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O GRUPO ESCOTEIRO
COOPERCOTIA realiza
neste domingo (4), das 10h às
17h, sua tradicional Festa
Junina 2006. O evento terá
muitos shows, jogos infantis,
sorteios, bingo e bazar, além de
comida preparada pela família
de escoteiros. A entrada custa
R$ 4,00 (adulto) e idosos e até
14 anos não pagam. O endereço é Rodovia Raposo
Tavares, Km 19,5. Mais informações pelo telefone 11/37821227.
SHIMANE KENJIN DO
BRASIL promove amanhã (4)
o Festival do Yakisoba, que reunirá muitos associados e amigos na sede da entidade para o
almoço, servido das 11h30 às
15h. O convite antecipado custa
R$ 8,00 e no dia, R$ 9,00. A
entidade fica na Rua das Rosas, 86 (próximo ao Metrô Praça da Árvore). Informações
pelo telefone 11/5071-0082.
O GRUPO ESCOTEIRO
CARAMURU organiza na
quarta-feira (7), às 19h30, a
palestra “O sucesso está no
equilíbrio”, ministrada pelo consultor Robert Wong. Na ocasião, o especialista apresenta
uma lição de como conciliar
melhor a vida familiar, social e
profissional. O convite custa
R$ 70,00 e pode ser adquirido
no local da palestra, que será
no Espaço de Eventos Hakka,
na Rua São Joaquim, 460. Tel:
11/5549-8692.
A UNIÃO CULTURAL E
ESPORTIVA SUDOESTE
realiza amanhã (4), a partir das
8h, na sede da Associação
Cultural e Esportiva de Capão
Bonito (Rua José Inácio, 525,
Capão Bonito), o 50º Campeonato Sudoeste de Sumô Mirim Infanto-Juvenil e Adulto.
Na ocasião, a Uces, que
abrange atualmente 24 municípios, estará comemorando o
cinqüentenário da fundação de
seu Departamento de Sumô.
A CASA DE REABILITAÇÃO SOCIAL EM SANTOS promove neste domingo
(4), a partir das 12h, em sua
sede (Av. Campos Salles, 60),
sua tradicional Festa Junina.
Com mais de 30 anos de história, a festa contará com comidas típicas da época, além de
pratos japoneses, como yakissoba, e churrasco. Haverá
apresentação de taikô e karaokê. O convite custa R$ 20,00
(com direito a consumo). Mais
informações pelos telefones:
13/3232-9615.

R$ 2,00

RESTAURANTES

AGENDA
A KIBÔ-NO-IÊ (Casa da
Esperança) realiza amanhã (4),
das 10h às 17h, o 6º Kiboi no
Rolete e Festa Junina. Todos
os presentes poderão provar
as carnes de boi e de porco
assadas que serão oferecidas,
além das guarnições. A entrada custa R$ 20,00. O Lar e
Oficina Abrigada fica na Trav.
Hideharu Yamazaki, s/nº da
Estrada Aracília, altura do km
206 da Via Dutra, em Itaquaquecetuba. Tel: 11/4648-1515.

—

Jornal Nikkei inaugura novas seções
Todos os sábados, o Jornal Nikkei vai brindar os leitores com a seção Restaurantes. Dicas,
receitas, informações e prestação de serviços numa linguagem ágil e dinâmica são os nossos
ingredientes. Para inaugurar, apresentamos o restaurante Kinoshita. Comandada pelo chef
Tsuyoshi Murakami, que recebe os clientes num ambiente diferente e aconchegante, a casa
oferece o que há de melhor em pratos típicos japoneses. “Tem de emocionar para o cliente
voltar”, diz um sempre bem-humorado Murakami. | pág 5

COMUNIDADE

Associação Cultural e Esportiva
Atlântico quer retomar atividades
DIVULGAÇÃO

No ano em que comemora
seu cinqüentenário, a Associação Cultural e Esportiva
Atlântico de São Sebastião (litoral norte de São Paulo) espera retomar suas atividades.
A festa acontece no próximo
dia 25 e é aguardada com muita
expectativa pelo atual presidente, Nilton Honuma. “Será
uma espécie de divisor de
águas”, admite ele, lembrando
que, no auge, a entidade chegou a reunir cerca de 130 famílias. “Tivemos um período
crítico provocado pelo movimento dekassegui e praticamente paralisamos nossas atividades”, diz Honuma, acrescentando que espera por dias
melhores. “Queremos resgatar
a participação dos jovens porque dependemos das novas
gerações para preservarmos e
divulgarmos a cultura japonesa na região”, explica. | pág 3

Fachada da Associação Cultural e Esportiva Atlântico, que está comemorando 50 anos de fundação: entidade quer retomar atividades

ESPORTES

TÊNIS DE MESA

LAZER

O brasileiro naturalizado Alex é destaque no Japão

Welber e Cristina ajudaram a organizar o livro

26ª Exposição deve reunir cerca de 250 carpas

Família de Alex está em
contagem regressiva

Publicação aborda aspectos
práticos da modalidade

Exposição de carpas
acontece em novo endereço

A menos de uma semana do início da Copa do Mundo da Alemanha, o Jornal Nikkei entrevistou a família de um brasileiro que é destaque na Seleção Japonesa. Wilson dos Santos e Maria das Graças, pais
do ala Alessandro Santos, mais conhecido como
“Alex”, estão em contagem regressiva para embarcar para Alemanha e conferir de perto o desempenho do filho.| pág 7

Com lançamento previsto para o dia 7 de junho, o
livro “Tênis de Mesa” aborda, em 13 capítulos, fundamentos, histórias, regulamentos e até aspectos psicológicos da modalidade. Organizado por Welber
Marinovic, Cristina Akiko Iizuka e Kelly Tiemi
Nagaoka, o livro é considerado por especialistas como
um dos mais completos do gênero já publicado no
Brasil. | pág 7

Em sua 26ª edição, a Exposição de Nishikigoi acontece este ano na Rua Pedroso, a 100 metros do metrô Liberdade. Organizado pela Associação Brasileira de Nishikigoi, o evento reunirá cerca de 250 carpas de diversas variedades. Segundo o presidente da
entidade, José Fabio de Moura, o objetivo da exposição é divulgar a cultura do Nishikigoi entre os não
descendentes de japoneses. | pág 8

TV

OKTV estréia na Band no próximo dia 10
Com formato de revista eletrônica, estréia no próximo dia 10, na Band, o programa OKTV. Apresentado pelo ator Kendi Yamai
e pelo locutor Mario Ikeda, o programa aposta numa linguagem descontraída e muito humor, sem deixar de lado a informação.
Quadros como Perdidos na Selva, Balada JP, Bakatare, Hi-Tech e Bicão, em que os apresentadores visitam uma família de
brasileiros no Japão a pedidos dos telespectadores, são algumas das atrações. | pág 8
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

O bairro da Liberdade e suas lojas tradicionais japonesas (1)
Fundada no início dos anos 60, a Livraria Fonomag (Rua da Glória, 242, tel.: 3104-3329) começou vendendo discos e
em 1977 passou a comercializar livros. A segunda geração administra com otimismo o espaço, que hoje é especializado
também em revistas e é muito freqüentado por jovens que gostam do desenho japonês, o “mangá” – o público japonês e
seus descendentes é de 60% e dos não descendentes de 40%. Nas fotos abaixo, a freqüentadora Claudia Sayuri Yoshida
e os funcionários Aparecida Fuziki, Keiko Ota e o gerente Joji Aso.

Localizada no número 143 da Praça da Liberdade, a Livraria Sol (tel.: 3208-6588) existe há quase 50 anos e fica bem em
frente à estação do Metrô. No ínicio, o público era exclusivamente de japoneses e segundo a proprietária Mitie Urayama,
ficou mais diversificado com a procura de livros de artesanatos, cerâmicas, origamis, etc. A proprietária Mitie Urayama,
os funcionários Yukihisa Takayama e Toshiaki Tuskada e detalhes do estabelecimento (em sentido horário).

Associação inscreve até julho para programa de bolsa no Japão
A Associação dos Nikkeis
no Exterior está com inscrições abertas para o “Projeto
Realização do Sonho”, uma
oportunidade de bolsa de estudos para jovens descendentes de japoneses. O programa
visa o desenvolvimento da sociedade local, e um maior nível de entendimento entre o
Japão e seu país de origem do
participante.
São cinco vagas e podem
se inscrever, até o dia 31 de
julho, aqueles que vivem na
região da América do Sul e
Central (Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, México,
Paraguai, Peru, entre outros),
e os requisitos são: ser descendente de japoneses (nacionalidade, escolaridade e experiência no Japão não são requeridos), ter idade entre 18 e 35
anos, ter recomendação de
associação nikkei local, interesse em adquirir conhecimentos especializados, para após
o retorno, aplicarem em seu
país de origem, interesse em
atuar como um elo entre o Japão e seu país.
Para a inscrição - São necessários curriculum vitae, redação, plano de estágio, carta informal de consentimento de

ingresso (só para aqueles que
já tiverem a instituição de ensino definida), atestado de saúde, carta de recomendação da
Associação Nikkei, carta de
juramento e certificado de conclusão de curso (ou de matrícula) com a devida tradução.
Os modelos estão disponíveis
no site www.jadesas.or.jp/
kenshu/scholarship/
index_p.html.
Os documentos citados deverão ser enviados, através do
correio, para a Associação dos
Nikkeis no Exterior, até o dia
31 de julho. Deve se colocar
na correspondência: 2-3-1,
Shinko, Naka-ku, Yokohamashi, Kanagawa, 231-0001, Japão, JICA Yokohama 2F
“Kaigai Nikkeijin Kyokai /
Nikkei Scholarship”.
Não serão aceitas inscrições através de fax ou e-mail.
Os formulários podem ser preenchidos a mão ou no próprio
computador (pode-se digitar e
imprimir, mas não é possível
salvar o arquivo preenchido).
Algumas observações: os
documentos acima podem estar na língua do país de origem
e deverão ser fornecidos os
originais dos seguintes documentos (não serão aceitas cópias):
Carta Informal de Consen-

timento de Ingresso, atestado
de saúde, Carta de Recomendação da Associação Nikkei e
Carta de Juramento. Se a escola não fornecer o certificado de Conclusão de Curso,
pode-se apresentar uma cópia
autenticada do diploma. No
caso de irregularidades ou falta de documentos, a inscrição
pode ser recusada mesmo que
eles sejam enviados no prazo.
Proficiência de língua japonesa: para Graduação, Pesquisa ou Pós-Graduação: equivalente ao nível 1 do Teste de
Proficiência da Língua Japonesa; para Escola Técnica:
equivalente ao nível 2; e para
Escola de Língua Japonesa (o
estagiário pode ter aulas de
japonês de seis meses a um
ano), pede-se o equivalente ao
nível 3 do Noryoukushiken.
O processo conta com três
fases de seleção. A primeira
será análise dos documentos
no começo de setembro, a segunda, entrevista no começo
de outubro, e a terceira é o
resultado final, divulgado em
meados de outubro. Será enviado aviso de aprovação ou
reprovação para todos que se
inscreverem. O resultado não
será fornecido através de outros meios.
As instituições de ensino

não estão estabelecidas. Cada
um deverá escolher a sua entidade e efetuar a negociação
para a inscrição. As escolas da
língua japonesa, no entanto,
deverão ter a nossa indicação.
Instituições - Se a instituição
onde será realizado o estágio
(pós-graduação ou graduação)
a partir de 1º de abril de 2007
estiver definida, apresentar a
“Carta Informal de Consentimento de Ingresso”. Se não for
possível obtê-la até a inscrição,
mencionar o nome da instituição pretendida no “Plano de
Estágio”. Em ambos os casos,
deve se apresentar o “Certificado de Autorização de Ingresso” até o final de março
de 2007.
A partir de 1º de abril de
2007, o bolsista passa a freqüentar escola de língua japonesa e nesse período deverá,
por conta própria, realizar as
negociações para ingresso ou
prestar os exames para a instituição desejada. Se esta não
for definida até o final de
março de 2008, a bolsa será
cancelada.
Os bolsistas terão direito a:
passagem aérea de ida e volta, despesas escolares como
taxas de exames, aulas, matrículas e materiais didáticos de-

terminados pela escola, subsídio para despesas gerais
(¥130.000 por mês), subsídio
para habitação (aluguel até
¥50.000 por mês/luva até
¥200.000), passe escolar, seguro médico (previdência mútua), etc.,despesas para parti-

cipação em estágios coletivos,
congressos, etc.
A duração do programa é
de no máximo cinco anos. No
entanto, em caso de repetência
ou violação dos princípios da
bolsa, a mesma será cancelada.
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COMUNIDADE/SÃO SEBASTIÃO

Associação Cultural e Esportiva
Atlântico comemora 50 anos

Ki-no-Kai muda denominação
para União Nikkei do Brasil
JORNAL NIKKEI

ARQUIVO PESSOAL

N

o próximo dia 25, a comunidade nipo-brasileira de São Sebastião,
no litoral norte de São Paulo
(distante cerca de 200 km da
Capital), promete realizar uma
grande festa para comemorar
o cinqüentenário da Associação Cultural e Esportiva Atlântico, único marco da presença
japonesa na região. A cerimônia terá início a partir das 9h e
contará com a presença do
prefeito Juan Pons Garcia
(PPS), além de autoridades
locais. A expectativa é receber cerca de 300 convidados,
incluindo caravanas de cidades
vizinhas como Caraguatatuba,
Ubatuba e Ilhabela. A programação prevê entrega de diplomas aos três fundadores ainda vivos – Tetsuo Nagai,
Sadaharo Kajiya e Shuzo
Matsuyama –, celebração de
um culto ecumênico, almoço e
apresentação de atividades
culturais como danças folclóricas e show de taikô.
Até aí, nenhuma novidade.
O que chama a atenção é o fato
de a associação praticamente
ter sucumbido ao tempo. A ponto de o atual presidente, Nilton
Honuma, filho de um dos fundadores da entidade, Takeshi
Onuma, considerar o evento
uma espécie de “divisor de
águas” de sua administração,
iniciada em 2004. “O cinqüentenário será a nossa primeira
atividade após a retomada das
atividades”, confirma.
A preocupação não é para
menos. Fundada em fevereiro
de 1956, a associação contava
com departamentos de beisebol,
sumô e tênis de mesa. “No auge,
até a década de 80, chegamos a
reunir cerca de 130 famílias”,
lembra Honuma, acrescentando que a fase áurea durou até o
movimento dekassegui.
“Foi a partir daí que a associação começou a decair por-

Fachada da Associação Atlântico, que quase foi desativada...

... e hoje ressurge com atividades como o gatebol: dificuldades

que muitos filhos de imigrantes
foram trabalhar no Japão e fomos obrigados a paralisar algumas atividades tal o processo de
esvaziamento”,
explica
Honuma, acrescentando que,
“com a baixa freqüência de jovens a entidade passou a ser
administrada pelos mais antigos,
cerca de seis famílias, que não
sabiam como tocá-la”. “As
reuniões, muitas vezes, eram
mais um pretexto para encontros informais e não para decisões”, conta.
Dias melhores – Os eventos
também começaram a rarear.
“Promovíamos apenas algumas
atividades esporádicas. Até

mesmo as atas das reuniões não
eram registradas”, comenta
Honuma. Nesse período, a entidade só não entrou em pane
total graças ao fujinkai, que organizava festivais anuais de
yakissoba para arrecadar dinheiro para a manutenção da
associação e, no início dos anos
90, ao interesse dos associados
pela prática de gatebol. “Foram
esses dois departamentos que
sustentaram a associação”,
admite o atual presidente.
Em busca de uma luz no fim
do túnel, em 2004 os diretores
chegaram a conclusão que, para
evitar o fechamento da associação, o ideal seria passar o bastão para as novas gerações.

“Mas não tão nova assim pois
estávamos na casa dos 50, 60
anos...”, corrige Honuma. “Assim mesmo, faltava gente para
compor a nova diretoria. Consultamos um especialista na área
de contabilidade que nos orientou a reformular a associação
com a equipe que tínhamos”,
disse, afirmando que a Associação Cultural e Esportiva Atlântico “deve ser um dos únicos clubes nikkeis com frente para o
mar”.
Atualmente com cerca de
30 famílias, a entidade espera
por dias melhores. “Por enquanto, ainda estamos
teorizando sobre o que pode
ser feito para garantir o futuro
da associação. Uma delas é a
regionalização porque tanto
Ilhabela, como Caraguatatuba
e Ubatuba enfrentam as mesmas dificuldades, mas isso ainda nem foi discutido. Outra
idéia é atrair a participação das
novas gerações para que eles
possam preservar a cultura japonesa”, ponderou Honuma,
que não descarta apoio de outras entidades nikkeis.
“Queremos ajuda sim, mas
o fato é que não podemos oferecer uma contrapartida. Hoje,
nós temos que correr atrás de
tudo. Para falar a verdade,
estamos de mãos atadas”, lamenta Honuma lembrando
que o primeiro registro da presença de japoneses em São Sebastião data de 1946. “As primeiras famílias que chegaram
na região foi no pós-guerra e
acabaram se isolando dos costumes japoneses. Infelizmente, os filhos também se afastaram e hoje estamos com dificuldades para resgatar nossas origens”, justifica.
A Associação Cultural e
Esportiva Atlântico fica na Av.
Emílio Granato, 5784 (Enseada). Tel.: 12/3892-1176.
(Aldo Shiguti)

CENTENÁRIO 2

Entidades de São Paulo e do Paraná
unem forças em prol das comemorações
JORNAL NIKKEI

Um encontro de cerca de uma hora, no final da tarde do último
dia 25 de maio, na sala da presidência da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, resultou num compromisso formal da intenção de unir as forças das lideranças paranaense e paulista em prol das comemorações do Centenário.
Esse foi o principal resultado do encontro entre o professor Kokei Uehara, presidente
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e da Associação para Comemoração do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e o deputado
estadual Luiz Nishimori, presidente da Liga-Aliança Cultural Paranaense. Participaram ainda do encontro: Takumi
Shimada e Seichi Kamiguchi
(ambos integrantes do Conselho de Honra da Liga-Aliança
Cultural Paranaense), Nicolau
Hirata (vice-presidente da
Liga-Aliança), Takanori Sekine
(vice-presidente do Bunkyo),
Reimei Yoshioka (vice-presidente do Bunkyo e coordenador geral da Associação do
Centenário), Nagato Hara (1º.
tesoureiro e assessor da coordenação geral da Associação
do Centenário) e Eduardo
Nakashima (secretário administrativo do Bunkyo).
Nishimori relatou que, no
último mês de janeiro, foi realizada a unificação de duas tradicionais entidades: a Liga
Desportiva Norte-Paranaense
fundada há 59 anos e a Aliança Cultural Brasil-Japão do

Aperto de mãos entre Nishimori (à esq.) e Uehara sela a união de forças em prol do Centenário da
Imigração. Em pé, da esq. para dir., Sekine, Hara, Yoshioka, Shimada, Kamiguchi, Hirata e Nakashima

Paraná, criada há 38 anos.
“Decidimos juntar as duas entidades com a finalidade de
potencializar nossas forças
para as comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa”, explicou. “Só que as
minhas atribuições como presidente dessa nova entidade
estão terríveis”, ressaltou, afirmando que, com a unificação,
“durante o ano são cerca de
110 eventos culturais, esportivos e educacionais; ou seja, a
cada três dias está acontecendo um evento”.
Mas, independente dessas
questões locais, Nishimori afirma que é grande a expectativa
para o Centenário e que há mais
de um ano a Comissão Organizadora vem trabalhando e já
definiu “o esqueleto” das atividades e a “sua execução se
fortalece com a unificação da
Liga e da Aliança”, garantiu.

Encontro no Bunkyo – O
encontro entre os representantes da Liga-Aliança Cultural do Paraná e os representantes do Bunkyo de São Paulo e Associação do Centenário transcorreu num clima
ameno e fraternal.
“São Paulo tem o maior contingente de descendentes de
japoneses e, portanto, queremos desenvolver um trabalho
de parceira com vocês”, afirmou o deputado Nishimori. Explicou que, “com o compromisso formal de parceria, pretendemos levar essa proposta para
outras lideranças do Paraná.
Acredito que vamos estar juntos mais uma vez e crescer, juntos, em todos os sentidos”.
Durante o encontro, o presidente Kokei Uehara demonstrou muita satisfação com
a possibilidade de ações conjuntas. “Assim, teremos

chances, por exemplo, de estabelecer um calendário comum de atividades, respeitando as necessidades e manifestações das regiões. Caso venhamos a receber a esperada
visita de um representante da
família imperial do Japão, teremos mais facilidades para
organizar a recepção”, enumerou. “É vantagem para todo
mundo”, avaliou.
Proposta selada com caloroso aperto de mão, o presidente Uehara aproveitou para
fazer uma reivindicação.
“Queria que o pessoal do
Paraná nos ajudasse a desenvolver o nosso projeto de registro da história oral”, afirmou,
pedido imediatamente aprovado pelo presidente Nishimura.
“Queremos registrar não somente a história dos proeminentes, mas do maior número
de pessoas, famosas ou não”.

Yuho Morokawa (centro), com membros da União Nikkei

Faltando quase dois
anos para a comemoração dos cem anos de
imigração japonesa no Brasil,
uma nova entidade começa a
se movimentar visando os festejos de 2008. A antiga denominada Ki-no-Kai tem agora
estatuto e diretoria. E também
um novo nome: União Nikkei
do Brasil.
A mudança aconteceu na
Assembléia Geral realizada no
dia 21 de maio, em que foi feita uma votação entre os 50 associados e a maioria achou que
um novo nome destacaria mais
sua existência e atrairia mais
pessoas as suas atividades.
“Queremos propagar muita
coisa. Ki-no-Kai significava
semear, crescer e desenvolver
uma árvore que pudesse gerar flores, frutos e se enraizar,
mas queríamos um nome para
o futuro e que fosse em português”, conta o presidente Yuho
Morokawa, eleito no último dia
24 ao lado dos vice Hachiro
Sato (para a coordenação),
Keizo Nagatomo (tesoureiro),
Keizo Tokuriki (relações públicas), Ryohei Kuwahata (planejamento e desenvolvimento)
e Katsuo Arai (área cultural)
e do diretor superintendente
Katsutoshi Shinozaki.
A nova denominação pretende atingir novas gerações,
“pensando no futuro, nos descendentes”, afirmou Kuwahata, explicando que a troca se
deu em favor da maioria e em
português tem se também uma
“melhor audição”.
Segundo o próprio presidente, a União Nikkei pode ser
definida como “uma associação de pessoas interessadas
em discutir assuntos da sociedade nipo-brasileira”. E para
fazê-la funcionar, a diretoria se
reúne uma vez por semana
para discutir a situação e os
problemas da comunidade, as
atividades do Bunkyo e o centenário, um dos temas que levantou sua criação.
Histórico - A entidade nasceu
há cerca de três meses e causou surpresa por se opor a algumas idéias da Associação
para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa
no Brasil. “O grupo era informal e depois de várias discussões a nomeamos de Ki-nokai. Estamos com 50 associados-fundadores, e resolvemos
formar uma entidade oficial,
com estatuto e responsabilidade jurídica, e dar-lhe uma nova
denominação.”
A associação, no entanto,
ainda não está registrada em
cartório. Mas de acordo com
o vice-presidente Arai, “estamos na reta final, trocando idéias sobre o estatuto”, e pretendem dar início à regularização
até a próxima semana.
Como ninguém se manifestou a assumir o cargo de presidente no dia da assembléia,
foi convocada uma reunião de
caráter emergencial para uma
votação secreta, e Morokawa
atribui o fato de ter sido escolhido, entre outros motivos, por
ser o único nissei na diretoria.
“Venho atuando entre os amigos e respeito muito os japoneses. Houve dificuldade de
elegermos um novo presidente, pois achamos que para desenvolver atividades sócio-culturais deve se divulgá-las en-

tre os nisseis e sanseis”, analisou, comentando ser um cargo de grande responsabilidade.
“Vejo que os isseis ainda têm
muita força, e nós precisamos
dessa força. É importante congregar isso e receber apoio dos
jovens, e me elegeram para
levar para frente essa entidade. Nosso objetivo é muito
grande.”
Entre as idéias para os cem
anos de imigração, estão a instalação de um relógio que marcará a contagem regressiva na
Praça da Liberdade e a venda
de produtos como camisetas e
bonés com o logotipo da Associação para Comemoração
do Centenário, para que seja
reconhecida a importância da
data. “Já entramos em contato com o Aurélio Nomura [vereador de São Paulo], que
achou uma boa idéia, e precisamos de patrocínio”, diz
Kuwahata.
E algumas propostas terão
como finalidade suprir atividades que outras entidades não
realizarão. “Vamos desenvolver atividades juntos com o
Centenário [Associação para
Comemoração, criada pelo
Bunkyo para elaborar projetos
para 2008], ajudar de alguma
forma, independentemente.
Uma atividade que talvez eles
não consigam fazer, vamos
realizar dentro de nossa força.
Primeiro precisamos trocar
idéia com eles”, afirmava Morokawa em visita ao Jornal
Nikkei na semana passada,
antes do encontro com o coordenador geral da associação
que lidera os festejos em São
Paulo, Reimei Yoshioka. Não
era a primeira vez que fariam
contato com a Associação,
mas agora o motivo do compromisso agendado seria para
“trocar idéia sobre o que cada
um pode ajudar”. “Vamos para
dizer que somos uma entidade
formada com nova diretoria.
Já formos lá uma vez e três
representantes deles também
vieram na nossa reunião, quando inauguramos o escritório –
localizado na Liberdade.”
Centenário - Em entrevista
por telefone, Yoshioka disse ter
recebido a visita por ser educado. “Vi o que tinham a colocar e falei que quando tiverem
uma associação criada legalmente aí vamos conversar.
Parecem ser de boa vontade,
pelo menos demonstram isso,
mas não precisam criar nova
entidade, basta se associar à
nossa”, sugeriu. “Seria mais
coerente, não?”
Ele conta que hoje a Associação tem cadastradas entre
120 e 130 entidades nipo-brasileiras distribuídas pelo País,
e que colaboram ou desenvolvem projetos próprios para as
comemorações.
Para o coordenador, o grupo, quando chamado Ki-noKai, “não contribuiu positivamente no passado, por colocarem empecilhos em todas as
oportunidades”, e não vê com
seriedade a nova mudança.
Por outro lado, a União Nikkei
do Brasil objetiva se fortalecer
e para isso quer congregar
mais simpatizantes. “Queremos convidar mais interessados a se associarem, para termos uma união”, evoca
Hachiro Sato, um dos vice-presidentes.
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Comunidade nipo-brasileira elogia
novo projeto gráfico do Jornal Nikkei

“A ampliação do Jornal
Nikkei acontece em um momento propício com a proximidade das comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Creio que sua
atuação, unindo os jovens
nikkeis e os admiradores da
cultura japonesa, intensificará
ainda mais o intercâmbio entre o Japão e o Brasil. Desejo
sucesso em suas atividades”
Masuo
Nishibayashi, cônsul
geral do
Consulado
Geral do
Japão em
São Paulo
“Às vésperas de comemorar o
Centenário, este será um dos
primeiros e, com certeza, das
mais significativas homenagens
que receberá a comunidade.
Graças ao seu descortínio e
coragem, finalmente teremos
uma publicação impecável sobre o que fazem os nipo-brasileiros, e suas aspirações e sonhos, suas realizações e feitos.
Num mundo globalizado, quem
tem a informação tem tudo, e
esta mudança vem suprir a carência que a comunidade japonesa tem, de informações sobre o acontece com ela aqui e
em outros Estados e países.
Receba, então, o mais caloroso abraço, assim como a convicção de que o novo Jornal
Nikkei irá ocupar um lugar de
destaque, merecido por sua história pessoal de inovações e realizações pioneiras”
Ushitaro
Kamia,
vereador
de São
Paulo pelo
PFL
“Acho importante manter a
parte em japonês intacta e aumentar em português para se
divulgar a cultura, os eventos
da comunidade, porque cada
vez mais as famílias são interraciais, e, em alguns casamentos, algumas pessoas lêem em
japonês e outras não. Na comunidade ocidental também
há muitos interessados nessa
cultura e o jornal é o meio
mais acessível, pois é mais
barato que uma revista, e mais
simples que a literatura. As redações dos jornais em japo-
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nês e português atuam independentemente, mas é importante uma ponte entre elas
para quem está aprendendo a
língua ter uma tradução em
português para acompanhar o
aprendizado”
Takashi Fukushima,
artista plástico
“Sou admirador do Jornal
Nikkei, que é a publicação do
gênero de maior circulação no
País. Acredito no potencial
para aumentar o número de
páginas para as comunidades
japonesa e brasileira. Informações
a mais são sempre bem-vindas para nós, que estamos no
Brasil, e para os dekasseguis
no Japão. O jornal está se
antecipando ao Centenário, e
poderá atender à sede de informações dos jovens e dos
idosos também. Dois anos
passam rápido”
Luiz
Yabiku,
vereador
de Campinas pelo
PDT
“A iniciativa do Jornal
Nikkei, uma conceituada publicação da comunidade nipobrasileira que acompanho há
anos, vem ao encontro das
atuais necessidades dos
nikkeis. A cada ano que passa, o número de pessoas que
dominam a língua japonesa diminui, devido ao falecimento
dos imigrantes. Tentar atingir os
descendentes é uma forma de
garantir não só a continuidade
das tradições nipônicas, como
também a ligação das novas gerações com suas raízes”
Walter
Ihoshi,
empresário
e vicepresidente
da Associação Comercial de
São Paulo
“Acho uma ótima idéia, era o
que estava faltando para a comunidade. Com o aumento do
número de páginas, as informações vão ser mais detalhadas, e a abrangência de assuntos vai ser muito maior”
Jorge Kishikawa, fundador do Instituto Niten

“À medida que o tempo passa,
o número de descendentes que
não sabe bem o idioma aumenta. Além disso, nossos ditchans
e batchans precisam acompanhar as notícias do dia-a-dia no
Brasil e no Japão. Por isso, a
medida foi acertada”
Jorge
Otsuka,
presidente
da Confederação
Brasileira
de Beisebol e
Softbol
“Vejo a iniciativa com bons
olhos porque me parecia que o
interesse da comunidade pelos
jornais havia diminuído. Acho
que será possível reverter esse
quadro, principalmente para os
jovens, que estão acostumados
a uma quantidade maior de informações. As ações do Jornal Nikkei vêm conseguindo
cobrir todos os assuntos da comunidade e, assim, contribuir
para a sociedade”
Victor
Kobayashi, presidente do
Instituto
Paulo
Kobayashi
“As matérias do jornal são
muito interessantes. Acredito
que se a qualidade for mantida,
o aumento do conteúdo do jornal é bem-vindo”
Luiz Fernando da Silva,
presidente do Seinen
Bunkyo
“Informação é um compromisso ético. Acho que é motivo de aumentar o conhecimento por meio da leitura de
jornais. Parabenizo a todos do
Jornal Nikkei e desejo muito sucesso!
Hiroyuki Minami, secretário de Planejamento e
Tecnologia da Informação
de São Bernardo
“Eu não tenho dificuldades
com o idioma e, por isso, o aumento do número de páginas,
tanto em japonês quanto em
português, será muito proveitoso para mim”
Olívio
Sawasato,
presidente
da Federação Paulista de
Beisebol e
Softbol
“Parabéns a todos do Jornal
Nikkei. Acredito que o aumento de leitores pode trazer
um maior interesse das empresas japonesas para o jornal e
para o País”
Hirofumi Ikesaki, empresário e presidente da
Associação Cultural e
Assistencial da Liberdade

“Vivemos uma fase de transição do uso do idioma japonês para o português. A maioria dos descendentes não lê
os kanjis, mas é importante
que tenham acesso a informações a respeito da comunidade. O acesso a um jornal
mais incrementado pode incentivar as pessoas a aprenderem o idioma e a cultura
japonesa”
Hugo Kawauchi, empresário e ex-presidente da
Associação Brasileira de
Culinária Japonesa
“O aumento de matérias vai
trazer um maior interesse do
leitor. O jornal vai trazer notícias mais atualizadas, além
de fazer uma cobertura mais
aprofundada da agenda cultural da cidade. Para nós, da
UPK, a divulgação dos
taikais de karaokê será mais
completa”
Luis Yuki, presidente da
União Paulista de Karaokê
“O Jornal Nikkei já conta
com bons artigos. Com as
mudanças, o veículo deve ganhar uma nova diagramação
também, o que facilitará a
leitura”
Teruo Makio, presidente
da Aliança Cultural BrasilJapão
“É com grande satisfação ver
o Jornal Nikkei atender antiga reivindicação dos seus
leitores que não lêem kanjis,
mas querem ficar a par do
que acontece na comunidade nikkei. O aumento de número de páginas em português vem ao encontro de nossas necessidades. Cumprimentando o pessoal da redação, faço votos de muitos
êxitos com a nova edição”
Shigueyuki Yoshikuni,
jornalista e colaborador de
Lins (SP)
“Mais espaço para o jornalismo nipo-brasileiro em português. Essa é uma conquista
muito importante para nós, leitores interessados em assuntos do Japão e da comunidade, mas analfabetos em japonês. Por isso, estou na primeira fila da torcida para que tudo
dê certo. Parabéns”
Célia Oi Abe, jornalista e
diretora do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil
“Eu acho importante aumentar as páginas em português
sobre a comunidade japonesa
porque cada vez mais o número de pessoas que lêem em japonês está diminuindo”
Roberto Okinaka, artista
plástico

Os primeiros imigrantes
que aqui desembarcaram deixaram os funcionários da
Hospedaria dos Imigrantes
perplexos. A organização, o
respeito, a honestidade e o
sentimento comunitário os diferenciavam da grande maioria dos outros que por ali
passaram.
Hoje, os filhos, netos, bisnetos e até tataranetos destes imigrantes são parte integrante e participativa da sociedade brasileira. Influenciaram a formação cultural,
social e econômica do Brasil
das mais diversas formas. Em
cidades tão próximas e tão
distantes como Mogi das Cruzes (SP) e Tomé-Açu (PA),
Curitibanos (SC) e Brasília
(DF), Campo Grande (MS) e
Rio de Janeiro (RJ) ou São
Gotardo (MG) e Londrina
(PR) os nikkeis gozam de boa
reputação e reconhecimento
pelo seu trabalho, herança dos
pioneiros.
Em 1998, com a fusão de
dois dos principais jornais de
língua japonesa editados no
Brasil, o Jornal Paulista,
fundado em 1947, e o Diário
Nippak, em 1948, surgiam o
Nikkey Shimbun e o Jornal
do Nikkey.
Naquele ano, o movimento dekassegui estava com
grande força; a Seleção Brasileira de futebol, com
Ronaldo e companhia, acabava de perder a Copa do Mundo para a França; Fernando
Henrique Cardoso tentava a
reeleição e o Centenário da
Imigração Japonesa era ainda uma realidade distante.
Os anos se passaram e as
mudanças tornaram-se inevitáveis. Sinais dos tempos.
Não foram apenas oito
anos que ficaram para trás.
Muitas coisas aconteceram.
Algumas mudaram o curso

da história enquanto outras
permaneceram as mesmas, e
aí, para o melhor ou para pior,
de acordo com o ponto de vista de cada um.
O movimento dekassegui
estagnou; o Centenário é uma
realidade cada vez mais próxima; Lula, um presidente da
chama esquerda, busca a reeleição e, mais uma vez, estaremos torcendo pela Seleção Brasileira na Copa do
Mundo da Alemanha.
Novas realidades que nos
fizeram refletir sobre a necessidade de um jornal que cumprisse, efetivamente, o papel
de integrar a comunidade
nipo-brasileira, comunidade
cada vez mais miscigenada e
carente de informações. Um
jornal que não apenas apresentasse as notícias, mas que
interagisse com os leitores e
trouxesse uma nova realidade para a imprensa nikkei.
Assim, o JORNAL
NIKKEI surge com o papel
principal de suprir esta lacuna na comunidade. Noticiando e interagindo, assumimos
o compromisso de trazer informações sobre economia,
política, esportes, artes, cultura, atividades da comunidade no Brasil (seja nas mais
distantes regiões) e no Japão,
de maneira objetiva e imparcial, virtudes que sempre nos
acompanharam em quase 60
anos de história.
Essa mudança, no entanto, não seria possível sem
nossos parceiros, colaboradores e amigos. Por isso, todos
que nos acompanharam nessa longa trajetória estão convidados a seguir juntos nessa
nova empreitada, com a certeza de que teremos o objetivo de integrar e participar ativamente de nossa comunidade e que faremos jus à herança de nossos ancestrais.

EM CIMA DA HORA/CENTENÁRIO

Associação lamenta saída do
atual embaixador do Japão
Na quinta-feira (1º),
foi realizada a terceira reunião para a discussão do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil que
teve, além da comissão organizadora, a participação de representantes do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa), do Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de
São Paulo), da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no
Brasil, do Kenren (Federação
das Associações de Províncias do Japão no Brasil) e da
Aliança Cultural Brasil-Japão.
Na sexta-feira (2), Reimei
Yoshioka e Kagetaka Toyama,
respectivamente, coordenador
geral e porta-voz do Comitê,
convidaram a imprensa nipobrasileira para um segundo
encontro informal que serviu
para relatar os assuntos em
pauta.
Segundo Yoshioka, o atual
embaixador do Japão no Brasil, Takahiko Horimura deixará o cargo em julho, devido ao
pedido do Ministério das Relações Exteriores. “Ele era um
membro ativo, que enfatizava
muito a participação dos jovens. Além disso, já tinha sido
cônsul em São Paulo e estava
muito à vontade no posto. Sem
dúvida, o impulso que o Centenário teve deve-se muito a
ele”, diz Yoshioka.
A contratação de um secretário executivo foi outro assunto em pauta. Yoshioka disse
que o nome não foi decidido
ainda porque é necessário alguém com fluência no idioma
português, além da possibilidade de “dedicação full-time ao
projeto”.
“Outra dificuldade para o
preenchimento das vagas é por
se tratar de uma função temporária, isto é, até 2008. Além
disso, a pessoa deve ter conhecimento da cultura nipo-brasileira e, de preferência, da japonesa também”, declarou o

coordenador. O cargo de coordenação financeira também
tem o cargo vago, mas o presidente do Hospital Santa
Cruz, Paulo Yokota se colocou
à disposição para colaborar
até a escolha do nome definitivo.
O deputado estadual do
Paraná, Luiz Nishimori
(PSDB), o vice e dois ex-presidentes da Aliança Cultural
Brasil-Japão do Paraná também estiveram presentes para
confirmar a participação conjunta com a comissão do Centenário, além das atividades
independentes, como inauguração de escola, faculdade e jardim japonês em Maringá (veja
matéria na página 3).
Yoshioka informou ainda
que a Fundação Japão planeja
uma exposição de livros japoneses, por enquanto, sem ligação com as comemorações do
Centenário. Ressaltou, porém,
que é possível que a data coincida com o evento, o que seria mais um atrativo. Disse
também que o jornal O Estado
de São Paulo colocou seu auditório de 230 lugares à disposição para a realização de seminários e que o Instituto
Manabu Mabe, que estava trabalhando de forma independente, solicitou a participação
nos projetos do Centenário.
Campanha – A agência de
publicidade DPZ apresentou
a logomarca do Centenário.
Informou também sobre os
outdoors, alguns anexos nos
jornais e o material a ser publicada no Estadão. Além disso, a empresa informou que a
Rede Globo está disposta a
colaborar com a divulgação
após a Copa do Mundo. A TV
Cultura e a Bandeirantes também já manifestaram apoio.
De acordo com Yoshioka, não
haverá exclusividade para nenhuma TV.
(Gilson Yoshioka)
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De barbeiro a sushiman

Legenda

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

Kinoshita alia pratos tradicionais
com atendimento personalizado
MARCUS HIDE

“Hai, Irasshai(mase)!” E
depois um “olá, tudo bem?”,
responde o chef Tsuyoshi
Murakami ao cliente que não
é japonês. Assim que você
entra no restaurante, percebe
um ambiente diferente e acolhedor. O tratamento busca ser
personalizado. O Kinoshita
tem 30 anos de história, uma
história de família. E que começou com Toshio Kinoshita
(veja box), issei de 70 anos que
até hoje supervisiona e trabalha na cozinha.
Do público, noventa por cento dos freqüentadores já conhece o estilo e a comida locais.
Os outros dez por cento
podem se assustar ao abrir a
porta e ouvir alguém com uma
voz alta, dando-lhe um boa-vinda em nihongô. Se vão embora, Murakami vai atrás e explica que tudo está tranqüilo.
“É interessante ver a reação
de quem entra. Ele se sente
num ambiente japonês, sempre
coloco uma música de fundo
– de preferência jazz –, e temos também carta de vinho, o
melhor café [o expresso italiano Illy]; quando você imaginaria isso num restaurante japonês?”, questiona.
Claro que não impede ninguém que nunca tenha entrado na casa de conhecer seu
cardápio ou provar o que ele
tem a oferecer, e criações que
podem ser do jeito que o chef
manda. Mas é preferível que
se avise sobre a visita ao estabelecimento da Liberdade por
telefone. O menu degustação
sai por R$ 150,00, com a reserva um dia antes. “Faço uma
viagem para ele, se quer uma
experiência diferente. Sou
superflexível, o cliente pode
decidir os ingredientes e o resto eu executo, porque ele me
deu a responsabilidade.”
E então pode escolher sentar se ao balcão, nos tatamis
ou às mesas (na parte da frente ou na sala ao fundo). A ca-

O chef Tsuyoshi Murakami, do Kinoshita: “Tem de emocionar para o cliente voltar”

pacidade, que antigamente era
para 50 pessoas, hoje acolhe
40, para dar mais atenção a
cada um. Quando possível, ele
mesmo prepara o temaki e o
leva até a mão do cliente. E
junto, pode vir a explicação, de
como comer ou qual o segredo do prato.
Dicionário - E tem mais.
Para deixar a pessoa mais à
vontade, há revistas japonesas
à disposição encomendadas da
vizinha livraria Fonomag, num
ambiente com suas luminárias
japonesas na parede, e um dicionário Houaiss no canto do
balcão, se necessário consultar, para não haver dificuldade
na comunicação, explica
Murakami.
Na parede do corredor, algumas placas de premiação:
das revistas Veja São Paulo,
Gula e Guia Josimar Melo.

Kinoshita obedece a linha tradicional da culinária japonesa,
e no seu menu, claro, não podem faltar pratos como sushi,
sashimi, teishoku, nabemono,
teppanyaki, o forte karê. As
variações do peixe e outros
frutos do mar são: atum (das
partes akami, chutoro e toro),
salmão, linguado, robalo, olhode-boi, pargo, carapau, sardinha, cavalinha, camarão, polvo, lula e vieira viva.
Mas o chef chama mais
atenção ao karasumi (ovas de
tainha) com daikon (nabo), que
oferece a R$ 150,00 cada um.
É algo especial, sofisticado,
indica, de preparação própria.
“Em primeiro lugar vem a
qualidade. Para comida, é claro, tem de usar um bom produto, mas o lado humano é
muito importante.” Essa filosofia de atendimento e preparo dos alimentos vem de boas

escolas. Tsuyoshi, que foi criado no Rio, foi mandado pelo
pai para viajar e trabalhar fora.
Ficou dois anos no Ozushi (Tóquio), dois anos no Shabu
Shabu (Nova York) e mais dois
no Kiyokata (Barcelona).
E voltou ao Brasil, mas para
ficar em São Paulo. “Nós combinamos muito bem, acho que
foi coisa do destino”, brinca o
chef Tsuyoshi sobre a parceria
com o genro nesta aposta. Enquanto um abusa das risadas e
performances e do falar em
português, o pioneiro prefere
adotar o japonês ao conversar
com alguém. E concordam em
um ponto. Condimentos industrializados estão proibidos dentro do Kinoshita. “A casa não
usa condimentos, é tudo natural. Mudamos para orgânico e
trabalhamos com amor”, decreta Murakami. São dez pessoas trabalhando na casa, en-

O Restaurante Kinoshita
está completando 30 anos.
Mas quando Toshio Kinoshita
veio ao Brasil, em 1961, primeiro foi trabalhar como barbeiro, algo que já fazia em
Hokkaido, onde nasceu.
O talento que tem com as
mãos era aproveitado numa
profissão bem diferente da de
agora. “Fui barbeiro no Japão,
vim de Hokkaido em 1961 e
trabalhei aqui por 15 anos nesta área, no Salão Kinoshita,
que já funcionou na Galvão
Bueno, Conselheiro Furtado
e São Luis. E gostava de cozinhar.” Por isso trocou de
profissão. “Tanto como a navalha e a tesoura, a técnica
para afiar é igual à faca. E
faço isso com o mesmo sentimento”, afirma o experiente sushiman, que aprendeu a
cozinha na prática, com os
cozinheiros que contratou vindos do Japão.
Quando abriu, em 1976, a
casa estava instalada na Rua
Tomás Gonzaga. Hoje funciona na Rua da Glória, mais
próximo à Praça João Men-

des, uma portinha de correr
com uma cortininha oriental e
que tem ao lado seu nome em
kanji. Pode imaginar. A intenção é fazer o cliente se sentir
no Japão. “Hoje a clientela é
mais selecionada”, informa o
chef Tsuyoshi Murakami.
Sobre a divulgação e
“popularização” da cozinha japonesa, com uma expansão
da ala contemporânea para as
regiões de Pinheiros, ItaimBibi, Vila Olímpia, acha que
isso dividiu o público.“Mesmo
assim hoje atendemos muita
gente de fora que vem prestigiar o Centro. Pois foi aqui que
a história começou.” E conta
Kinoshita-san como era o restaurante naquela época:
“Lotado. Tinha muitos japoneses chuzain [homens de negócio que vinham trabalhar
aqui e traziam a família], o que
diminuiu hoje, mas procuramos
sempre manter o sabor original do Japão.” E o genro diz o
porquê: “prefiro o conceito natural de sabor, sem conservantes, porque quando não se usa,
zera o paladar”.
(CY)

Tsuyoshi Murakami ao lado de Toshio Kinoshita

tre cozinha e atendimento.
Uma intercalação de japonês, português, espanhol e inglês. A cada preparo de um
novo sushi, Murakami solta um
“yes!”, não perdendo o ritmo
nem o humor. À pergunta da
reportagem, uma brincadeira,
ele confirma: “Sim, estudei teatro, e gostaria de voltar.” Não
precisa, já exerce esse talento
por trás do balcão. Mas sem
encenação, todo seu comportamento é natural.
Entre uma conversa e outra, Suzana Murakami trazia as
sobremesas. Primeiro, uma
tortinha de chocolate com trufa por cima. Segundo ela, manufaturado com chocolate belga, que é mais amargo, e em
cuja massa, de boa consistência, não vai farinha. Experimente com chá verde. Depois, dois
docinhos, de coco e chocolate,
que derretem na boca. “Senti

que você gosta de chocolate”,
adivinha ela, que nem aprecia
tanto o açúcar. “Na verdade
não gosto muito de doce, mas
adoro fazer sobremesa e não
sei de onde surgiu isso. Acho
que é o prazer de ver a pessoa
degustando”, afirma.
Um gohan macio e o prato
principal fica à sua escolha.
Como diz o marido, “se sirvo
uma coisa, tem de fluir na comida”. “Tem de emocionar,
para o cliente voltar.” Ao terminar a refeição, é hora de ir
embora. “Arigatou gozaimashita”, agradece os proprietários.
(Cíntia Yamashiro)
RESTAURANTE KINOSHITA
RUA DA GLÓRIA, 168, LIBERDADE,
SÃO PAULO
TEL.: 11/3105-4903 OU 3241-3586
DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 11H30 ÀS
14H00 (ALMOÇO) E DAS 18H30 ÀS 22H00
(JANTAR). ACEITA VISA E VISA ELECTRON.

Sakura entra no mercado de saquê nacional com o Daiti Ever
Com 63 anos de tradição
e um catálogo de mais de 70
produtos alimentícios, a
Sakura entra no mercado de
saquês nacionais com o Daiti
Ever. Produzido na fábrica
da Sakura, em São Paulo, a
bebida é feita à base de matéria-prima selecionada, importada dos Estados Unidos.
O Daiti Ever possui aromas florais e frutas secas do
tipo avelã, com suavidade
como característica predominante, devido à pureza do
grão com que é feito. “Durante a produção, o arroz é
lapidado para eliminar a proteína, já que o saquê é feito

a partir da fermentação apenas do amido. Nos EUA, o
beneficiamento do arroz elimina 30% do peso do grão,
que corresponde a 100% da
proteína. No Brasil, o beneficiamento elimina apenas 30%
do peso”, diz o consultor em
saquês, Michiru Sano.
Foram necessários três
anos de trabalho para a criação do novo produto. A empresa pesquisou amostras
das melhores matérias-primas do Japão, China e EUA
antes de definir o fornecedor.
A demanda foi resultado de
pesquisas realizadas com
proprietários de restaurantes
orientais, bares, casas notur-

nas e consumidores finais.
Cada vez mais, as pessoas
pedem um sakê leve, associado a momentos de descontração. Uma bebida que
remeta à tradição oriental
com certa modernidade. Tanto que os barmen passaram
a usar a bebida como base
para drinques, à exemplo do
frozen saquê e da
saquerinha, a caipirinha de
saquê.
O Daiti Ever segue a tendência. É indicado para beber puro, frio (sabor de frutas exóticas misturado com
flores), em temperatura ambiente ou quente, como manda o costume milenar, este úl-

timo mantendo as características da bebida, com sabor
mais cítrico (limão amarelo).
Já a inventiva saquerinha
também é uma boa pedida
para o Daiti Ever, principalmente quando mesclado com
uva e kiwi. “No país, a cada
dez garrafas de saquês, nove
são vendidas na dose e uma
no varejo”, diz Roberto
Ohara, diretor de projetos da
Sakura, acrescentando que
nos EUA e no Japão a bebida é consumida apenas pura,
nunca em drinks.

“A estimativa é que 15% seja
equivalente ao uso culinário,
10% ao importado e 75% ao
nacional.” O Daiti Ever inaugura a atuação da Sakura no
terceiro e maior segmento de
saquês do Brasil.
A empresa já fabricava dois
tipos para uso culinário e importava outros dois, um dos
EUA e outro do Japão, produzidos sob encomenda.
Todos já rotulados como
Daiti, marca criada nos anos
80, que homenageia o Brasil no nome. Em japonês,
Daiti quer dizer terra granMercado – Segundo Ohara, de. Outra bebida que leva o
o mercado de saquê no País nome da empresa é o licor
divide-se em três segmentos. de umê (cereja japonesa).
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DANÇA

RELAÇÕES BILATERAIS

Seminário aponta otimismo de
investidores japoneses no País

Nagauta Hayashi vem ao Brasil
para série de apresentações
DIVULGAÇÃO

O

grupo Nagauta Hayashi Kai desembarca no
Brasil no dia 8 de junho para apresentações no Rio
de Janeiro, São Paulo, Porto
Alegre e Mogi das Cruzes.
Além do Brasil, o grupo se
apresenta também na Argentina. Para esta temporada, o
grupo estará se apresentando
com 13 profissionais (cantores,
instrumentistas e uma bailarina) e tem como objetivo divulgar a música Nagauta, canto
acompanhado de shamisen,
originário do período Edo que,
muitas vezes, acompanha as
peças de Kabuki.
Além de divulgar a música
Nagauta, o grupo pretende
aprofundar o intercâmbio com
os apreciadores e praticantes
de Nagauta no Brasil, oferecendo-lhes aulas práticas de
canto e de shamisen.
Para esta temporada, o grupo Nagauta Hayashi, traz cantores, instrumentistas de shamisen (espécie de alaúde de 3
cordas), flauta, tamboris e outros instrumentos de percussão. No elenco, estão: Kikuyu
Katada, Kishun Katada,
Kyoko Mochizuki, Kikan
Kineya, Keiko Shiina Toon,
Kazuko Sugiura Toon, entre
outros.
Ainda no elenco, está a bailarina, Toyoo Fujima, que apresentará um número de bailado
tradicional acompanhado dos
músicos.
Programação – Serão executadas peças em sua forma
integral - com a presença de
instrumentos de cordas, de
percussão e flauta - apresentações raramente vistas fora
do Japão. Na programação,
números de canto e instrumentos
de
Nagauta
“Renjishi”, bailado tradicional
acompanhado de Nagauta
“Miyako
Furyu”,
“Fujimusume”, “Tsurukame”,
Nagauta “Kanjincho” e, finalizando o espetáculo,
“Genroku Hanami Odori”,
com bailado e acompanha-

Grupo desembarca no Brasil no dia 8 de junho para apresentações no Rio, Porto Alegre e São Paulo

mento musical reunindo todo
o elenco.
Durante as apresentações,
o grupo também estará fazendo uma demonstração dos diversos instrumentos, mostrando sua forma de execução,
timbre, ritmo, etc. Nessa parte, detalhe para a demonstração de efeitos sonoros do
“Odaiko” (tambor grande),
para representar os fenômenos da natureza no acompanhamento das peças de
Kabuki.
Na Capital – O espetáculo
em São Paulo está programado para o dia 11 de junho, às
15h, no Grande Auditório da
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo), Liberdade. Nesse dia, além da
apresentação do grupo, também está programada a participação especial das bailarinas dos dois maiores estilos,
Fujima e Hanayagi. Elas estarão participando na parte
relativa aos bailados tradicionais (Nihon Buyo.
No dia 10 de junho, a partir
das 16h30, haverá um
workshop dirigido ao público
infantil, também no Grande
Auditório da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
Além de virem e ouvirem
de perto todos os instrumen-

tos, as crianças terão a oportunidade de aprender os diversos ritmos dos instrumentos
através de batidas de mão e
do shoga (aprendizado da melodia e do ritmo por meio de
sílabas melódicas), e também
poderão experimentar tocar o
shamisen.
O espetáculo do Grupo
Nagauta Hayashi no Kai do
Japão é realização da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (SP), Instituto Cultura Japonesa da PUC (Rio
Grande do Sul), Associação
Cultural de Mogi das Cruzes
e Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes e co-realização do Instituto Cultural
Brasil-Japão e Comissão de
Comemoração do Cinqüentenário da Imigração Japonesa
no Rio Grande do Sul.
Conta com o apoio da Fundação Japão, Nagauta Wano-kai de São Paulo, Fujima
Companhia de Dança Kabuki,
Kinryukai (Hanayagi), Takiy
Graphics, Coral do Carmo de
Mogi das Cruzes, Entidade
Espírito Caritas, MMC-Metal
do Brasil Ltda, Maruichi Ltda,
S.E.Alimentos Ltda.
Tem o apoio cultural do
Consulado Geral do Japão em
São Paulo, São Paulo Shimbun,
Nikkey Shimbun e Tomo-nokai de Mogi das Cruzes.

A TURNÊ DO GRUPO NAGAUTA HAYASHI
KAI INICIA NO RIO DE JANEIRO, PASSANDO POR SÃO PAULO, MOGI DAS CRUZES, PORTO ALEGRE E BUENOS AIRES. EM
SÃO PAULO, ONDE O ESPETÁCULO SERÁ
BENEFICENTE, SERÁ COBRADA UMA COLABORAÇÃO DE R$ 10,00 (GRATUITO PARA
MENORES DE 6 ANOS). NÃO SERÁ COBRADA TAXA PARA O WORKSHOP, PORÉM, OS

NO

PARTICIPANTES TERÃO DE SE INSCREVER
PREVIAMENTE.

EM SÃO PAULO
DATA: 11 DE JUNHO, 15H
LOCAL: BUNKYO (RUA SÃO JOAQUIM,
381 – LIBERDADE. TEL.: 11/3208-1755
INGRESSO (COLABORAÇÃO): R$10,00
WORKSHOP PARA CRIANÇAS:
DATA: 10 DE JUNHO, 16H30
LOCAL: BUNKYO
INSCRIÇÃO: A PARTIR DE 29 DE MAIO DE
2006, JUNTO À SECRETARIA DO BUNKYO
NÚMERO DE VAGAS: 50 , PARA CRIANÇAS
ENTRE 7 E 14 ANOS
ESPETÁCULO EM OUTRAS LOCALIDADES:
RIO DE JANEIRO
DATA: 8 DE JUNHO, 18H
LOCAL: CENTRO CULTURAL E INFORMATIVO – CONSULADO GERAL DO JAPÃO NO
RIO DE JANEIRO (AV. PRES. WILSON,
231, 15º ANDAR)
RIO GRANDE DO SUL
DATA: 15 DE JUNHO, 20H
L OCAL : P ONTIFÍCIA U NIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (AV.
I PIRANGA , 6681 – A UDITÓRIO DO
PRÉDIO 09 – PORTO ALEGRE)
MOGI DAS CRUZES
DATA: 18 DE JUNHO, 20H
LOCAL: TEATRO MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES (R. DR. CORREA, 515 –
MOGI DAS CRUZES

DIPLOMACIA

Para o cônsul Nishibayashi, crimes praticados por dekasseguis
é um tema que preocupa as autoridades japonesas
Em um encontro periódico
que o cônsul geral do Japão em
São Paulo realiza com a imprensa nipo-brasileira, Masuo
Nishibayashi destacou três temas de maior importância para
divulgar as atividades do Consulado nos últimos dias. O
anúncio dos novos condecorados a honrarias, a discussão
sobre os crimes de dekasseguis no Japão e a demora a
informar japoneses aqui residentes sobre os ataques do
PCC [Primeiro Comando da
Capital] no Estado.
Na reunião do dia 25, ele
divulgou os nomes dos homenageados. A primeira a receber tal prêmio foi a professora
Emília Ryoka Tanaka, 77, presidente da Associação de Ikebana Kado Iemoto Tatibana da
América Latina, pela sua
“grande contribuição na divulgação da cultura”. A cerimônia ocorreu na tarde da terçafeira (30), na residência oficial
do cônsul. As condecorações
do governo japonês são direcionadas a estrangeiros e japoneses residentes no exterior e
têm sido importantes para se
promover a relação bilateral.
Outros condecorados como
japoneses residentes no exterior são Chuyu Nakanishi, 95,
que imigrou ao Brasil antes da
guerra e atuou intensivamente
em associação regional de Santos, já foi presidente do Kenren
(Federação das Associações de
Províncias do Japão no Brasil)
e apoiador das eleições japone-
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Nishibayashi (esquerda) durante encontro com a imprensa

sas no Brasil, e Jiro Nomura,
82, diretor do Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de São
Paulo), nascido em Gunma e
que “tem se dedicado a parte
social”. As cerimônias acontecem nos próximos dias 6 e 8,
respectivamente.
Sobre a tumultuada semana de violência em São Paulo,
o Consulado admitiu a demora
em enviar uma notificação aos
seus contatos por e-mail, informando sua visão sobre o fato
que ocorria. “Vínhamos acompanhando desde sábado e relatando a Tóquio esses acontecimentos. As informações
chegaram tarde, devíamos ter
atendido as pessoas antes.
Mas nós também não sabíamos
o que estava acontecendo, pois
havia muitos boatos e tínhamos
de verificar a veracidade dos
fatos”, desculpou-se o cônsul.
Ele aproveitou a oportunida-

de para apresentar o novo cônsul do setor de segurança,
Toshiaki Shimizu, no cargo há
um mês. E tocando nesse tema,
Nishibayashi abordou ainda sobre a visita que recebeu do Instituto de Direito Comparado
Brasil-Japão (IDCBJ), na últi-

ma semana, em que foram discutidos os crimes cometidos
por dekasseguis em terras brasileiras. “Estamos conversando
sobre a possibilidade de uma
extradição entre os governos.
O Japão tem parceria com os
Estados Unidos e a Coréia, mas
no Brasil tem o problema da
Constituição – que não permite a entrega do criminoso ao
país. Uma solução mais realista seria que o julgamento ocorresse no Brasil, o que está sendo discutido, mas na prática é
complicado”, lamenta.
Masuo Nishibayashi afirma
que o tema tem preocupado as
autoridades japonesas e aparecido na mídia local, já que o
número de incidentes aumentou nos últimos anos. Foram
registrados, em 2000, 27 casos; 56 em 2003 e as ocorrências subiram para 86 no ano
passado.

FALECIMENTO

Issao Nishi, ex-presidente da
FPBS falece em São Paulo
Faleceu na quinta-feira em
São Paulo, aos 76 anos, um dos
nomes que contribuíram para
o desenvolvimento do beisebol
no País, Issao Nishi. Nascido
em Bastos, o ex-presidente da
Federação Paulista de Beisebol e Softbol (FPBS) e que
também foi diretor do Diário
Nippak, Issao Nishi (1965-

1984) já estava hospitalizado.
O velório, realizado na
quinta, e o enterro, na sexta, aconteceram no Cemitério de Congonhas, Capital.
A missa de sétimo dia será
no dia 7 de junho (quartafeira), às 19h30, na Igreja
São Francisco de Assis, na
Rua Borges Lagoa, 1.209.

Em seminário realizado na
última quarta-feira (31) em
Brasília pela comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional da Câmara dos Deputados e a Embaixada do Japão no Brasil para discussão
sobre parcerias econômicas
entre Brasil e Japão, representantes de ambos os países destacaram os pontos fortes e que
ainda devem ser trabalhados
para um melhor aproveitamento dos investimentos japoneses
no Brasil.
Durante o evento, os participantes destacaram dois pontos cruciais para o futuro das
relações econômicas e comerciais entre ambos os países. O
primeiro, alentador para os
empresários nacionais, é que
o Brasil ocupa hoje a sexta
posição entre os países que
mais recebem se relacionam
com os japoneses na área comercial da América Latina. Já
o segundo ponto diz respeito à
dificuldade encontrada para se
concretizar novos investimentos por parte dos nipônicos e o
que se pode trabalhar para
agilizar futuros negócios.
De acordo com o representante do Banco Internacional
de Cooperação Japonês
(JBIC), Kan Bito, o valor de
empréstimos do Japão nos últimos anos para o Brasil
totaliza US$ 2,427 bilhões, destinados a projetos de infra-estrutura, energia e recursos naturais, empresas japonesas e
projetos do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo
(Clean Development
Mechanism - CDM) do protocolo de Quioto.
Se para os japoneses o otimismo nos números aponta
uma melhoria para o futuro,

pelo lado brasileiro as principais questões levantadas pelos
participantes dizem respeito à
ações que poderiam contribuir
ainda mais na questão bilateral. Entre as medidas que poderiam ajudar nesse relacionamento, o representante da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) José Augusto
Fernandes defendeu a formalização de acordos de parceria econômica (EPA, na sigla
em inglês). “O EPA é importante para o Brasil porque o
Japão é um país que tem demanda para os produtos brasileiros”, disse Fernandes.
Já o vice-presidente da
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Takao
Omae, foi temeroso na análise feita sobre as atuais relações comerciais entre os dois
países. Segundo ele, atualmente há uma tendência declinante
no fluxo de investimentos do
Japão no Brasil, ressaltando
que os obstáculos ao ingresso
de novos investimentos japoneses são a carga tributária, os
gastos públicos, a baixa oferta
de crédito e o grau de abertura comercial. Para a revitalização dos investimentos japoneses, o presidente da Câmara preconiza a proteção ao patrimônio intelectual; a racionalização de normas e padrões;
a garantia de acesso ao mercado brasileiro dos bens de alta
tecnologia; a alteração das regras de investimentos com relação a riscos de desapropriação; ações para evitar a
bitributação; e transferências
harmoniosas de recursos humanos. “Esse é o caminho
para o incremento das relações entre os dois países no
século 21”, concluiu.

VEÍCULOS 1

Honda anuncia investimentos
globais para o triênio 2007-2010
O presidente mundial da
Honda Motor Co., Takeo
Fukui, anunciou em Tóquio as
estratégias e os investimentos
globais da empresa que terão
início já no próximo ano e serão concluídos até 2010. Entre as principais medidas estão a construção de novas fábricas no Japão, Estados Unidos, Canadá e Índia, o desenvolvimento de produtos com
foco na redução de emissão de
gases poluentes, bem como o
incremento da produção em
diversas plantas.
A partir de 2007, a Honda
investirá US$ 1,3 bilhão na
construção e na ampliação de
fábricas na Ásia e na América do Norte, o que incrementará a produção de automóveis
em 30% no próximo triênio.
No Japão, na cidade de
Yorii, uma nova planta terá
capacidade para produzir 200
mil automóveis por ano. O investimento de US$ 630 milhões permitirá que os veículos sejam inteiramente fabricados no novo pólo, inclusive os
motores. Quando a fábrica de
Yorii iniciar sua operação em

2010, a capacidade produtiva
da Honda japonesa passará de
1,3 milhão para 1,5 milhão de
unidades anuais.
Simultaneamente, a fábrica
de Saitama passará por um processo de modernização e abrigará a mais avançada linha produtiva da empresa, com a aplicação das últimas tecnologias
disponíveis para elevar a eficiência e a qualidade. Juntas, as
plantas de Yorii e Saitama ficarão responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas de produção empregados nas outras
fábricas ao redor do mundo.
No Brasil, a ampliação da
fábrica de Sumaré (SP), já
anunciada no final do ano passado, fará com que a produção
duplique até 2008, quando serão
fabricados 100 mil automóveis.
Este conjunto de investimentos permitirá à Honda
Motor Co. fabricar 4,5 milhões
de automóveis em 2010. Um
incremento de 30% sobre o
último ano fiscal, encerrado no
dia 31 de março, que registrou
3,44 milhões de unidades
fabricadas nas Américas, na
Ásia e na Europa.

VEÍCULOS 2

Toyota lança nova campanha
publicitária do Corolla
A Toyota lançou no dia 1º
de junho uma nova campanha
publicitária nacional para o
Corolla com o slogan “Meu
carro é número 1. Corolla: paixão mundial”, assinada pela
agência Dentsu. A nova estrela da marca é o ator Rodrigo
Santoro.
Com 10.258 unidades
comercializadas de janeiro a
abril deste ano, o Corolla vem
mantendo regularidade no mercado concorrido dos sedãs médios. O objetivo da montadora
com esta nova campanha de
mídia é alavancar ainda mais as
vendas do modelo. “Estamos
mostrando ao consumidor brasileiro que o Corolla é um carro
encantador, contemporâneo e

desejado, enfim, uma compra
segura, fator de decisão importante neste mercado de constantes mudanças”, afirma Luiz
Carlos Andrade Junior, vicepresidente sênior da Toyota
Mercosul.
O Toyota Corolla é o carro
mais vendido na história da indústria automobilística mundial, com mais de 32 milhões de
unidades vendidas. No Brasil,
a Toyota começou a produzir
o Corolla em 1998 na cidade
de Indaiatuba (SP). Em 2002,
com investimento de US$ 300
milhões na fábrica, o modelo
foi apresentado em sua nona
geração. Até hoje, já foram
vendidas 170 mil unidades do
modelo no País.
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COPA DO MUNDO

Família de Alex Santos embarca para a Alemanha
para conferir, ao vivo, a estréia da Seleção Japonesa
DIVULGAÇÃO

A

menos de uma semana para a tão esperada Copa do Mundo na
Alemanha, uma família em
especial se destoa das demais
quando o assunto é preparação para a Copa do Mundo.
Trata-se da família Santos, da
cidade paranaense de Maringá, cujo filho é nada menos do
que Alessandro “Alex” Santos,
único brasileiro naturalizado
japonês que irá vestir a camisa do Japão na Copa.
Em meio à ansiedade em
relação à estréia da seleção nipônica na competição, marcada para o dia 12 de junho contra a Austrália, os pais do atleta se preparam mais que depressa para assistir aos jogos
do filho “de camarote”, pois
estão de malas prontas para
assistir aos jogos na própria
Alemanha, com direito a passagens, estada e visitas ao país
da Copa. Tudo, claro, bancado pelo filho pródigo que quer
sentir a presença afetuosa dos
pais durante a competição.
Para a mãe do atleta, Maria das Graças Santos, a expectativa quanto ao embarque, marcado para quinta-feira (8), é grande, principalmente por ser um país “totalmente desconhecido”. “Pensávamos que toda a família
iria ver os jogos do meu filho
pela televisão. Mas, no começo do ano, quando o Alex esteve por aqui de férias, nos deu
uma grande surpresa ao convidar eu, meu marido e meu
sobrinho para viajar à Alemanha e assistir aos jogos. Foi
um grande presente para nós,
pois teremos a oportunidade
de ver de perto ele jogando.
No total, foram poucas as vezes que o vi jogando pela seleção”, explica Graça em
meio a correria para arrumar
as malas.
Mesmo sem saber se irão
encontrar com o filho – o Japão, assim como os demais times, está concentrado em
uma área inacessível –, o ca-

O jogador brasileiro naturalizado Alex é destaque da Seleção Japonesa e terá a companhia dos pais

sal promete fazer de tudo para
conseguir dar um abraço de
boa sorte antes da estréia japonesa, além de entregar pequenas lembranças ao jogador. E vale de tudo: fitinhas de
amarrar no pulso, santinhos e
até mesmo fotos da família.
Tudo para deixar Alex mais
próximo do contato com os
parentes. “Quero que meu filho entre em campo bem protegido. Coração de mãe é assim né, nem sabemos se iremos encontrá-lo, mas de antemão já estamos levando uns
amuletos para que corra tudo
bem dentro de campo. E, cla-

ro, muitos presentes do Brasil
para ele matar um pouco da
saudade”, explica.
Enquanto a mãe se preocupa com o bem-estar do lateral-esquerdo em campo, o
pai, Wilson dos Santos, mostra-se mais preocupado com o
futebol do filho. Ex-jogador, o
pai crê que Alex tem tudo para
estourar e ser considerado um
dos melhores alas da competição durante a Copa, além de
poder levar o Japão às vitórias
com seus chutes fortes e cruzamentos perigosos. “Acredito que o Alex tem um grande
preparo e técnica suficiente

para levar o Japão a uma grande competição. Semana passada mesmo tive uma conversa com ele e dei alguns conselhos, como explorar mais a linha de fundo e trocar passes.
Ele me assegurou que está
100% e pronto para estrear”,
diz ele, fazendo uma análise
geral da seleção japonesa.
“Contra a Alemanha (amistoso realizado no último dia 30 e
que acabou empatado em 2 a
2), os japoneses demonstraram
um grande futebol, mas acabaram cedendo o empate. Pelo
resultado, podemos sentir que
o Japão pode ir longe.”

Unhas e gargantas – Contudo, uma dúvida que paira no
ar quando se fala de familiares e mesmo jogadores brasileiros atuando com camisas de
outras seleções é: como reagir quando os jogadores enfrentam a própria seleção de seu
país natal, como no caso de
Alex? Segundo o próprio jogador, o profissionalismo vem em
primeiro plano. “Sou profissional e vou fazer de tudo para
defender a seleção do Japão.
Claro que é difícil jogar contra
o país que você nasceu, mas,
a partir do momento que me
naturalizei, sou um japonês”,
definiu ele antes do início dos
treinamentos quando ainda estava no Brasil, confirmando
que o jogo contra o Brasil, no
dia 22 de junho, não será tão
especial quanto o a grande
maioria imagina. “Tem todo
esse lado de rivalidade, mas,
para mim, será um jogo como
os demais. São desafios que a
gente tem de conviver. Sabemos que o Brasil tem o melhor
time do mundo, mas os japoneses estão preparados para
enfrentar qualquer seleção.”
Se para o jogador tal questão está bem resolvida, para os
pais de Alex o mais que especial jogo entre Brasil e Japão
também terá somente uma torcida: na hora do jogo, todos viram japoneses, independente do
jogo ser contra australianos,
croatas ou brasileiros. “Sou brasileira, mas tenho um filho que
joga hoje pela seleção japonesa, então, nada mais natural do
que torcer para ele. Inclusive,
vou ficar na torcida do Japão e
comemorar todos os gols do
time. Mesmo contra o Brasil”,
frisa Graça, arriscando um palpite para o jogo entre japoneses e brasileiros: “Vai ser 0 a
0. Apesar de ser brasileira e
gostar muito do time, acredito
que o Japão não irá dar mole
para o Brasil. Hoje eles têm
um time muito bom. O próprio
Alex já me falou que estão
confiantes, principalmente por

ter o Zico como técnico.”
Como última mensagem
antes do embarque, dona Graça afirma que o principal conselho para as mães de jogadores que também irão à Alemanha é tentar manter a calma,
mesmo que isso custe as unhas
e a garganta. “Com certeza vou
roer muito as minhas unhas. Já
fico assim quando assisto pela
televisão, imagina ao vivo vendo meu filho jogar. Contudo, eu
dou um conselho para todas as
mães de jogadores: fiquem
despreocupadas porque todos
eles vão para lá muito bem preparados. Uma oração também
ajuda muito para proteger contra lesões ou jogadores maldosos. De resto, é torcer e vibrar
com os gols”, finaliza.
Perfil - Alex nasceu em Maringá e despontou como jogador de futebol atuando nas divisões de base do Grêmio de
Esportes Maringá. Curiosamente, o jogador é filho do também ex-atleta Wilson Capeta,
que atuou por vários anos na
lateral direita do extinto time
maringaense.
Selecionado por olheiros
japoneses que vieram ao Brasil em busca de novos talentos, Alex chegou no Oriente
em 1994, aos 17 anos, para jogar no time do Shizuoka´s
Meitoku Gijuku. Três anos depois foi descoberto pelo
Shimizu S-Pulse. Em 1999
marcou 10 gols e foi eleito o
melhor jogador da liga japonesa. Em 2002 pediu cidadania
japonesa e disputou dois jogos
da Copa do Mundo.
De lá para cá já atuou pelo
selecionado japonês em 66
partidas, marcando cinco gols
e se revelando um dos principais atletas no esquema tático
montado pelo treinador brasileiro Zico. Para a Copa, o lateral é uma das armas no meio
campo japonês, justamente por
articular jogadas com os meias e chegar com facilidade à
linha de fundo.

TÊNIS NA MESA

Publicação aborda aspectos teóricos e práticos da modalidade
REPRODUÇÃO

o que trata dos asLogo os amadopectos psicológicos
res do ping- pong tena modalidade. Prarão um incentivo
ticante desde os seis
para levar o esporte
anos, a jornalista chemais a sério. Dia 7
gou a sofrer de anside junho acontece o
edade durante os treilançamento do livro
nos, mas diz que, “se
Tênis de Mesa, orgativesse lido sobre isso
nizado por Welber
antes, não teria aconMarinovic, Cristina
tecido”. Para ela, o liAkiko Iizuka e Kelly
vro dá motivação
Tiemi Nagaoka. 13
para o atleta.
capítulos abordam
Além de fotos
desde o histórico até
ilustrativas, Tênis de
os aspectos psicolóMesa também traz
gicos do esporte, inquadros explicativos,
cluindo fundamentos
com dicas para inie programação de
ciantes e treinadores.
treinos. Além dos organizadores, 10 auEsporte democrátitores participaram do
co - Segundo Marcos
projeto, o que expliYamada, ninguém é
ca a variedade de
baixinho nem alto deassuntos. “Aproximais para praticar o
madamente
em
tênis de mesa. “Não
2003, percebemos a Capa do livro que será lançado no dia 7 de junho
tem biotipo necessário,
escassez de materiqualquer um pode jogar”, diz o
al escrito em português sobre praticantes do esporte”.
Se depender das estatísti- ex-comentarista da ESPN.
tênis de mesa, principalmente
abordando aspectos teóricos cas, isso não chegará a ser Para ele, a idade ideal para se
juntamente com a parte práti- um problema para as vendas. começar no esporte é por volca”, conta Cristina Iizuka, ex Segundo a CBTM (Confede- ta dos seis anos, e explica: “Co- atleta da Seleção Brasileira ração Brasileira de Tênis de meçamos a treinar com ativide Tênis de Mesa e também Mesa), aproximadamente 12 dades lúdicas”.
Yamada aponta, ainda, ouMestre em Ciências da milhões de brasileiros já jogam o ping- pong- como é tras vantagens do esporte:
Motricidade Humana.
O ex-jogador Marcos Ya- conhecida a forma mais in- “Não há violência, porque não
mada, hoje diretor técnico da formal do tênis de mesa-, há contato físico. Além disso,
ADM Itaim Keiko, gostou do apesar do número de filiados toda família pode jogar, até os
resultado. “É o melhor livro à Confederação estar em tor- avós, então integra a família”.
Na divulgação do esporte,
técnico em português”, clas- no dos 5 mil.
Um dos capítulos desta- o baixo-custo também é imporsifica, mas diz que o livro “é
mais interessante para os já cados por Kelly Nagaoka é tante. As raquetes mais cobi-

çadas passam dos 600 reais,
mas há modelos de todos os
preços. Para Kelly, uma das
organizadoras do livro Tênis de
Mesa, a popularização também depende de exemplos:
“Para difundir o esporte, precisa ter grandes atletas, espelhos”. O treinador, hoje representante de uma marca de produtos para tênis de mesa, a
Butterfly, diz que um meio de
incentivar as pessoas a começarem a treinar é através de
demonstrações. “Quem vê fica
impressionado”, afirma.
(Juliana Kirihata)
LANÇAMENTO DO LIVRO TÊNIS
DE MESA, PHORTE EDITORA
QUANDO: DIA 07 DE JUNHO, ÀS 19H30.
ONDE: LIVRARIA CULTURA- SHOP.
VILLA-LOBOS
AV. NAÇÕES UNIDAS Nº 4777
INFORMAÇÕES: 30243599

10 anos sem Cláudio Kano
Quando o assunto é tênis
de mesa, um dos nomes mais
lembrados é o de Cláudio
Kano. O atleta brasileiro foi
ganhador de inúmeros títulos
brasileiros e tetracampeão
por equipes nos jogos PanAmericanos. “Ele era uma
figura extraordinária, muito
brincalhão e extrovertido”,
conta Kelly Nagaoka, exatleta da seleção brasileira de
tênis de mesa, que chegou a
treinar com Cláudio. O mesatenista, que participou vários
mundiais, ficou em 6º lugar na
Copa do Mundo de 1989. Jogou também nas olimpíadas
de Seul, em 1988, e nas de
Barcelona, em 1992. Classificado para as Olimpíadas de
1996, Kano sofreu um acidente de moto às vésperas de

sua viagem à Atlanta.
Deixou uma lacuna não só
naquela olimpíada, mas em
todos os outros campeonatos
que poderia ainda ter participado. O acidente foi fatal.
Para um de seus principais
treinadores, Maurício Kobayashi, atualmente técnico da Seleção Brasileira Infantil de Tênis de Mesa e de São Bernardo do Campo, “Kano era bastante dedicado, treinava firme”.
Ele diz que, na época, foi uma
perda muito grande.
Cláudio Mitsuhiro Kano
ganhou 12 medalhas em PanAmericanos, 7 delas de ouro.
Existem atletas hoje que se
igualam a Kano? A resposta,
pelo menos do professor Kobayashi, é: “Por enquanto não”.
(JK)
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CARPAS

Exposição de Nishikigoi será mais perto da Liberdade

H

oje (3) e amanhã (4),
as pessoas interessadas nas chamadas
“jóias que nadam” poderão admirá-las na 26ª Exposição Brasileira de Nishikigoi, encontro dos maiores criadores de carpas
do país, que ocorrerá na
Rua Pedroso, nº 229,
promovida pela Associação Brasileira de Nishikigoi.
O evento acontece
pela primeira vez na Bela
Vista, num terreno de
aproximadamente 1000
m². Segundo o presidente
da Associação, José Fábio
de Moura, nesse ano a exposição estará mais acessível
que nos anos anteriores.
“Está mais perto da Liberdade, e talvez seja cobrado
somente um valor simbólico de
um ou dois reais”, diz ele. E
acrescenta: “O lugar é cheio de
lanchonetes e a 100 metros do
metrô. Tudo de bom para as
pessoas irem a pé”.
Cerca de 250 carpas de diversas variedades serão expostas. Um concurso elege as
mais bonitas, segundo critérios como coloração, estampa e
formato. Os peixes campeões
têm em comum cores vibrantes, e estampas que lembram
pinturas abstratas. “É como
um concurso de Miss: tem que
ter um corpo perfeito, beleza,
saúde e saber desfilar bem”,
compara o vice- presidente da
Associação Carlos Cyrillo,
criador há 26 anos. Nas edições anteriores, o vermelho e
o branco apareceram em quase todos os ganhadores. “Essas cores são valorizadas porque lembram a bandeira japonesa”, explica Fábio de Moura.
Todo ano, a Zen Nippon

Airinkai, maior associação
dos amantes do Nishikigoi,
envia juízes ao Brasil para o
julgamento das carpas. Fundada em 1968, ela conta com sócios de todas as províncias japonesas e também de outros
países. Além do concurso, haverá palestras sobre lagos de
jardim e produtos para lagos,
cerâmica artística com carpas e jardim japonês. O visitante também poderá adquirir o seu exemplar.
Para o presidente
Moura, o objetivo
da exposição é
difundir a cultura do Nishikigoi
e da

cultura japonesa
em geral:
“Quem tem o
peixe quer ter um
lago, um jardim
japonês, que
lembra plantas ornamentais. A
cultura japonesa praticamente se entrelaça numa
coisa só”. Entre oito e dez mil
pessoas visitaram o evento nos
anos anteriores, média esperada para essa exposição.
Curiosidade - Nishikigoi é o
termo genérico que denomina
a carpa colorida, criada para
fins ornamentais. A palavra
vem de Nishiki, que significa
brocado, êxito da vida, e Koi,
carpa. Apesar da Pérsia ser re-

conhecida como o lugar de origem do Koi, foi no Japão que
o peixe, considerado um dos
maiores de água doce, começou a ser criado pela beleza das
cores, resultado de mutações
genéticas. Além da beleza, a
agilidade, a longevidade e o
temperamento calmo são fatores pelos quais estes peixes
ficaram conhecidos. Resistentes, eles vivem em torno de 70
anos em tanques e, em lagos
abertos, já chegaram a atingir
225 anos. Por desafiar correntezas, também é chamado de
peixe samurai.
Acredita-se que, no Brasil,
o interesse pelo chamado “peixe nacional” do Japão foi despertado por Yosasuke Okaue,
em 1929. Uma outra versão
aponta Ryuichi Matsumoto
como o introdutor desse tipo
de carpa no país, quando, em 1956, trouxe
alguns exemplares
de Niigata. 22
anos depois,
já com
outros
cria-

dores, surgia a Associação
Brasileira de Nishikigoi, que,
desde 1979, promove a exposição.
(Juliana Kirihata)
26ª EXPOSIÇÃO DE NISHIKIGOI
QUANDO: HOJE (3), DAS 12H ÀS 17H, E
AMANHÃ (4), DAS 10H ÀS 17H
ONDE: RUA PEDROSO Nº 229- BELA
VISTA
ENTRADA: ( NÃO CONFIRMADA ATÉ O
FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO)
INFORMAÇÕES: (12) 39221570

Associação quer conquistar novos sócios
Segundo o vice- presidente Carlos Cyrillo, a Associação
Brasileira de Nishikigoi quase
foi fechada no ano passado,
por falta de sócios. “Quando
eu me associei existiam 80 sócios. Em 2005 havia somente
17”. Aposentado da Aeronáutica, Cyrillo hoje cria como
amador. Sem descendência japonesa e casado com uma
nikkei, conta que a diminuição
se deu porque os antigos sócios não divulgaram o Nishikigoi entre os não-descendentes.

“Os isseis não se deram conta que eles tinham que se adaptar ao brasileiro, a língua e ao
solo do Brasil. O Sr Wakabayashi
(um dos fundadores da Associação) tinha essa visão de expansão da cultura, mas muitos outros não”.
Para ele, a ameaça de fim da
Associação “é um desrespeito
com os fundadores e associados
que se esforçaram para construíla”. A procura pelo Nishikigoi
está crescendo, inclusive entre
os não-nikkeis, mas, na visão do
vice- presidente, o problema é a

falta de organização.
Ele orienta os interessados
a procurarem a Associação,
onde poderão obter todas as
informações necessárias sobre
infra-estrutura dos tanques e
lagos, alimentação dos peixes
e cuidados na criação. Apesar
da falta de recursos, os organizadores do evento não pretendem desistir, e querem incentivar cada vez mais a criação e o aprimoramento do Nishikigoi. “A idéia é difundir
mais, formar laços”, diz José
Fábio de Moura”.
(JK)

MÍDIA

Entretenimento, humor e informação são as
armas de Kendi e Ikeda à frente da OKTV
Entretenimento e informação sobre a cultura
japonesa com uma
linguagem descontraída e
muito humor. Essa
é a proposta do
“OKTV”,
que estréia
sábad
(10) na
Band,
trazendo
c o m o
apresentadores o ator
Kendi Yamai e o
locutor Mario
Ikeda.
Com formato de revista eletrônica, o programa será
parecido com um apresentado atualmente no Japão e que
completa seis anos no ar. Animado com a estréia, Kendi
afirma que o “OKTV” teve
grande receptividade por lá,
de acordo com pesquisas em
eventos e enquetes com a população brasileira presente no
país. E espera que o mesmo
aconteça no Brasil. “A expectativa é que o programa
tenha tanto sucesso quanto no
Japão, investindo sempre na
Assuntos abordados pelos
quadros do OKTV:
Perdidos na Selva – pontos da cidade com concentração nikkei em
todo o país (associações, festas,
eventos etc).
Balada JP – as casas noturnas, bares e outros locais freqüentados pela
comunidade jovem nipo-brasileira.
Hi-Tech – as novidades tecnológicas japonesas são o destaque neste
quadro.
Ikendicas – dicas culturais, gastronomia, moda, restaurantes, Internet
nikkei etc.
Bakatare – erros de gravação e situações engraçadas pelas quais passaram os repórteres e apresentadores durante a gravação do programa.
Boca-livre – discussões sobre assuntos atuais com muita descontração.
Centenário – preparativos para a
comemoração dos 100 anos da imigração japonesa.
In Japan – os principais pontos turísticos e de concentração brasileira
do Japão e suas curiosidades.
Bicão – pedidos dos telespectadores para visitas à casa de brasileiros
no Japão.
Servirá como o elo entre as famílias
separadas nos dois países.

qualidade das produções para
que tenha uma longevidade”,
diz ele, afirmando que a idéia
de trabalhar a cultura japonesa em uma tv de rede aberta
começou há alguns meses.
Para o apresentador e
idealizador do projeto, o diferencial do programa será a forma que os assuntos serão
abordados, diferenciando-se
dos programas nikkeis do passado. “A comunidade nipo-brasileira perdeu muito com o fim
dos programas de TV com
temática japonesa. Acredito
também que é nosso compromisso manter viva as tradições
do país dos nossos avós, principalmente para as novas gerações, menos familiarizadas
com as suas raízes”, afirma
ele, assegurando que para
atrair tanto os jovens quanto as
gerações mais antigas lançará
mão de uma linguagem descontraída.
“Vamos abordar questões
de interesse geral, mas sem
ser aquele negócio sério que
estamos acostumados. Se traçarmos um comparativo entre
Amaury Júnior e Otávio Mesquita (apresentadores de tv),
podemos dizer que será mais
ou menos no estilo do segundo.”
Ansiedade – O OKTV contará com diversos quadros, que
terão como temas os pontos de
concentração de nikkeis, novidades tecnológicas, dicas gastronômicas, moda, visita à casa
de brasileiros e pontos turísticos no Japão, entre outros (ver
box). Contudo, o carro-chefe

deve ser mesmo o “Bicão”,
quadro que atende pedidos de visita à
casa de parentes no Brasil e
no Japão.
“Os descendentes e os
próprios japoneses se
comov e m
com o
quadro.
Va m o s
mostrar o
cotidiano dos
trabalhadores
brasileiros no Japão, bem como levar
para lá algo do tipo para os
dekasseguis. A idéia é gravar
tanto cenas de famílias no
Japão quanto no Brasil”, afirma ele.
Por falar em cultura japonesa, é fato também que um
dos pontos mais em alta hoje
na comunidade é o centenário da imigração japonesa, a
ser comemorado em 2008.
Como não poderia deixar de
ser, o assunto também ganhará destaque dentro do programa, mostrando fatos curiosos
sobre os primeiros imigrantes,
além de retratar as preparações dos nikkeis para 2008.
Segundo Kendi, mesmo
tendo um currículo recheado
– já atuou em novelas nacionais e japonesas, filmes,
shows e mais de 400 comerciais -, a estréia de um novo
programa “sempre causa
muita ansiedade”. Em fase
final de produção para as primeiras edições, ele afirma
que a experiência como apresentador ao lado de Ikeda
vem sendo “muito desafiante
e enriquecedora”.
“Qualquer trabalho, por
mais simples que seja, acaba
agregando novos conhecimentos. Cada lugar que visitamos encontramos pessoas
e situações diferentes, com as
quais precisamos saber lidar
para obter a melhor reportagem possível. Agora, é esperar para ver na telinha”.
Com produção feita pelos
dois apresentadores em conjunto com a ON Produções, o
programa será veiculado todos
os sábados, das 8 às 8h30.
(Gilson Yoshioka)

