novo espaço de arte em São Paulo
taque no meio artístico.

E para cultivar e também
expandir movimentos culturais,
Mabe muda sua galeria de en-
dereço para um local mais
amplo com o intuito de promo-
ver encontros para discutir te-
mas sobre arte, o que retoma
um costume da década de 70
e 80. “Com a internet, as pes-
soas no geral estão se isolan-
do muito, tudo é feito por um
computador. A intenção não é
só ficar na galeria, mas aumen-
tar o contato físico” afirma.

Ainda com essa concepção
de aproximar as pessoas, ele
tem planos também para o in-
centivo à cultura, gerando reu-
niões também com empresá-
rios para que possam apadri-
nhar as pinturas. Dessa forma,
os criadores poderão dedicar-
se mais as produções artísti-

cas, assim como acontece no
exterior.

Nesse meio, o papel do
galerista é fazer a ponte de li-
gação entre ambos, assim “a
venda será uma conseqüência
de um bom relacionamento e
com isso, o escritório acaba
ganhando também” explica.

Mas, o objetivo principal
não é o lado financeiro, pois,
de acordo com Mabe, comer-
cialmente há outros tipos de
eventos. A finalidade é levar a
cultura e deixar o artista em
evidência para ganhar espaço,
já que as pessoas só compram
artes quando atingem uma es-
tabilidade financeira. Além dis-
so, “falta apoio da comunida-
de em prestigiar o trabalho
deles”, completa.

A parte dele já está sendo
feita, declarando que dará

mais apoio aos nikkeis, princi-
palmente pela evidência que
eles terão por conta do Cente-
nário da Imigração Japonesa.
No entanto, ressalta que a
casa está aberta a todos, inde-
pendente da nacionalidade.

E por falar nos eventos ad-
jacentes, há estudos de fazer
cursos e workshops, em vista
que os pintores são bem capa-
citados para ministrar aulas.
Ainda são apenas projetos e
não há nada certo ainda, pois
o planejamento de 2007 está
sendo elaborado.

Mas Mabe já prepara uma
nova atração, da qual será re-
velada somente no ano que
vem. Enquanto isso, o público
pode curtir o acervo no novo
ambiente do galerista, localiza-
do na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, 4.225.

KARAOKÊ

Abrac ajusta detalhes para o 22º Brasileiro de Canção Japonesa
DIVULGAÇÃO

Em reunião ocorrida nos
dias 10 e 11 de dezembro, na
cidade de Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul, deu-se iní-
cio aos entendimentos entre a
Abrac (Associação Brasileira
de Canção Japonesa) e a
Aecnb (Associação Esportiva
e Cultural Nipo-Brasileira de
Campo Grande) para a reali-
zação do 22º Concurso Brasi-
leiro de Canção Japonesa, pro-
gramado para os dias 20, 21 e
22 de julho de 2007.

Cercada de grande expec-
tativa pelas autoridades locais,
a Abrac, representada pela re-
cém-eleita presidente Akemi
Nishimori e pelos vices Paulo
Kubo e Tetsuji Arie, além da se-
cretária geral Yoko Tanabe, foi
recebida pela diretoria da Aecnb
(também recém reeleita), lide-
rada pelo presidente Marcos
Paulo Tiguman, diretores e li-

ordem de prioridades: Centro
de Convenções do Palácio da
Cultura e Sede da Associação
Esportiva e Cultural Nipo-Bra-
sileira de Campo Grande, este
último a sede do Brasileirão
ocorrido em 2004.

A expectativa para a reali-
zação no Centro de Convenções
é muito boa, uma vez que em
janeiro serão estabelecidas ne-
gociações com o novo Governo
do Estado de Mato Grosso do
Sul com o apoio da Prefeitura
Municipal de Campo Grande e
autoridades políticas locais.

Alguns entendimentos com
autoridades locais já foram rea-
lizados nos dias 10 e 11, com o
deputado estadual reeleito  Akira
Otsubo e o Prefeito Municipal,
Nelson Trad Filho. Ambos mos-
traram-se entusiasmados pelo
evento e garantiram ampla aju-
da em sua viabilização.

deranças locais  – Nelson Shi-
mabukuro, Yassuo Noguchi,
Paulo Okamura, Teruo Yamada
e Luiza Okamura. Além da
grande recepção, a comitiva
participou, no dia 10, de um al-
moço na casa do presidente da
entidade e ,à tarde, do Bonenkai
na sede da associação.

O dia 11 foi reservado para
reuniões, visitas aos locais pro-
postos e reserva de hotéis para

a comissão da Abrac. Duran-
te os encontros, foram fecha-
dos acordos entre as duas en-
tidades para o desenvolvimen-
to de parcerias e responsabili-
dades para ambas. Na ques-
tão envolvendo o local propri-
amente do Brasileirão, foram
feitas visitas a quatro locais
indicadas pela realizadora, ten-
do sido escolhida pelos inte-
grantes os seguintes locais na

Evento está programado para os dias 20, 21 e 22 de julho de 2007

*KOKEI UEHARA

FELIZ NATAL
E PRÓSPERO
ANO NOVO! Es-
ses desejos, muitas
vezes, expressados
de forma puramente
mecânica, não deno-
tam a profundidade
dos significados que
trazem para a nossa vivência.

Natal, palavra ligada ao
nascimento de Jesus Cristo,
traz em seu bojo o sentido do
surgimento de algo novo e, o
início de um novo ano é repre-
sentado por um ciclo que nos
possibilitará a renovação e/ou
reconstrução de mais uma eta-
pa.

É, portanto, um período de
festividades para saudar e de-
sejar bom augúrio ao reinício
da vida, à renovação das for-
ças para jamais abandonar os
nossos sonhos e ideais.

É com esse espírito que
venho cumprimentar a todos os
leitores do Jornal Nikkei e
convidá-los para a saudável
reflexão diante de mais um ano
que se abre em nossa vida.

O Bunkyo, como tem feito
ao longo de sua existência,
continua disposto a atuar for-
temente na promoção cultural.
É importante ressaltar que,
neste ano de 2007, o Bunkyo
assume, também, com todas as
forças, mais uma área de atu-
ação: a da assistência social.
A nossa atividade, ao longo dos
anos, sempre teve caráter cul-
tural e social. No entanto, não
havia a preocupação com o
registro burocrático e a reali-
zação sistemática para que se
configurasse, legalmente,
como assistência social. As-
sim, com mais vigor no presen-
te ano, também estaremos di-
rigidos para a assistência so-

PERSPECTIVAS/COMUNIDADE

Assistência social: o novo
desafio do Bunkyo

cial e contamos com
o apoio de todos.

No ano passado,
em 2005, elegemos
algumas tarefas e
eventos como parte
das comemorações
do Cinqüentenário
de fundação da nos-
sa entidade. Execu-
tamos grande parte

deles, mas não foi possível re-
formar o Grande Auditório e
outras instalações. Em 2007,
queremos, novamente, focar
os nossos esforços para sua vi-
abilização, pois são obras im-
portantes para proporcionar
maior conforto ao público em
geral.

Queria destacar ainda a
comemoração do Centenário
em 2008. Às vésperas desse
grande evento para a história
da imigração japonesa no Bra-
sil, constatamos que tem au-
mentado o interesse e o núme-
ro de colaboradores para a or-
ganização dos eventos, o que
tem nos proporcionado gran-
de satisfação.

Até o ano passado, em re-
lação ao Centenário, o Bunkyo,
fundamentalmente, teve uma
cooperação ao nível de basti-
dores. No entanto, a partir des-
te ano, pretendemos tornar
mais expressiva nossa partici-
pação, com a finalidade de con-
tribuir, com a nossa experiên-
cia e conhecimentos, para o
engrandecimento da comemo-
ração. Gostaria de contar com
a mesma disposição de todos.

Finalizando, quero desejar
um ano profícuo de realizações
para o Jornal Nikkei e a to-
dos os leitores e seus familia-
res.

*Kokei Uehara é presidente da Soci-
edade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social (Bunkyo)

Em cerimônia realizada momentos antes da virada do ano, sinos tocam 108 vezes

OSHOOGATSU

Tradições e misticismo simbolizam o Ano Novo japonês

Mais um ano termina,
deixando para trás
um pedacinho da

trajetória de cada um. Ao mes-
mo tempo, inicia-se um novo
ano. Outras promessas e es-
peranças renovadas. Nesse
clima de fim e começo, o que
não faltam para entrar com pé
direito em 2007 são simpatias
e costumes. No Brasil, isso sig-
nifica usar roupas brancas,
pular setes ondas, comer len-
tilha e festejar como se fosse
Carnaval.

Diferente dos habitantes
do outro lado do mundo, que
até assistem a uma grande
queima de fogos na praia, mas
o modo de comemorar carre-
ga todo um misticismo por
trás. Tanto é que seu início se
dá bem antes da virada, quan-
do são feitas verdadeiras fa-
xinas na casa para purificar
as energias e as residências
passam a ser devidamente
decoradas.

Logo na entrada, é coloca-
do o kadomatsu, ornamento
feito com ramos de pinheiro
(símbolo de longevidade), haste
de bambu (símbolo de persis-
tência) e galhos de ameixeira
(símbolo de prosperidade),
para trazer sorte aos morado-
res. No portão, coloca-se o
shimenawa, talismã feito com
corda de palha grossa entrela-

os pedaços e servido numa
sopa, kagami biraki. Essa
fragmentação não pode ser
feita com objetos afiados, já
que é um amuleto. Então o
corte é feito com as mãos ou
com um martelo.

Com relação aos pratos tí-
picos, nada de pernil ou ten-
der. No ano novo japonês, as
comidas são o Toshikoshi

Soba, macarrão fino e com-
prido que simboliza longevida-
de; o Ozoni, sopa feito com
bolinho de arroz, para atrair
sorte; o Osechi Ryori, iguari-
as dispostas artisticamente
dentro de um conjunto de cai-
xas, a qual representam sorte
e felicidade; e para beber, o
Otoso, vinho adocicado de
arroz, para exorcizar os maus
espíritos.

Os rituais – Momentos an-
tes da virada é feita a ceri-
mônia em que os sinos tocam
108 vezes, o Joya no Kane.
O último toque acontece pon-
tualmente à meia-noite. Diz à
crença que cada badalada
corresponde a um pecado hu-
mano.

Nessa época, é comum
freqüentar templos nos três
dias de comemoração da
data, por isso milhares de fi-
éis lotam os principais santu-
ários do país. É hora de fazer
orações por saúde e prospe-
ridade. Muitos até aproveitam
para comprar alguns objetos
sagrados como o hamaya, fle-
cha que espanta as doenças,
e os omikuji, profecia escri-
ta numa folha de papel, que
são comercializados no local.

Em meio a tantas rezas e
artigos para atrair coisas boas
ao longo do ano, nem mesmo

o sono escapa. O hatsuyume,
primeiro sonho do ano, rece-
be uma atenção especial, afi-
nal pesadelos podem signifi-
car um mau presságio. Então,
para garantir um sonho agra-
dável, coloca-se a imagem de
um Baku, animal que come
sonhos ruins, debaixo do tra-
vesseiro.

E no segundo dia (2 de ja-
neiro), os japoneses escre-
vem, com o máximo de capri-
cho, um poema ou um pedido
sobre o ano que começa, o
kakizome. E no dia 15, é rea-
lizado o Namahage. Os rapa-
zes vestem-se de diabos (oni)
para bagunçar casas e brin-
car de ameaçar pessoas com
tridentes. Parece estranho por
representar a maldade, porém
em algumas ocasiões, o de-
mônio é bem visto, como nes-
se caso em que receber a vi-
sita de um oni é sinal de feli-
cidade.

E já que ano novo quer di-
zer vida nova ou também a
ocasião de recomeçar, nada
melhor que resolver proble-
mas e eliminar rancores. Nes-
se caso, são realizadas con-
fraternizações. Em dezembro,
é feito o bonenkai, para pu-
rificar o espírito e após o
oshoogatsu é a vez do
shinenkai, para dar boas vin-
das ao tempo que se inicia.

çada com tiras de papel bran-
co e amarrado a um cacho de
laranja, um pedaço de alga
marinha ou lagosta e folhas de
samambaia, para afastar os
maus espíritos e receber as
divindades. E também o shoo-
gatsubana, arranjos florais fei-
tos com camélias, pinheiros e
tuias (símbolos de longevida-
de); bambu (símbolo de força,

resistência e flexibilidade) e
crisântemos (símbolo de paz).

Nos altares religiosos, é
oferecido aos deuses o
kagami mochi,bolinho de ar-
roz menor em cima de outro
maior, simbolizando a expec-
tativa de felicidade e prospe-
ridade. A oferenda deve per-
manecer até dia 11 de janei-
ro, quando é partido em vári-

DIVULGAÇÃO
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CHIKAOKA

Dados da Secre-
taria da Agricultura
do Estado de São
Paulo nos dão conta
da dimensão da im-
portância que as ati-
vidades ligadas à
agricultura exercem
sobre a economia do Vale do
Ribeira, com 1.325.000 hecta-
res de  área de exploração
agrícola  e atividades
diversificadas, longe das gran-
des monoculturas de outras
regiões do Estado, compondo-
se de 8.583 propriedades com
as seguintes principais cultu-
ras: 

Atividade Área
Pecuária 165.838
Chá 3.918
Arroz 2.099
Piscicultura 440
Banana 41.655
Fruticultura 3.848
Feijão 1.349
Pupunha S/D
Reflorestamento 6.372
Milho 2.411
P.Ornamentais    490
Junco S/D
Obs.: Área em hectares/
S/D – sem dados

Esses principais produtos,
desdobram-se em outras ativi-
dades de transformação ou
seja, o agronegócio com agre-
gação de valores à produção,
distribuindo renda, gerando
empregos e novos postos de
trabalho em muitos setores da
economia.Localizado no cen-
tro geográfico do Vale do Ri-
beira, a cidade de Registro
destaca-se por ser o grande
pólo catalisador das atividades
do segundo e terceiro setores,
com um comércio vibrante e
prestação de serviços de qua-
lidade, e onde também estão
instalados quase todos os ór-
gãos regionais de governos da
esfera estadual e federal .

Ao lado dessas importan-
tes atividades, há uma forte
consciência na cidade e na re-
gião, da necessidade de se
aproveitar o potencial turístico
adormecido ao longo do tem-
po em produtos turísticos efe-
tivos, com o engajamento do
poder público e, principalmen-
te, do setor privado, pensando
turismo como atividade econô-
mica capaz de promover o de-
senvolvimento econômico sus-
tentável, seja na área ecológi-
ca, ambiental, histórica e cul-
tural, encarando a atividade
com envolvimento de  todos os
setores da sociedade, num ne-
gócio coletivo.

Para sinalizarmos essa ten-
dência, enfocamos levanta-
mento do crescimento da ati-
vidade hoteleira  levada a efei-
to pela Prefeitura Municipal de
Registro, por determinação do
prefeito Clovis Vieira Mendes,
que indica projeção de cresci-
mento, no período de 2000 a
2007 de cerca de 100% em
unidades habitacionais, com a
instalação de mais 3 hotéis em
fase final de construção.

Contribui para esse aque-
cimento, o turismo de negóci-
os, o resgate cultural da histó-
ria da imigração japonesa nesta
região, com a restauração do
antigo prédio histórico do
KKKK, a instalação do Me-
morial da Imigração Japonesa,

a sede do Bunkyo,
as intensas ativida-
des levadas a efeito
pela Associação
Nipo-brasileira de
Registro, sempre em
parceria com a Pre-
feitura Municipal,
Associação Comer-
cial entre outras ins-
tituições bem como,

do reconhecimento oficial ob-
tido junto ao Governo Estadu-
al, do título de “Cidade Marco
da Colonização Japonesa”, por
decreto do então governador
Geraldo Alckmin, e pelo fato
da cidade estar eqüidistante
em cerca de uma hora de via-
gem, de outros grandes atrati-
vos turísticos do Vale do Ri-
beira, como a região das Ca-
vernas, da região do Lagamar,
da históricas cidades de Iguape
e Cananéia e das aprazíveis
praias da Ilha Comprida, de
Parques Estaduais como o
Carlos Botelho, de Jacupiran-
ga, Juréia Itatins, Ilha do Car-
doso, sem citarmos atividades
de aventuras nas belas cacho-
eiras e corredeiras da região.

Ainda como expectativa
real, a Prefeitura está desen-
volvendo projetos para carac-
terizar ainda mais a cidade
como marco importante da his-
tória da imigração japonesa,
como o projeto de construção
de um portal típico com parte
dos recursos já alocados junto
ao Ministério do Turismo e de
sete esculturas ambientais, as-
sinados pelo renomado escul-
tor Yutaka Toyota com aprovei-
tamento de sucatas de antigas
máquinas de beneficiamento de
arroz e chá, com recursos
alocados junto à iniciativa pri-
vada, numa importante parce-
ria com o Banco Sudameris, e
a idealização de um projeto que
crie incentivos fiscais a pesso-
as físicas e jurídicas que pro-
movam a construção de imó-
veis com características da ar-
quitetura japonesa.

Paralelamente a isso, poli-
ticamente, o Vale do Ribeira
experimenta pela primeira vez
em sua história a conquista de
um lugar ao sol na Assembléia
Legislativa, com a condução
de um legítimo representante
da região, o ex-prefeito de
Registro Samuel Moreira e no
Congresso Nacional, de depu-
tados  federais com larga atu-
ação na região como Arnaldo
Jardim e Arnaldo Madeira, e
com júbilo, de um represen-
tante da comunidade nikkei
que tem desenvolvido extra-
ordinário trabalho em nossa
cidade, o deputado Walter
Ihoshi. A estes, a região de-
posita a melhor das expecta-
tivas para que de maneira di-
nâmica e efetiva, possam con-
duzir e realizar os grandes
anseios regionais.

Por estas e outras razões,
caminhamos para o crepúscu-
lo de mais um ano, na expec-
tativa de que a alvorecer do
novo ano que se iniciará, seja
efetivamente marcado como o
início de uma nova era, em que
a riqueza de oportunidades ora
apresentadas, seja efetiva para
a construção do desenvolvi-
mento econômico e social de
nossa região.

*Manoel Kenji Chikaoka é diretor do
Departamento de Desenvolvimento
Econômico e Emprego de Registro

PERSPECTIVAS/VALE DO RIBEIRA

Registro e Vale do Ribeira:
riqueza de oportunidades

Com a aprovação das au-
toridades financeiras japone-
sas, concedida no último dia 19
de dezembro, o Banco Itaú
acaba de assumir as operações
de depósitos e remessas do
Banespa no Japão, incorpo-
rando-as às operações da sua
agência em Tóquio. A trans-
ferência é fruto de acordo fir-
mado em 26 de outubro entre
o Banco Itaú e o Banespa.

”Entre as operações
transferidas estão as remessas
internacionais para o Brasil e
Peru, que continuarão a ser

oferecidas exatamente da
mesma forma pelo Itaú. A
manutenção dos canais de
atendimento e da estrutura de
produtos foi uma preocupação
sempre presente na celebração
do acordo. A minimização de
impacto aos mais de 14 mil cli-
entes foi uma exigência colo-
cada ao Banco Itaú pelas au-
toridades japonesas para a
concessão da aprovação da
transferência dos negócios”,
explica Paulo Soares, diretor
de Assuntos Internacionais do
Banco Itaú.

DEKASSEGUI

Banco Itaú assume operações
do Banespa em Tóquio

ERRATA

Diferentemente do que foi
divulgado na edição passada
do Jornal Nikkei, na matéria
Inscrições abertas para cur-
sos da Aliança Cultural, o
curso destinado aos estrangei-
ros não seria de Língua Japo-
nesa, mas sim de Língua Por-
tuguesa.

Aos interessados, principal-
mente estrangeiros japoneses,
o curso oferece, em seu con-
teúdo, uma gramática básica
do português, conversação
simples e leitura de pequenos
textos.

No dia 11 de janeiro (quin-
ta-feira), às 15 horas, a direto-
ra do Museu da Casa Brasi-
leira, Adélia Borges, realizará
no MASP uma visita conferên-
cia com duração de 90 minu-
tos, tendo como tema aspec-
tos fundamentais do design ja-
ponês através da história. A
atividade incluirá visita à ex-
posição Design do Japão Hoje
100, apresentada no museu até
14 de janeiro.

Em 1998, Adélia Borges
ganhou uma bolsa da Funda-
ção Japão para pesquisar o

design japonês, visitando vári-
as cidades japonesas. Na visi-
ta conferência, aberta ao pú-
blico mediante pagamento de
ingresso e retirada de senha,
Adélia aborda o tema da “Tra-
dição e Inovação no Design
Japonês”, apresentando um
panorama de como o design
contemporâneo japonês se ins-
pira nas mais antigas tradições
do país para extrair delas a ino-
vação.

Dos equipamentos eletro-
eletrônicos aos móveis, obje-
tos do cotidiano, brinquedos,

MASP

Adélia Borges apresenta estudo sobre panorama do design japonês
roupas, embalagens, sistemas
de sinalização ambiental e
marcas, o traço distintivo é a
forte conexão do design com
as raízes culturais do país.
Muitos dos exemplos aborda-
dos estão na exposição em
cartaz no Masp, e serão res-
saltados durante a visita
monitorada.

O evento acontece no Pe-
queno Auditório do MASP, com
capacidade para 80 pessoas. É
necessário retirar a senha na
bilheteria, mediante aquisição
do ingresso do museu.

DESIGN DO JAPÃO HOJE 100 – UM

ESTILO DE VIDA CONTEMPORÂNEO

VISITA CONFERÊNCIA COM ADÉLIA
BORGES (AV. PAULISTA, 1578 –
CERQUEIRA CÉSAR)
QUANDO: 11 DE JANEIRO DE 2007
(QUINTA-FEIRA)
ONDE: PEQUENO AUDITÓRIO DO

MASP
HORÁRIO: 15 HORAS / DURAÇÃO 90
MINUTOS (PALESTRA + VISITA À EXPOSIÇÃO)
LOTAÇÃO: 80 PESSOAS

É NECESSÁRIO RETIRAR A SENHA NA

BILHETERIA, MEDIANTE PAGAMENTO DE

INGRESSO

Inaugurada no último dia 13,
a exposição “Expansão
Cósmica” do artista plásti-

co Yutaka Toyota permanece-
rá aberta ao público até o dia
31 de janeiro. A mostra, que
reúne 41 obras entre pinturas
(15), esculturas (12), gravuras
(5) e esculturas para paredes
(9), marca também o lança-
mento do Instituto Atsushi e
Kimiko Yoshii. “Fiquei muito
honrado ao ser convidado pelo
casal Yoshii para inaugurar o
espaço até porque é a minha
primeira individual na cidade”,
destacou Toyota, lembrando
que abertura reuniu cerca de
120 convidados.

O artista não economiza
elogios para definir o Instituto.
“Além de ser um espaço ma-
ravilhoso, eles também contam
com uma equipe fantástica”,
observa Toyota, acrescentan-
do que “Londrina é uma cida-
de muito importante na histó-
ria da imigração japonesa no
Brasil”.

Não à toa, o artista decidiu
homenagear a cidade com um
monumento, conforme anteci-
pou o Jornal Nikkei na edi-
ção passada. Denominada
“Hino ao Futuro e à História
2008”, a obra terá 17 metros
de altura e deve ocupar outro
projeto visando o Centenário, a
praça Tomi Nakagawa, que fi-
cará no centro da cidade. O
material a ser utilizado pelo ar-
tista é uma combinação de aço-
inox, concreta e pedras natu-
rais que reproduzirá em seu for-
mato um portal e a proa de um
navio, na qual constará os no-
mes dos primeiros imigrantes.

“Sendo Londrina cidade-
irmã de Nishinomiya, senti-me

Yutaka Toyota expõe até final de janeiro
e prepara monumento para o Centenário

CIDADES/LONDRINA

entusiasmado em transportar,
via marítima, uma pedra natu-
ral que contenha em si este
símbolo de origem japonesa”,
assinala o artista. De acordo
com o projeto apresentado à
Comissão para o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil
de Londrina, a primeira etapa
será a aquisição da pedra. A
proposta é trazê-la do Monte
Fuji. Antes de vir ao Brasil, ela
será trabalhada e purificada
ainda no Japão. Em seguida,
será combinada e anexada à
superfície de aço inoxidável e
aos alicerces de concreto.

“Estou certo de que este
monumento será de extrema
valia, pois, gravar para a pos-
teridade o nome dos imigran-
tes que atravessaram o mar,
mesmo anteriormente à Se-
gunda Guerra Mundial, ao lon-
go desses cem anos, sem dú-
vida intensificará mais o inter-
câmbio cultural entre os dois
países, não só nos próximos
cem anos, mas pela eternida-
de”, descreve Toyota, que em
2007 deve dividir seu tempo
entre a cidade paranaense e a
cidade paulista de Registro,
onde também assinará um pro-
jeto visando dos festejos.

DIVULGAÇÃO

Projeto do monumento “Hino ao Futuro e à História 2008”

Toyota, Kinuko e Yoshii

PERSPECTIVAS/ARQUITETURA

Percepção e memória da cidade
*TAKASHI FUKUSHIMA

A cidade de São
Paulo guarda traços de
seus habitantes, cons-
trutores imigrantes que
trazem consigo heran-
ças culturais nem sem-
pre percebidas, mas de
alguma forma executadas. A
visão que temos da cidade é um
bem cultural, e deve ser preser-
vada. Tenho a esperança que
com a nova lei de despoluição
urbana surja uma nova perspec-
tiva da cidade.

O desenho aqui
apresentado foi exe-
cutado neste semes-
tre, dentro da pesqui-
sa de iniciação cien-
tífica que desenvol-
vo com alguns alu-
nos da Faculdade de
Arquitetura; são es-

tudos rápidos, de no máximo
15 minutos.

Esta pesquisa visa desen-
volver a percepção voltada à
perspectiva, nos encontros
proporcionados pela Arte e
pela Arquitetura, seja nas

construções mais simples, nos
detalhes entalhados, nas cores
escolhidas. É fascinante largar
o carro e andar a pé pelos seus
bairros, uma procura de espa-
ços inusitados que possam ser-
vir de reflexão no entendimento
da ocupação desta cidade. O
desenho como instrumento de
observação e resgate da ima-
gem, pois a concentração
exigida no ato do desenho agu-
ça todos os sentidos, favore-
cendo a percepção.
* Takashi Fukushima é artista plásti-
co
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ESPECIAL/ YOSAKOI SORAN

Grupo Sansey de Londrina coleciona dois
títulos em duas participações no evento

Preservar e divulgar a cul-
tura japonesa, através da mú-
sica cantada em seus diversos
estilos (folclórico, clássico-in-
fantil e popular) faz parte da
lista de objetivos do grupo bi-
campeão do campeonato
Yosakoi Soran no Brasil: o Gru-
po Sansey.

Criado em 1988 por jovens
da atual Mity Escola de Kara-
okê, mas legalizado apenas em
1992, o grupo de Londrina de-
senvolvia apenas a arte do can-
to. Com investimentos, apoios
e colaborações, Sansey cres-
ceu e hoje é declarada como
uma entidade de utilidade pú-
blica pela Prefeitura Municipal
de Londrina, sob nº 6898, de
dezembro de 1.996.

A entidade é considerada
cultural e beneficente, pois além
de seu objetivo geral de culti-
var, preservar e difundir a arte
e a cultura japonesa, o grupo
enfoca também na formação da
moral e social de seus integran-
tes mais jovens. Para isso são
realizadas apresentações em
asilos, escolas, creches e abri-
gos de excepcionais, oferecen-
do doações com os recursos
adquiridos pela equipe.

O estímulo à prática de cos-
tumes japoneses ajuda a des-
pertar o interesse pela a cultu-
ra e faz com que seja mais fá-
cil de cultivá-la e difundi-la na
comunidade brasileira que, in-
felizmente, possui uma peque-
na parcela (ou quase nenhu-
ma) de conhecimento sobre o
assunto.

Com sede hoje na Avenida
José de Alencar, 156 – Lon-
drina/Paraná, o Centro Cultu-
ral do Sansey possui inúmeras
atividades que vão desde au-
las de música japonesa à au-

las de Yosakoi Soran e Matsu-
ri Dance.

 Formado em 2003 dentro
da entidade, o grupo de
Yosakoi que leva a música ao
público em forma de shows,
campeonatos, concursos ofici-
ais e feiras, em Londrina e em
várias regiões do Paraná e Sul
de São Paulo, foi campeão na
sua primeira participação do
festival Yosakoi Soran e tam-
bém no ano seguinte.

Nas duas últimas edições do
grande evento, o grupo Sansey
faturou o prêmio máximo, le-
vando para casa um troféu
confeccionado por Yutaka
Toyota (premiado internacio-
nalmente), além de 8 mil reais

em dinheiro.
Neste ano, a equipe de Lon-

drina levou novamente aos pal-
cos da Via Funchal, a coreo-
grafia de Mirian Tsuchiya, Ali-
ne Kashiroki, Michelle Ekuni,
Lívia Mariyama e Angelina
Toyota. A música foi especial-
mente composta para o festi-
val pelo músico Marco Tureta,
o qual misturou a tradicional
estrutura musical do Yosakoi
Soran com elementos do baião.

O conjunto de fatores,
como a vestimenta, a coreo-
grafia, as expressões nos ros-
tos dos dançarinos, a música e
a utilização de taikôs, garantiu
o primeiro lugar ao grupo que
levou 24 integrantes ao palco,

ao lado de seis instrumentalis-
tas de taikô.

A maioria dos integrantes
da equipe é nipo-brasileira en-
tre 15 a 25 anos. Dente eles
estão também colaboradores,
maquiadores, coreógrafos e a
equipe de apoio, que partici-
pam e ajudam na produção do
espetáculo.

O grupo Sansey preza por
uma divulgação da cultura ja-
ponesa e batalha para que esta
seja feita de uma forma corre-
ta e que o público aprecie. Por
isso a conquista dois títulos con-
secutivos no grande campeona-
to realizado em julho. Resulta-
dos de um grande esforço e
preparação da equipe.

Grupo paranaense foi formado em 1988 por jovens da atual Mity Escola de Karaokê

DIVULGAÇÃO

O Fundo Social de Solida-
riedade da Prefeitura de Mogi
das Cruzes recebeu, no últi-
mo dia 20, a doação de R$
1.200,00 do templo budista
Ryoshoji, localizado na Aveni-
da Pedro Machado, no Mogi
Moderno. O cheque foi entre-
gue às mãos da presidente da
entidade, Marlene Alabarce,
pelo presidente do templo,
Kinhiti Nakano.

“Esse apoio que recebe-
mos da comunidade é impor-
tantíssimo. É mais uma mos-
tra da enorme solidariedade e
compaixão do povo de Mogi
das Cruzes pelo próximo”,
afirmou Marlene. “Aproveito
a oportunidade para agrade-
cer à primeira-dama Elza Abe,
que comandou o Fundo Soci-
al na primeira gestão do pre-
feito Junji. Se hoje consegui-
mos realizar um trabalho tão
abrangente, é porque ela dei-

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Ryoshoji doa R$ 1,2 mil ao
Fundo Social de Solidariedade

xou uma importante estrutura
construída em sua passagem”,
acrescentou.

O dinheiro servirá para a
manutenção das muitas cam-
panhas realizadas pelo Fundo
Social de Solidariedade. Há
números impressionantes que
ajudam a compreender a di-
mensão e o alcance das ações,
que atingem anualmente 50
mil pessoas. Na Campanha do
Agasalho de 2006 foram ar-
recadadas 45 mil peças, en-
tregues para 230 entidades.

A entidade doa regular-
mente óculos, botas ortopédi-
cas e distribui mensalmente
cerca de 200 cestas básicas.
Também são feitos 10 em-
préstimos de aparelhos orto-
pédicos, como cadeiras de
rodas, todos os meses.

Marlene ao lado de membros do templo e autoridades municipais

DIVULGAÇÃO

Opreparo das ceias re-
quer alguns cuidados
especiais, que vão des-

de a escolha de alimentos fres-
cos e refrigeração das carnes
até a exposição dos pratos, que
não devem permanecer na
mesa por mais de uma hora.
Mas se a intenção é aprovei-
tar as sobras, a atenção tem
de ser redobrada.

Alimentos acondicionados
de forma adequada, não tendo
sido expostos por um longo
período em temperatura ambi-
ente e que foram imediata-
mente armazenados sob refri-
geração, podem ser reaprovei-
tados “desde que, na etapa de
reaquecimento, os alimentos
atinjam a temperatura de
70°C”, salienta a nutricionista
Cynthia Satomi Namikawa.

Especialista em vigilância
sanitária de alimentos e em
nutrição clínica e médica do
Hospital Santa Cruz, Cynthia
acrescenta que não é aconse-
lhável o reaproveitamento de
saladas a base de maionese e
alimentos que já tenham sido
muito manipulados, como car-
nes desfiadas. “O importante
é que o alimento tenha um con-
trole higiênico-sanitário desde
a aquisição. Não adianta ter
cuidados apenas no reaqueci-
mento ou no reaproveitamento.
O processo deve ser cautelo-
so desde o início, para não ter
nenhum risco de toxinfecção
alimentar ou intoxicação ali-
mentar”.

Entre as dicas da profissio-
nal para aproveitar as sobras
da ceia está desfiar o pernil ou
a carne assada e cozinhar com
molho de tomate, cebolas em
tiras e pimentões coloridos,

ANO NOVO

Confira as dicas para aproveitar as sobras da ceia

como uma carne louca. Peixes,
como salmão, bacalhau e atum,
podem ser desfiados e mistu-
rados ao arroz com seleta de
legumes, sendo levado ao for-
no até aquecer bem. “É impor-
tante mexer de vez em quan-
do para que o alimento conti-
do no interior da fôrma tam-
bém seja aquecido”.

Cuidados - Frutas secas, cas-
tanhas e nozes possuem baixo
risco de contaminação e por

isso podem ser facilmente
aproveitados. Já as frutas
descascadas e folhas que en-
feitam os pratos nunca devem
ser reutilizados por serem al-
tamente perecíveis.

A nutricionista Roseli Yumi
Murakami ressalta a importân-
cia de não sobrecarregar o re-
frigerador para que o ar frio
circule entre os alimentos e
garanta uma temperatura de 0
a 5 °C, além de separar as fru-
tas dos alimentos salgados na

hora do armazenamento e
embalar os alimentos com
plástico filme.

“As carnes, molhos cremo-
sos, requeijão, cremes, tortas,
maionese possuem maior ris-
co de contaminação de bacté-
rias patogênicas, que fazem
mal para a saúde. Por isso,
esses alimentos devem ir a
mesa 30 minutos antes de se-
rem servidos e serem os pri-
meiros a retornarem à geladei-
ra”, orienta Roseli.

Somente alimentos preparados e armazenados de forma correta é que podem ser reaproveitados

DIVULGAÇÃO

Ingredientes:
1 xícara de lentilha cozida
¼ xícara de caldo da lentilha
1/2 xícara de cebola picada
1/2 lingüiça calabresa defumada
picada
1 dente de alho esmagado
1 folha de louro
1 colher (chá) de salsa fresca pi-
cada
Azeite de oliva para refogar

Modo de preparo:
Numa frigideira, refogue no

azeite a cebola, o alho e a lingüiça
calabresa, mexendo de vez em
quando, até ficarem levemente
douradas. Acrescente os ingredi-
entes restantes, menos a salsa, e
mexa bem, cozinhando de quatro a
cinco minutos para que os sabo-
res se misturem e fique bem aque-
cido. Retire e elimine a folha de lou-
ro. Sirva salpicado com salsa.

REFOGADO DE LENTILHA

Ingredientes:
1/2 kg de peru/chester/tender
cortado em tiras
suco de limão
2 colheres (sopa) de margarina
1 cebola ralada
1 cenoura média cortada em ro-
delas
200 g de cogumelo fresco e
fatiado
1 xícara (chá) de vinho branco
seco
1 lata de creme de leite

1 folha de louro
salsa picada

Modo de Preparo:
Refogue a ave na margarina

com a cebola, a cenoura e o louro,
frite por mais alguns minutos.
Acrescente o cogumelo, o vinho
e deixe cozinhar em fogo baixo por
15 minutos. A seguir, misture o
creme de leite. Sirva a seguir pol-
vilhado com a salsa picada ou
batata palha.

FRICASSÊ DE PERU/CHESTER/TENDER

Ingrediente:
1 unidade de gema
3 unidades de claras
½ xícara de óleo
200g de mamão papaia (uma
unidade pequena bem madura)
1 ½ xícara de uva passas sem
semente
1 ½ xícara de aveia em flocos
1 ½ xícara farinha de trigo
1 colher de sobremesa de
fermento em pó
1 colher de chá de bicarbonato
½ xícara de chá rasa de suco de
laranja

Preparo:
Bata no liquidificador a gema

e o óleo. Depois acrescente o
mamão e metade das passas. Bata
bem e reserve.

Misture em uma tigela a aveia,
a farinha, o fermento, o bicarbo-
nato e o restante das passas.
Acrescente a mistura do liquidifi-
cador, mexa e acrescente o suco
de laranja (não use o liquidifica-
dor). Bata as claras em neve e mis-
ture suavemente à massa do bolo.

Coloque numa forma untada
com óleo e polvilhada com fari-
nha de trigo. Leve ao forno mé-
dio, pré-aquecido, por cerca de 30
minutos.                    (Fonte:sesc)

BOLO DE FRUTAS
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Destaque na equipe na
temporada, a ponta Fofinha,
das Cimed/Macaé, confirmou
que está se transferindo para
o Hisamitsu, do Japão, onde
atuará nos próximos dois
anos. A rescisão do contrato
de Fofinha com a Cimed/
Macaé aconteceu de forma
amigável, visto que já havia
um acordo entre ambas as
partes que garantia a libera-
ção da atleta em caso de uma
proposta melhor do exterior.
Em dois anos atuando em
Macaé, Fofinha conquistou o
título do Torneio Cidade de
Brasília, além de dois vice-
campeonatos estaduais e a

terceira colocação na Super-
liga 2005/2006 e na Salonpas
Cup, quando foi eleita a me-
lhor jogadora da competição
e maior pontuadora, com 131
pontos, despertando o interes-
se dos japoneses, adversário
na disputa.

O técnico Sérgio Negrão
lamentou o novo desfalque. “A
saída da Fofinha atrapalha os
planos da equipe, mas sabía-
mos que existia essa possibi-
lidade. Ela teve um excelente
desempenho no Salonpas, o
treinador do Hisamitsu ficou
impressionado e fez uma óti-
ma proposta. Não tinha como
recusar, foi o melhor pra ela”.

VÔLEI

Destaque da Cimed/Macaé,
Fofinha vai atuar no Hisamitsu

DIVULGAÇÃO

A ponta Fofinha foi eleita a melhor jogadora no Salonpas Cup

*JORGE OTSUKA

No dia 13 de
julho de 2007 será
celebrada, no Es-
tádio do Mara-
canã, a grande
festa de abertura
dos Jogos Pan-
Americanos, que,
em sua 15ª edi-
ção, serão dispu-
tados na cidade do
Rio de Janeiro, no Brasil.

Mais do que o fato de ser
uma das competições interna-
cionais mais importantes do
esporte mundial, os Jogos Pan-
Americanos possibilitam a mi-
lhares de atletas brasileiros a
buscarem um objetivo maior e
conseqüente à consagração
com a conquista de uma me-
dalha: a de divulgarem e
massificarem seus esportes no
país. E será assim, empenha-
dos nesse objetivo maior, que
as seleções brasileiras de Bei-
sebol e Softbol disputarão o
Pan 2007, no Rio.

Com a experiência adquiri-
da após disputar as edições
dos Jogos Pan-americanos de

Mar del Plata,
Winnipeg e Santo
Domingo, a Sele-
ção Brasileira de
Beisebol está se
preparando para
superar a inédita
5ª colocação obti-
da em Santo Do-
mingo, em 2003.
E, sonhando um
pouco mais alto,
brigar pela meda-

lha de bronze. Tal pretensão
parece pouco ambiciosa, po-
rém há de considerar que o
continente americano é o que
concentra as maiores potênci-
as do beisebol no mundo, como
Estados Unidos, Cuba, Vene-
zuela, México e Panamá, en-
tre outros. Mas, mantendo essa
preparação que vem sendo uti-
lizadas nos últimos anos e con-
tando com nossos principais
atletas que jogam no beisebol
universitário e semiprofissional
dos Estados Unidos e Japão, é
possível objetivar o podium.

Foco semelhante é adota-
do pela Seleção Brasileira de
Softbol, que debutará em Jo-
gos Pan-Americanos em 2007,

PERSPECTIVAS/BEISEBOL

O beisebol e o softbol nos Jogos Pan-Americanos 2007
no Rio. A maior aposta feita
pela Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol na pre-
paração das garotas do softbol
foi o projeto de treinamento
colocado em prática há dois
anos com o apoio do Comitê
Olímpico Brasileiro. Depois de
um período de seleção das
atletas, o treinamento se ba-
seou em uma seleção perma-
nente, na qual cerca de 30 atle-
tas se reuniam frequentemen-
te para treinar. E, como no
beisebol, também será impor-
tante a vinda de atletas brasi-
leiras que estão atuando no
Japão para reforçarem a Se-
leção.

Mesmo diante desse cená-
rio realista no qual o sonho da
conquista de uma medalha seja
ainda um pouco distante, mo-
tivação e superação não falta-
ram aos nossos atletas das se-
leções de Beisebol e Softbol
porque eles têm noção da im-
portância em realizar a melhor
campanha possível para o bem
dessas modalidades no Brasil.
Não só em termos concretos,
de resultados, mas de divulga-
ção e massificação, este um

objetivo maior de todos.
E pensando na possibilida-

de do crescimento do beisebol
e softbol a partir de toda a ex-
posição que as modalidades
terão durante a disputa dos Jo-
gos Pan-Americanos que a
Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol desenvolveu
um projeto decenal no qual terá
como foco principal o desen-
volvimento das categorias de
base. Muitas ações deverão
ser focadas para atrair jovens
praticantes e para também
manté-los na prática dessas
modalidades, otimizando o en-
sinamento e buscando apoio
profissional de professores de
Educação Física, fisioterapeu-
tas, médicos e outros. A meta
é ter, daqui a dez anos, uma
gama maior de atletas entre 18
e 25 anos que possuam quali-
dades físicas e técnicas para
defender a Seleção Brasileira,
que, assim, poderá brigar pela
tão sonhada vaga nos Jogos
Olímpicos de 2016.

*Jorge Otsuka é presidente da Con-
federação Brasileira de Beisebol e
Softbol

EDITORIAL
Sai ano, entra ano e é sempre

a mesma coisa. Hora de renovar-
mos as esperanças. De fazermos
uma pausa para refletirmos sobre
os erros e acertos. Que bom seria
se pudéssemos deixar para trás
tudo de ruim que nos aconteceu
e começarmos o ano que se inicia
somente com as notícias boas.
2006 se foi. E deixará saudades
para uns. Para outros, melhor pas-
sar uma borracha. No Brasil, foi
um ano marcado pela tragédia do
vôo 1907 da Gol, que caiu com 154
pessoas a bordo e pela reeleição
de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ano marcado por fracassos e
por conquistas. Fracassos como
o da Seleção Brasileira de futebol,

que naufragou na Alemanha.
Conquistas como o da Seleção
Brasileira Masculina de Vôlei, que
deu show no Japão. Sem falar no
título inédito do Internacional de
Porto Alegre. E também no Japão.

Por falar em Japão, 2007 ante-
cede 2008, que nos faz lembrar do
Centenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. No Horóscopo Ja-
ponês, 2007 é ano do Javali. “Pe-
ríodo marcado por profundas al-
terações no modo de ser das pes-
soas e também alterações inter-
nas nas nações de todo o mundo,
pois a influência deste signo au-
menta e intensifica a responsabi-
lidade e a cumplicidade. Por isso,
é possível prever que a valoriza-

ção do homem e como conseqü-
ência, sua evolução, aconteça
neste ano de 2007”, conforme pre-
visões de Onmyoji Seto Shamon.

Evolução que, convenhamos,
é o que falta para as comemora-
ções do Centenário. Como a es-
perança é a última que morre (é o
que dizem!!!), o jeito é aguardar
pelas novidades, que tanto po-
dem vir do governo brasileiro,
quanto do Japão. Cada vez mais
na corrida contra o tempo, os pro-
jetos até então aprovados e que,
agora, passarão por uma “refor-
mulação”, além da constante tro-
ca de cargos dentro da Associa-
ção, fizeram os festejos “patina-
rem”. No fim, acreditam, tudo sai-

rá. À comunidade nipo-brasileira,
resta torcer para que todos os er-
ros de 2006 não voltem a se repe-
tir.

Apesar dos pormenores, pelo
menos vamos iniciar o ano mais
otimistas com a posse de quatro
nikkeis na Câmara dos Deputados.
Para São Paulo, uma lacuna que
se preenche desde o saudoso
Paulo Kobayashi. Mais que repre-
sentar a comunidade nipo-brasi-
leira, a torcida é para que
Hidekazu Takayama, Cássio
Taniguchi, William Woo e Walter
Ihoshi atendam os anseios daque-
les que de fato merecem suas
atenções: os eleitores.

Então, que venha 2007.
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