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Integração entre Sudameris e Banco Real
é oficializada; saiba quais os impactos

www.jornalnippak.com.br

NEY SARMENTO/CCSPMMC

Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo Sansey de Londrina venceu o prêmio Grand Prix,
destacando-se no 5º Festival Yosakoi Soran 2007, realizado no último domingo (30) na casa
de shows Via Funchal, em São Paulo. Além do troféu, criado pelo artista plástico Yutaka
Toyota, que levantaram orgulhosamente, os paranaenses receberam um cheque no valor de
R$ 8 mil. “É uma emoção muito grande receber o título pela terceira vez”, afirmou sorridente
a líder e também uma das coreógrafas do Sansey, Aline Kashinoki, já no camarim após a
comemoração entre os integrantes.
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Grupo Sansey, de Londrina, conquista o
tricampeonato do 5º Festival Yosakoi Soran

Conheça a cantora
Minami Kanako, que
virá em 2008
Apesar de brasileira, ela não
é conhecida por aqui. Porém,
14 anos após deixar o país
natal, a cantora Minami
Kanako quer voltar. E por
uma causa nobre: o Centená-
rio da Imigração Japonesa.
Sucesso de vendas no Japão,
a nikkei se apresentará em
meados de 2008 para come-
morar a data. Entre os esta-
dos que receberão a cantora,
estão São Paulo, Paraná e
Mato Grosso do Sul. “É uma
oportunidade de unir o útil ao
agradável”, afirma o vice-pre-
sidente da Abrac e um dos
responsáveis por trazer a can-
tora, Tetsuji Arie,
—————–—— | pág 8

MOGI  – O prefeito de Mogi das Cruzes,  Junji Abe, entregou no último dia 31 o projeto do
Complexo Turístico Parque Centenário à ministra do Turismo, Marta Suplicy. O objetivo é
que o projeto receba até R$ 3 milhões de investimentos federais. O valor total no parque, que
será inaugurado em 2008 em comemoração aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, é
estimado em R$ 4,8 milhões. A ministra confessou ter ficado impressionada com a proposta
mogiana. “O projeto é muito interessante não só para Mogi como também para a região”.

Quatro anos depois da
aquisição do grupo ABN
Amro, o Sudameris “fecha
as portas”. Ou melhor,
será incorporado, a partir
do dia 1 de setembro à
bandeira do Banco Real. A
partir da semana que vem,
a nova comunicação visu-
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al também começa a ser
posta em prática. Para os
executivos, a integração
acarretará o menor impac-
to possível junto aos cli-
entes. “Muda, mas não
muda”, brincou Barbosa
durante encontro com a
imprensa na última quarta-

feira (1). Saiba o que, de
fato, mudará para os clien-
tes de ambos os bancos e
também as primeiras dúvi-
das em relação à comuni-
dade. Afinal, o Sudameris
sempre ficou caracteriza-
do pelo apoio aos eventos
nipo-brasileiros.
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Moderna, JCI Brasil-
Japão comemora
seus 25 anos hoje
Uma das entidades nipo-bra-
sileiras mais respeitadas, a JCI
Brasil-Japão comemora hoje
seus 25 anos com uma gran-
de festa em São Paulo. No
local, amigos, membros e ex-
membros estarão reunidos
para celebrar a data. Para o
atual presidente Leandro
Hattori, a realização de tra-
balhos voltados não só aos
membros, como também à
sociedade em geral, tem feito
com que a JCI Brasil-Japão
apareça para um maior nú-
mero de pessoas. “É uma
maneira de aproximar ainda
mais todas as pessoas ligadas
à entidade”, diz ele.
—————–—— | pág 4

DIVULGAÇÃO

Atletas nikkeis se preparam
para novos desafios após o Pan

Passados os Jo-
gos Pan-ameri-
canos no Rio de
Janeiro, os atle-
tas nikkeis já se
prepararm para
os próximos de-
safios. Ao total,
eles conquista-
ram medalhas em 13 provas disputadas durante os 15 dias
de competição. Esta edição marcou o adeus do mesatenis-
ta Hugo Hoyama, que bateu recorde de ouro com a nona
medalha conquistada, chorou na sua despedida e adiantou
alguns projetos pós-aposentadoria. Mas representou tam-
bém as boas vindas a novatos como Luisa Matsuo, da gi-
nástica rítmica,  que marcou sua estréia com três medalhas
de ouro e embarca para um estágio na Bélgica antes de
disputar o Campeonato Mundial na Grécia, em setembro.

————–—–––—————––——– | págs. 10 e 11

Acema realiza Festival Nipo-
Brasileiro de olho em 2008

————–—–––—————–—––––————– | pág 5

DIVULGAÇÃO

A Acema (Associa-
ção Cultural e Espor-
tiva de Maringá) re-
aliza de hoje (4) até
o próximo dia 12, a
18ª edição do Festi-
val Nipo-Brasileiro.
Considerado o prin-
cipal evento da enti-
dade nikkei e o se-
gundo maior de Ma-
ringá, o festival deve
atrair cerca de 100
mil visitantes nos nove
dia de programação.
Na programação,
shows, cerimônia do
chá e exposições de
ikebana e bonsai.
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MARCUS IIZUKA

PARANAPIACABA – No
último fim de semana de julho
(28 e 29) aconteceu o 7°  Fes-
tival de Inverno de Paranapi-
acaba. Em ambos os dias, as
atrações foram a apresenta-
ção de choro Brasileirinho,
João Bosco, o bluesman Phill
Guy, além do maestro  Arthur
Moreira Lima. Panapiacaba,
é uma cidade fundada pelos
ingleses para a moradia dos
operários na construção da
ferrovia Santos-Jundiaí. Tom-
bada pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e  Artístico
Nacional (IPHAN), é admi-
nistrada pela cidade de San-
to André. Também estão lá
quatro casas com caracterís-
ticas japonesa. A estação de
trem foi parte do cenário do
filme Gaijin, Caminhos da Li-
berdade de 1982, e foi des-
truído provocado por um in-
cêndio na década de 90.

 Largo do Mercado com a praça de alimentação

Fachada e da casa típica de madeira da Vila.

Passeio de trem, Maria-Fumaça, com direito a apito.

CENA URBANA – O ônibus de turismo em uma manobra infeliz na rua dos Estudantes,
colidiu com o sinal de pedestres quebrando a janela.

LIBERDADE – O vereador Ushitaro
Kamia e o arquiteto Vladimir Navazinas
do paisagismo e cooperações da sub-
prefeitura da Sé visitaram o bairro da
Liberdade em busca de parcerias com
a população. Conversaram com os co-
merciantes em busca de como solucio-
nar os principais problemas, caso do lixo,
luminárias, bueiros entupidos, podas das
árvores e a revitalização do Largo da
Pólvora. Existem “pontos” de depósi-
tos de lixos e os principais são: esquina
da rua Galvão Bueno com a Praça da
Liberdade, na Praça da Liberdade ao
lado da guarita da PM, rua Galvão
Bueno com a rua Américo de Campo,
rua dos Estudantes, rua da Glória com a
rua dos Estudantes. Nos canteiros da av.
Liberdade está outro perigo: após a re-
tirada do lixo, além do mal cheiro e a
falta de higiene, o pedestre tem o risco
de escorregar e machucar no liquido ole-
oso que fica na calçada.

A esquina de dupla função: depósito de lixo e varal.

Vladimir Navazinas e Ushitaro Kamia caminham pelas
ruas do bairro.

GUATAPARÁ – A Associação
Agro-Cultural e Esportiva de

Guatapará comemorou, no dia
14 de julho, seus 45 anos com

vários eventos e recebeu  a
visita de autoridades locais e

de São Paulo.  (foto: Akiko
Inagaki/ NS)

Homenagem ao monumento do imigrantes japoneses.

A consulesa Kikuko Nishibashi e as convidadas
inauguram o ginásio poliesportivo

Cônsul Geral do Japão Masuo Nishibayashi,
Kokei Uehara, Oridio Shimizu, Jun Kawakami e
Massahiko Nozue

Exposição do produtos agrícola da região.

ANIVERSÁRIO – No último
dia 28, Tomoko Takeda reuniu
familiares, parentes e amigos
no Restaurante Shintori – um
dos mais antigos restaurantes
de cozinha clássica japonesa
de São Paulo – para comemo-
rar seu aniversário. Na foto, a
matriarca (centro) ladeada por
netos e pela filha Julieta (últi-
ma à dir) e pelo genro William
Ishiy (primeiro à esq), presi-
dente  da Tradbras, empresa
mais tradicional no ramo de
importação de produtos origi-
nários do Japão e fundada em
1966 por Itsuo Takeda.
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BANCOS

Integração entre Banco Real e Sudameris é fechada.
O que mudará para clientes e entidades nikkeis?

OSudameris, instituição
bancária caracterizada
pela aproximação com

a comunidade nipo-brasileira,
fechará as portas. Ou melhor,
passará, a partir do dia 1 de
setembro, a operar somente
com uma bandeira, a do Ban-
co Real. O acordo de unifica-
ção fechado já há quatro anos
será colocado em prática a
partir do dia 3 de setembro,
quando todas as operações
passam a ser feitas por uma
única instituição. Já a partir da
semana que vem, a nova co-
municação visual também co-
meça a ser posta em prática.

A operação – chamada
pelos próprios executivos de
“Integração” – oferecerá, se-
gundo os diretores do Banco
Real, uma estrutura maior de
atendimento, bem como o au-
mento de serviços e produtos
em todo o País. Segundo o
presidente do Real, Fábio Bar-
bosa, o impacto junto aos cli-
entes “será o menor possível”.

“Muda, mas não muda”,
brincou Barbosa durante en-
contro com a imprensa na últi-
ma quarta-feira (1), referindo-
se ao processo. “O que muda
são coisas mínimas, sem cau-
sar nenhuma grande surpresa.
Também não há previsão para
demissões nem fechamento de
agências”, complementou, sa-
lientando ainda que todo o pro-
cesso já fora discutido em reu-
niões com funcionários.

Se na parte prática a mu-
dança não compromete, nos
números o impacto – para po-
sitivo, diga-se de passagem –
pode ser sentida. No total, o
Banco Real passa agora a ter
uma carteira de 12.692.634
clientes, ante os 11.333.960 até
então. No montante que diz
respeito à agências, serão ago-
ra 1.106, contra 844. “Vemos
essa integração como uma for-
ça a mais. Por isso já demos a
garantia que os postos ocupa-
dos pelos funcionários serão
mantidos. Nossa intenção não
é prejudicar ninguém, e sim dar
mais conforto aos clientes e
funcionários”, explicou o pre-
sidente.

Todavia, o que muda para
a comunidade, já acostumada
com os serviços prestados
desde a época do Banco Amé-
rica do Sul? Os subsídios des-

tinados às entidades e even-
tos ligados à cultura japonesa
serão mantidos? Segundo o di-
retor executivo do Sudameris,
João Luiz Pascoal, as respos-
tas para ambas as perguntas
são tranqüilizantes. Associa-
ções e grupos responsáveis
por organizar festividades, po-
dem, segundo os diretores do
Banco Real, respirarem alivi-
adas.

“Tudo o que já estava pro-
gramado será mantido. In-
clusive o apoio a eventos cul-
turais, caso do Akimatsuri,
em Mogi das Cruzes, por
exemplo. Temos agora o
Centenário da Imigração Ja-
ponesa, em 2008, e continu-
aremos dando total apoio e
suporte. Inclusive até já co-
meçamos a planejar ações.
Fizemos um ciclo de cinema
no Japão, onde obtivemos um

retorno muito grande. Tudo o
que estava programado ou
firmado será cumprido”, des-
taca Pascoal.

Também ciente do grande
número de clientes descen-
dentes de japoneses, Fábio
Barbosa concorda e ressalta
um ponto importante: até mes-
mo as remessas feitas por de-
kasseguis não sofrerão alte-
rações. “Há um cuidado es-
pecial com os trabalhadores

brasileiros no Japão. E lá não
haverá qualquer tipo de em-
pecilho, pois o ABN Amro está
muito bem consolidado. As
operações continuam normal-
mente”, afirmou ele, para em
seguida definir bem a relação
do Real para com a comuni-
dade: “Se a alma do Sudame-
ris é japonesa, então o Banco
Real também terá alma japo-
nesa.”

        (Rodrigo Meikaru)
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Executivos do Sudameris e do Banco Real explicaram processo; para comunidade, nada muda

Preocupado em não per-
der a identidade “japonesa “,
o Banco Real tem trabalhado
para não perder os clientes
nikkeis. Prova disso é o ma-
peamento feito em variadas
regiões brasileiras para saber
como e quantos descendentes
vivem.

Desenvolvido com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), o estudo
aponta que o direcionamento
– antes restrito a regiões como
São Paulo, Paraná e Mato
Grosso do Sul – está em esta-
dos que também possuem um
volume considerável de famí-

lias nipo-brasileiras, caso de
Minas Gerais e Pará.

Para o gerente de segmen-
to Comunidades e Remessas,
Omar Noryo Okino, o interes-
se de se manter e tentar tra-
zer novos clientes nikkeis é um
plano que o Banco Real man-
tém há muito tempo. “Trata-
se de um estudo para mapear,
primeiramente, para depois
botar em prática. Agora com
essa integração entre Sudame-
ris e Banco Real, realmente
temos de proporcionar confor-
to e segurança aos clientes,
inclusive os nikkeis”, explica.

Tamanho carinho e preocu-

Plano estratégico inclui foco em cidades brasileiras
com concentração de nikkeis

pação em manter a proximi-
dade com a comunidade tem
um motivo simples: em um rá-
pido cálculo feito por João
Luiz Pascoal, 82 mil clientes
são ou possuem algum grau
de aproximação com os
nikkeis, agora com o proces-
so de integração. Sendo que
deste total 60% vieram do
Sudameris. “Acompanhamos
com atenção o crescimento
ao longo do tempo do Suda-
meris, que sempre variou de
10 a 15%. Isso desde a épo-
ca do América do Sul”, ava-
lia o diretor.

                             (RM)

INTEGRAÇÃO EM NÚMEROS

Banco Real Sudameris
Banco Real e

Sudameris
Clientes 11.333.960 1.358.674 12.692.634
Agências 844 262 1.106
PAEs 1.684 114 1.798
PABs 821 44 865
Banco 24 Horas 3.276 3.276 3.276
Postos de Atend. 6.625 3.696 7.045
Funcionários 28.266 2.937 31.203

Aproximação com a comunidade
surgiu em 1998, após controle
acionário do Banco América do Sul

O Banco Sudameris surgiu
da fusão entre dois bancos
europeus - o italiano Banca
Commerciale Italiana e o fran-
cês Banque Française et
Italienne pour l’Amérique du
Sud, que se uniram, em 1910,
para formar o Banco Francês
Italiano para a América do Sul.

Desde então, sempre in-
centivou o crescimento do país,
apoiando empresários e inves-
tidores. Suas primeiras agên-
cias foram abertas no interior
do Estado de São Paulo e ofe-
reciam crédito à cafeicultura,
o setor mais dinâmico da eco-
nomia na época. Assim, na
década de 30, tornou-se o ban-
co estrangeiro com a maior
rede de agências no Brasil.

Em 1942, durante a Segun-
da Guerra Mundial, um decre-
to do governo brasileiro, que li-
quidava todos os bancos liga-
dos à Alemanha e à Itália, obri-
gou o Sudameris a fechar suas
portas. Três anos mais tarde,
com o fim da guerra, o banco
foi autorizado a retornar suas
atividades no país e passou a
operar sob a razão social de
Banco Federal Brasileiro. Mais
tarde, em 1978, após uma al-
teração na composição
acionária do Banque Française
et Italienne pour l’Amérique
du Sud, teve seu nome modifi-
cado para Banco Sudameris.

Atividades em expansão -
O Sudameris iniciou seu pro-
cesso de expansão de suas
atividades no Brasil em 1998,
com a aquisição do controle
acionário do Banco América
do Sul, uma instituição fun-
dada em 1940 por imigrantes
japoneses, e a abertura de 71
agências na região sudeste.
A partir de então, passou a
estar presente em todos os
estados brasileiros, com ex-
ceção apenas do Acre e do
Amapá.

Com forte atuação na re-
gião sudeste do país, o Suda-
meris destacou-se no atendi-
mento ao segmento de clien-
tes de alta renda e fortaleceu
sua atuação na administração
de recursos e na prestação
de serviços de qualidade.

Em 1999, o grupo italiano
Banca IntesaBci assumiu o
controle acionário do Suda-
meris e, em 2003, o banco foi
adquirido pelo ABN AMRO
REAL, que, então, tornou-se
o quarto maior banco priva-
do brasileiro em depósitos e
o quinto maior em ativos.

Atualmente o Sudameris
atua nos segmentos de Pes-
soas Físicas (incluindo
Private Banking) e Jurídicas
e também no mercado de
ações de comércio internaci-
onal.

Instituição sempre apoiou eventos relacionados com o Japão

DIVULGAÇÃO

Mesmo ainda não coloca-
da em prática – a mudança
total para os clientes ocorre
somente no dia 3 de setembro
– dúvidas já começam a sur-
gir dentro da comunidade. Se-
gundo os diretores, algumas já
podem ser respondidas. Eis
abaixo três questões levanta-
das:

“Sou cliente antido do Su-
dameris e estou acostumado
com o atendimento dos cai-
xas normais em idioma japo-
nês. Esta equipe continuará
a me atender?”
Resposta: O atendimento das
agências permanece o mesmo.
Ou seja, se alguns funcionári-
os estão aptos a atender os cli-
entes no idioma japonês, con-
tinuarão com a mesma aten-
ção dada aos clientes.

“O Sudameris já apoiou al-
guns eventos ligados à cul-

tura japonesa. Será que,
com a bandeira do Banco
Real, os mesmos apoios con-
tinuarão?”
Resposta: Segundo a direto-
ria do Banco Real, projetos li-
gados à arte e cultura – espe-
cialmente os da comunidade
– continuarão a receber aten-
ção e serem estudados caso
a caso. Outro ponto importan-
te é a preocupação da insti-
tuição em apoiar o Centená-
rio da Imigração Japonesa, a
ser comemorado em 2008.

“Tenho o título de capitali-
zação ‘Sudameris Cap 100
Anos Imigração Japonesa’.
Os prêmios continuam va-
lendo?”
Resposta: Como explicado
pelos próprios diretores, se-
rão mantidas todas as condi-
ções contratadas e vigentes,
sem mudança na programa-
ção.

Perguntas freqüentes da comunidade

Agências – A equipe de aten-
dimento e a localização con-
tinuam as mesmas
Cartões de crédito e dé-
bito – Serão substituídos pró-
ximo à data do vencimento do
cartão atual ou na eventual
reposição
Conta Corrente – Perma-
nece a mesma

Conta Poupança – O núme-
ro continua o mesmo
Tarifas – Não sofrerão alte-
rações
Senhas – Não há alteração nas
senhas de cartões, central de
atendimento e internet banking
Capitalização – Serão
mantidas todas as condições
contratadas e vigentes

Número do banco – O número passa agora a ser 356
Internet – O site para acessos passa a ser
www.bancoreal.com.br

Confira o que não muda para os clientes do Sudameris:

Talões de cheque – Podem
ser utilizados normalmente
Empréstimos e financia-
mentos – Todas as condições
contratadas e vigentes conti-
nuam iguais
Limites de crédito – Não
sofrem mudanças
Investimentos – Condições
continuam as mesmas

Seguros – Termos e vigên-
cia permanecem as mesmas
Débito automático – Todos
os convênios existentes no
Sudameris passarão para o
Banco Real. O pagamento
das contas cadastradas será
feito normalmente na data do
vencimento, mediante saldo
disponível na conta corrente

O que muda para os clientes Sudameris:

Telefone – Exceto agências e SAC
Acessibilidade – Mais de 3,7 mil postos de atendimento
entre agências, PABs e PAEs

E o que muda para os clientes do Banco Real:

Agências – Maior número de postos de atendimentos
Serviços – Acesso a serviços e produtos de câmbio, remessas e Japan Desk
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ENTIDADES

JCI Brasil-Japão comemora 25
anos com planos ambiciosos

Cerca de 900 crianças ca-
rentes de diversas entidades da
capital paulista tiveram mo-
mentos de sonho e alegria na
semana passada. Elas tiveram
a oportunidade de assistir ao
espetáculo Peter Pan, em car-
taz no Credicard Hall, uma das
casas de shows mais badala-
das de São Paulo. A iniciativa
foi do Instituto Paulo Kobaya-
shi (IPK), que firmou uma par-
ceria com a CIE Brasil, em-
presa que traz peças como
essas ao País, possibilitando a
execução de duas apresenta-
ções beneficentes, uma no dia
25 e outra no dia 26 de julho.

No primeiro dia, foram con-
templadas crianças e adoles-
centes de orfanatos e abrigos
infantis, indicados pela Secre-
taria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social de
São Paulo. Neste caso, a pró-
pria secretaria se responsabi-
lizou pela tutoria e transporte
dos pequenos.

No segundo dia, além dos
orfanatos e abrigos convidados
pelo IPK, participaram tam-
bém entidades assistenciais,
como Kibo-no-Iê, que cuida de
pessoas com deficiências inte-
lectuais.

“Nosso objetivo ao levar as
crianças que não têm pai nem
mãe para assistir a história de
Peter Pan é mostrar que elas
não são as únicas. Peter Pan
também é órfão, assim como
as crianças da Terra do Nun-
ca. E isso não faz delas pio-

res. Pelo contrário, elas podem
ter sucesso na vida e serem
muito felizes”, ressalta o pre-
sidente do IPK, Victor Koba-
yashi.

É a segunda vez em menos
de dois meses que o IPK pro-
move um evento cultural des-
tinado a entidades assistenci-
ais. Em junho, o Instituto levou
mais de 500 pessoas para as-
sistir ao musical Miss Saigon,
no Teatro Abril, um dos shows
mais vistos no mundo.

“Queremos que os cidadãos
mais humildes também tenham
o direito de acesso à arte. Con-
seguir parceria para realizar
esse tipo de ação é uma for-
ma de contribuirmos não só
com o enriquecimento cultural
de centenas de pessoas, mas
em possibilitar uma outra visão
da vida em relação a algum
assunto”, acredita Kobayashi.

O espetáculo – Clássico da
literatura infantil entrou ofici-
almente em cartaz no Brasil
no dia 27 de julho, trazendo
uma trupe com mais de 24 ato-
res e bailarinos, incluindo no-
mes como Leonardo Miggiorin
no papel de Peter Pan. Além
disso, conta a direção de Ariel
Del Mastro, junto a uma equi-
pe técnica de 40 pessoas, res-
ponsável pelos mais belos ce-
nários e efeitos visuais. Peter
Pan é uma história que já dura
em nossos sonhos há mais de
100 anos, mas não envelheceu
nem um dia sequer.

BENEFICENTE

IPK leva 900 crianças para ver
Peter Pan no Credicard Hall

AAssociação do Cente-
nário prepara mais uma
cartada para valorizar

ainda mais as comemorações
no ano que vem. Além do
desfile oficial no Sambódro-
mo do Anhembi, bem como
uma série de eventos relaci-
onados à cultura japonesa, os
esportes ganham agora mais
visibilidade dentro do calen-
dário oficial.

A primeira opção para
agradar tanto os nikkeis quan-
to os não descendentes seria
um amistoso entre as seleções
de Brasil e Japão, marcado ini-
cialmente para maio do ano
que vem. Porém, devido a uma
incompatibilidade de datas –
por parte do Japão, vale res-
saltar – tal partida está fora de
cogitação. Nem mesmo com
o pedido feito através da CBF
(Confederação Brasileira de
Futebol) e FPF (Federação
Paulista de Futebol).

“Tivemos uma boa recepti-
vidade quando apresentamos a
proposta tanto para a CBF
quanto para a FPF. Só que,
quando enviamos o pedido

te o programa acontece no Rio
de Janeiro, com a vinda de jo-
gadores da categoria júnior da
Escola Haguro (província de
Yamagata). No Brasil, o time
jogará um amistoso contra a
equipe do Clube de Futebol
Zico em março do ano que
vem.

Outra iniciativa que desper-
tará o interesse dos amantes
do futebol é a partida entre a
equipe do Kashima Antlers, da
primeira série japonesa, con-
tra o Flamengo. Ainda sem
uma data definida, sabe-se
apenas que a intenção é reali-
zar o jogo no Maracanã.

“Não temos tantas opções
assim e quem está cuidando
mais desses jogos em si é a
Comissão de Eventos do Cen-
tenário no Rio de Janeiro. Se
pudermos, queremos que os
times japoneses venham tam-
bém para São Paulo. Quem
está dando uma força muito
grande no Centenário é o Zico,
que mesmo afastado do Japão
possui um carinho muito gran-
de pelos nikkeis”, explica
Matsuo.

para os dirigentes japoneses,
recebemos como resposta que
a seleção local não poderia
comparecer. A agenda já es-
tava totalmente preenchida
com competições e partidas
amistosas”, lamenta o presi-
dente do Comitê Executivo da
Associação do Centenário,
Osamu Matsuo, adiantando
que nem tudo “está pedido”.
“Tivemos um encontro com os
diretores da Federação Paulis-

ta de Futebol, junto com a As-
sociação Harmonia de Educa-
ção e Cultura. Lá foram esta-
belecidos alguns cronogramas
e a parceria foi firmada. Ago-
ra é sentar para estruturar o
que pode ser feito.”

Mesmo com o cancela-
mento do jogo, outras opções
já foram encaminhadas e da-
das como certas. A primeira é
um intercâmbio com times do
Japão e do Brasil. Inicialmen-

Encontro da Associação com a FPF “rendeu bons frutos”

JANAÍNA NAKAMATSU/ACCIJB

CENTENÁRIO

Associação planeja encontro esportivo entre Brasil e
Japão; partida entre seleções de futebol é cancelada

Uma das entidades mais
tradicionais dentro da
comunidade nipo-bra-

sileira está em festa. Formada
por jovens nikkeis de diversas
áreas profissionais, a JCI
(Junior Chamber Internati-
onal) Brasil-Japão comemora
hoje (4) seus 25 anos com uma
certeza: é uma das mais
estruturadas e participativas
em termos de atividades e par-
ticipação dos membros.

Constituída para ser um elo
de ligação da geração mais
nova com os desafios do mer-
cado de trabalho – e, também,
com demais associações e a
própria comunidade – a JCI
Brasil-Japão viu ao longo do
tempo seus objetivos serem
cumpridos: formação de lide-
ranças, interação com varia-
das áreas da sociedade, além
de constituir ações que visam
o desenvolvimento social.
Tudo graças ao esforço dos
mais de 200 membros cadas-
trados, muitos dos quais pas-
saram pela entidade há mais
de 20 anos.

Para o atual presidente Le-
andro Hattori, a realização de
trabalhos voltados não só aos
membros, como também à so-
ciedade em geral, tem feito
com que a JCI Brasil-Japão
apareça para um maior núme-
ro de pessoas. “A nossa orga-
nização opera com a premissa
de que o desenvolvimento do
caráter e personalidade do in-
divíduo resultará em comuni-
dades melhor desenvolvidas e
eventualmente, num mundo
mais pacífico”, destaca ele.

Repleta de atividades, tal-

CURIOSIDADES DA JCI BRASIL-JAPÃO
* As reuniões da Câmara Júnior Brasil-Japão eram realiza-

das em japonês até 1987.
* Ernesto Sunago foi o primeiro presidente nissei, em 1985.
* A primeira participação em Convenção Nacional foi em

Caxias do Sul (RS) em 1988.
* Marisa Shirasuna foi a primeira presidente do sexo femini-

no, em 1994.
* Nas gestões de Minoru Sado e Milton Yuki, em 1988 e

1989, a Câmara Júnior teve o maior número de membros:
890.

* Ciro Saito é o membro ativo mais antigo.

vez até mais do que as demais
associações de jovens nikkeis,
a entidade quer a cada ano
“formar novos indivíduos” pe-
rante a sociedade. Hoje, se-
gundo a entidade, na maioria
das instituições educacionais
as pessoas focalizam seus es-
forços em passar em exames
e juntar diplomas, em vez de
desenvolver a personalidade
humana.

Para coroar os 25 anos, a
entidade prepara uma festa hoje
(4) que promete muita anima-
ção. Com pompa e repleto de
atrações, o evento acontece no
Espaço Rosa Rosarum, em São
Pulo, e promete reunir cente-
nas de pessoas, dentre as quais
membros, ex-membros e ami-
gos de demais entidades nipo-
brasileiras.

Para animar o pessoal, a
organização prepara ainda
atrações musicais e presenças
ilustres. A primeira já confir-
mada é a mestre de cerimônia
Lidiane Sayuri, apresentadora
da BAND. Na área musical,
também está garantida a pre-
sença da banda “Os Nisseis”,
que tocará clássicos do rock e
pop, além de ritmos que fazem
sucesso atualmente.

“É uma forma de reunir o
pessoal, tanto da antiga quan-
to de agora. A festa é mais um
evento que congregará todo o
nosso ideal, e uma oportunida-
de de conversar e saber o que
pode ser feito. Afinal, no ano
que vem comemoraremos o
Centenário da Imigração, uma
data que toda a JCI Brasil-Ja-
pão estará engajada”, finaliza
Hattori.

Apresentadora da Band, Lidiane Sayuri comandará festa de hoje

Diretoria 2007 promete ações ousadas até o Centenário

DIVULGAÇÃO

Para a comissão de Es-
portes do Centenário, nada
está perdido. Mesmo com o
cancelamento da partida en-
tre Brasil e Japão no futebol,
dirigentes se esforçam para
conseguir agendar um jogo
entre as duas seleções. Mes-
mo que seja em uma outra
modalidade, caso do voleibol.

Segundo o coordenador
da comissão, Valter Sassaki,
em declaração ao próprio
site da Associação, as
chances de se conseguir re-
alizar uma partida entre bra-
sileiros e japoneses  são

boas. “A Comissão de Espor-
tes está envidando todos os
seus esforços para tentar
viabilizar, para 2008, um jogo
de vôlei da seleção brasileira
com a seleção japonesa no
Brasil. Devemos ter uma de-
finição em breve”, disse ele.

Além dos jogos ditos espe-
ciais, cabe à comissão organi-
zar uma das competições mais
abrangentes dentro da comu-
nidade: a que congregará mo-
dalidades como gatebol,
softbol, beisebol, tênis de mesa,
mallet golf e kendô. Já deno-
minado como “Olimpíada Nik-

kei”, o torneio será o maior
desafio para os dirigentes.

“Não poderíamos come-
morar o Centenário da Imi-
gração Japonesa, sem que
houvesse também eventos es-
portivos onde os atletas
nikkeis pudessem com ale-
gria e entusiasmo participar
efetivamente das Comemo-
rações. Temos como objeti-
vo a participação de pelo
menos 15.000 atletas nos
eventos comemorativos, que
estarão competindo em cer-
ca de 15 modalidades espor-
tivas”, finaliza Sassaki.

Se no futebol partida está descartada, no vôlei as chances “são boas”

Karaokê, shakko-dansu
(dança de ritmos ocidentais
tradicionais), bingo, mochiyori
e sorteios. Essas são as prin-
cipais atrações do 9° encontro
de moradores e ex-moradores
de Aliança, que acontece no
Aichi Kenjinkai no domingo
(19), das 8 às 16 h. O evento é
destinado também a pessoas
de Getulina, Guaimbê, Lins e
demais cidades da região, e
àqueles interessados pela fes-
ta e a cultura japonesa.

A comissão organizadora
solicita que os moradores da
grande São Paulo contribuam
com um prato de comida
(mochiyori), além da doação
de prendas, para as atividades
da festa, a todos os participan-
tes. Na programação, a recep-
ção, o cadastramento e o café
da manhã estão marcados para

ALIANÇA

Moradores e ex-moradores
anunciam 9º Encontro

às 8h; a abertura, os agradeci-
mentos e o espaço para con-
vidados, às 11h; o almoço, às
12 h; e o karaokê, o shakko-
dansu, o bingo e os sorteios das
13:30 até o encerramento.

O Aichi Kenjinkai fica na
Rua Santa Luzia, 74, na Liber-
dade, em São Paulo. Ingres-
sos a R$ 15 (com direito a al-
moço), e estacionamento com
seguro a R$ 8 (para o dia in-
teiro). A organização solicita a
confirmação da presença com
antecedência com algum
membro ou responsável da re-
gião. Mais informações com
Akira Kayano (4611-0964),
Yoshio Senaha (3562-5917),
Yoshikazo Gushiken (3834-
9226), Tatsuo Uehara (5588-
2194), Hitoshi Oshiro (6946-
0750) ou no Aichi Kenjinkai
(11-3104-8392).

O cônsul Takeshi Goto as-
sumiu o setor responsável pela
comunidade nikkei no Consu-
lado Geral do Japão, na última
terça-feira (31). Após cumprir
mandato em Recife – onde
cuidava de atividades culturais,
da cooperação econômica en-
tre os países e da comunica-
ção com o público -,  o novo
cônsul assume o posto deixa-
do por Toyoo Okita, que parti-
rá para a França em meados
do mês.

Goto afirma que as come-
morações do centenário da
imigração são “importantes
para o fortalecimento dos la-
ços entre Brasil e Japão”.
“Queremos manter a relação
sólida e de respeito que pro-
porciona a amizade entre os
países. Vamos apoiar os even-
tos que serão realizados para
que toda a comunidade nikkei
seja beneficiada”. O conheci-
mento do idioma português e

CONSULADO

Takeshi Goto assume setor
responsável pela comunidade

da realidade brasileira - além
de Recife, o cônsul já traba-
lhou pelo consulado em São
Paulo e Manaus – credenciam
Goto para o contato direto com
as autoridades japonesas.

Toyoo Okita também des-
taca a importância do trabalho
conjunto para o sucesso no ano
que vem. “Precisamos da de-
dicação com o máximo de es-
forço de todos para a realiza-
ção da festa. É natural que haja
algumas diferenças, mas o
evento é mais importante que
tudo isso”, explica o ex-côn-
sul, que já exerceu cargos no
Canadá, em Camarões, na
Argélia e na França. “Desco-
bri que o Brasil é um lugar
muito bom para os japoneses
viverem. A cultura do Japão
contribui bastante ao País, a
culinária e o clima são muito
bons. Estou otimista em rela-
ção ao futuro da sociedade nik-
kei”, complementa.
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CIDADES/MARINGÁ

Festival Nipo-Brasileiro atinge
maioridade de olho em 2008

De hoje (4) até o próxi-
mo dia 12, a cidade de
Maringá (PR) fica

mais japonesa com a realiza-
ção do Festival Nipo-Brasilei-
ro, que neste ano chega a sua
18ª edição. Realizado pela
Acema (Associação Cultural e
Esportiva de Maringá), o even-
to foi criado em 1989 com o
objetivo de divulgar a cultura
japonesa. Hoje, faz parte do
calendário de festividades de
Maringá e atrai milhares de vi-
sitantes da cidade e da região.

Segundo o presidente da
Acema, Eduardo Suzuki, a ex-
pectativa é atrair entre 80 e
100 mil visitantes nos nove dias
de programação. “O Festival
atrai, principalmente, os não
descendentes de japoneses”,
conta Suzuki, acrescentando
que o Festival Nipo-Brasileiro
é o maior evento realizado pela
Acema e o segundo maior de
Maringá – perde apenas para
a Expoingá, feira organizada
anualmente pela Sociedade
Rural de Maringá.

A cerimônia de abertura
acontece hoje às 20 horas com
apresentações do Grupo
Ryukyu Koku Matsuri Taikô,
Grupo de Taikô Wakadaiko e
bon odori. Amanhã (5) haverá
apresentações de bon odori,
grupos folclóricos da Acema e
Os Lusíadas do Centro Portu-
guês de Maringá e show mu-
sical com a cantora Mônica
Misawa.

Parceria – Suzuki explica que
o sucesso do Festival Nipo-
Brasileiro é garantido pelo tra-
balho voluntário da comunida-
de japonesa e de algumas enti-
dades que buscam, a cada fes-
tival, tornar o evento uma refe-
rência nacional da divulgação
da cultura japonesa. Este ano,
conta, o Festival ganha ainda
mais importância por ser uma
espécie de “prévia” das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.
E para isso, a Acema conta
com o apoio da Prefeitura.

Durante a solenidade de
lançamento da festividade, no
último dia 26, o secretário mu-
nicipal da Indústria, Comércio
e Turismo de Maringá , Ercílio
Santinoni, destacou que a Pre-
feitura consolida a forte par-
ceria com a entidade nipo-bra-
sileira com ações que dão des-
taque à cultura japonesa, pre-
sente no cotidiano da cidade:
“A construção do Parque do
Japão e os festejos de 100
anos da imigração japonesa no
Brasil, em junho do próximo
ano, são prova da forte influ-
ência que o povo japonês tem
na nossa região”.

(Aldo Shiguti)

18º FESTIVAL NIPO-
BRASILEIRO
QUANDO: DE 4 A 12 DE AGOSTO

ONDE: ACEMA (AV. KAKOGAWA, 50,
PARQUE DOS GREVÍLEAS)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 44/3263-5433

Na sexta (10), sobe ao pal-
co o cantor Joe Hirata e no
sábado (11), é a vez da banda
Os Nisseis e dos mágicos The
Oriental Magic Show animar
o público. Durante o evento, no
entanto, os visitantes poderão

conferir exposições de
ikebanas, bonsais e artes plás-
ticas, além de assistir ao ritual
da cerimônia do chá e degus-
tar pratos típicos da culinária
japonesa, um dos pontos altos
do evento.

FOTOS? DIVULGAÇÃO

Danças típicas, arte e música são as principais atrações culturais

O prefeito de Mogi das Cru-
zes,  Junji Abe, entregou no
último dia 31 o projeto do Com-
plexo Turístico Parque Cente-
nário à ministra do Turismo,
Marta Suplicy. O objetivo é
que o empreendimento rece-
ba até R$ 3 milhões de inves-
timentos federais. O valor to-
tal no parque, que será inau-
gurado em 2008 em comemo-
ração aos 100 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil, é esti-
mado em R$ 4,8 milhões.

A exposição do prefeito
mogiano ocorreu durante a
reunião da ministra com os pre-
feitos que compõem a Associ-
ação dos Municípios do Alto
Tietê (Amat), realizada em
Salesópolis. Junji destacou que
o projeto está dividido em três
fases, de modo a viabilizar sua
construção.

A Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos já iniciou os
serviços de roçada, movimen-
tação de terra e limpeza da
área. Junji, que  acompanhou
os trabalhos,  disse que “são
serviços preliminares e essen-
ciais que cabem à Prefeitura
para deixar a área apta a re-

ceber o empreendimento”.
 “A primeira etapa exige

investimentos de R$ 2 milhões.
Destes, R$ 1 milhão está pra-
ticamente assegurando pela
colaboração generosa da so-
ciedade civil, por meio de co-
merciantes e empresários. O
restante será oferecido pela
própria Prefeitura, por meio de
apoio logístico para a obra.
Com esta fase, o parque esta-
rá em condições extremamen-
te satisfatórias para atender às
expectativas da população de
uma forma geral. Para agre-

A ONG Frepop (Organiza-
ção-Não-Governamental
Fórum de Educação Popular)
realizou de 25 a 28 de julho, no
Instituto Americano de Lins
(SP), o 5º Fórum Regional de
Educação Popular do Oeste
Paulista 2º Internacional (5º
Frepop – 2º Internacional).
Patrocinado pela Prefeitura de
Lins, universidades e empre-
sas, este ano contou com a
participação de representantes
de outros países, como Cuba,
Escócia, Estados Unidos, Áfri-
ca, Equador, com o objetivo de
troca de experiências no seg-
mento da educação popular,
cujo tema adotado foi “Um
outro mundo é possível”.

Para isso houve apresenta-
ções teatrais, oficinas e comu-
nicações assistidas por cente-
nas de pessoas ligadas à edu-
cação e a saúde pública. Te-
mas relacionados à realidade
de Lins , como a situação da
saúde pública, o ambiente e o
plantio da cana de açúcar tam-
bém foram debatidos.

A nikkei Mayumi Fukuro-
zaki Swanson, graduada em
Relações Públicas pela Uni-
versidade Federal de Goiás
(1994), representou os Esta-
dos Unidos. Ela é pós-gradua-
da em gerenciamento de Or-
ganizações Internacionais sem
Fins Lucrativos pela Universi-

dade de Paul, Chicago, Illinois.
Casada com americano, tem
um filho de três anos. Possui
sete irmãos. Uma irmã vive
também nos EUA. Outros em
São Paulo. A mãe reside em
Anápolis, onde possui uma fa-
zenda.

O pai, engenheiro, está tra-
balhando no Japão. Vem ao
Brasil pelo menos uma vez ao
ano. Ao Japão foi duas vezes.
Desde 2003, trabalha na ONG
Interfaith Worker Justice, de
Chicago, e atua em diversas
áreas.  A ONG presta assistên-
cia jurídica a trabalhadores clan-
destinos e seus componentes
são na maioria líderes religio-
sos. A Lins veio dar a oficina
“O uso da tecnologia para atin-
gir, engajar e captar recursos”.

Outro nikkei presente foi
Tadashi Kawano, dramaturgo,
ator e diretor. É ligado ao cur-
so de Artes Cênicas da Unesp.
Casado, com uma filha. Já es-
creveu a peça infantil “Quem
conta estrelas, conta história”,
encenada por vários meses no
Centro Cultural da capital.
Além de já pertencer a vários
grupos teatrais. A peça dirigida
por ele e apresentada na noite
do dia 26, foi “Um conto para
contar”, com duas atrizes e um
violonista também da capital,
com afluência de público.

(Shigueyuki Yoshikuni)

CIDADES/LINS

Nikkeis participam do 5º
Fórum de Educação Popular

DIVULGAÇÃO

A nikkei Mayumi Fukurozaki Swanson participou de reunião

O prefeito de Dourados
(MS), Laerte Tetila, e o secre-
tário municipal de Finanças,
Luis Seiji Tada, participaram
no último dia 30 da cerimônia
de abertura do 13º Undokai,
promovido pela Associação
Cultural Nipo-Brasileira Sul
Matogrossense, no Estádio
Cezar Luchezzi, no Altos do
Indaiá.

O evento tem o objetivo de
preservar a cultura e propor-
cionar momentos de lazer, es-
porte e confraternização e
atraiu as comunidades nikkeis
de Fátima do Sul, Nova
Andradina, Glória de Doura-
dos e Naviraí, além das asso-
ciações de Dourados.

Segundo o prefeito, em
2008 a Prefeitura vai homena-
gear os imigrantes japoneses
com a intervenção urbana na
rua Toshinobu Katayama em
comemoração ao centenário
da imigração japonesa ao Bra-
sil.

Já o presidente da Associ-
ação Cultural Nipo-Brasileira

Sul Matogrossense, Osuki Ono,
pediu esforço dos descenden-
tes para manter a imagem po-
sitiva dos japoneses e que co-
laborem com a preparação da
festa do centenário como for-
ma de homenagear a luta dos
pioneiros. O centenário terá
lançamento de livro e da inter-
venção urbana.

Intercâmbio – Durante o
Undokai, que contou com com-
petições como corrida, pesca-
ria, cabo de guerra, bingo,
gatebol e revezamento, Tetila
conversou com o professor
Mayama, enviado pelo gover-
no japonês como voluntário
para programas educacionais
em Dourados. O prefeito tam-
bém conversou com a estudan-
te Letícia Akina Shiroca,
douradense que representou o
Brasil na Conferência Mundi-
al da Paz que aconteceu no
Japão de 15 de junho a 18 de
julho. A estudante conheceu as
cidades de Tóquio, Kyoto, Hi-
roshima e Nagasaki.

CIDADES/DOURADOS

13º Undokai atrai japoneses do
sul do Estado para Dourados

DIVULGAÇÃO

Autoridades da região prestigiaram cerimônia de abertura

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito entrega projeto do Parque Centenário à ministra

gar mais valores, nas próximas
fases pretendemos investir por
volta de R$ 3 milhões, trans-
formando o Centenário em um
dos melhores parques não ape-
nas do Alto Tietê, mas de todo
o estado de São Paulo”.

O prefeito mogiano entre-
gou à ministra o projeto com-
pleto do parque, que inclui ilus-
trações das futuras instala-
ções, incluindo lagos, áreas
verdes com diversas espécies
de árvores, equipamentos es-
portivos e de lazer, trilhas para
caminhada e espaços para re-

flexão, além de áreas para
danças folclóricas japonesas,
como o bon-odori, rodas de
samba e demais apresenta-
ções artísticas e culturais.

Após ouvir atentamente a
todos os pedidos e propostas
dos 11 municípios da Amat e
algumas outras cidades, como
Natividade da Serra e Areias,
Marta Suplicy confessou ter
ficado impressionada com a
proposta mogiana: “Sem dúvi-
da o projeto do Parque Cente-
nário é muito interessante, não
apenas para Mogi como para
toda a região. É importante
que as prefeituras busquem
alternativas que atendam às
cidades vizinhas e que a região
trabalhe junta. Trabalhando
com união, as coisas saem”.

Marta destacou que o Mi-
nistério do Turismo fará um
estudo sobre as potencialida-
des da região, que incluirá o
Parque Centenário e demais
projetos apresentados pelos
municípios: “Com base neste
planejamento, que deve ser
concluído em no máximo dois
meses, teremos como definir
as medidas mais importantes
e o impacto de cada obra para
atrair turistas”.

Circuito – Além das propos-
tas municipais, a Amat entre-
gou à ministra três projetos con-
juntos: a criação do Circuito das
Águas e Nascentes, a implan-
tação de uma sinalização turís-
tica na região e a elaboração
de um calendário oficial de fes-
tas regionais com eventos dos
11 municípios. Marta destacou
que a região deve ser benefici-
ada com mais investimentos do
Governo Federal. “Temos cons-
ciência de que o Alto Tietê tem
muito a lucrar com o turismo,
que é a sua grande porta de de-
senvolvimento, devido às gran-
des restrições ambientais. O
Ministério se esforçará para que
o turismo na região ganhe or-
ganização e musculatura, atra-
indo cada vez mais pessoas, di-
namizando a economia e me-
lhorando a qualidade de vida da
população”.

O Centro de Reabilitação
Psicossocial em Guarulhos, uni-
dade da Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo, reali-
zará amanhã (5), das 9h às 17h,
nas dependências de sua sede,
em Guarulhos. A Festa da
Azaléia. O evento em sua 29ª
edição contará com várias atra-
ções, como danças folclóricas,
shows musicais e comidas típi-
cas, entre outras. Local: Rua
Anésio Ruivo, 377 - Sítio São
Francisco – Guarulhos (SP).
Haverá ônibus especiais para
o evento partindo da Av. da Li-
berdade, 365 (defronte à sede
da Associação Cultural e As-
sistencial da Liberdade), às 8,
9 e 10h; da Praça São Miguel

Cortês, 8 - São Miguel Paulis-
ta, às 8h; e da Rua Barão de
Mauá, 501 – Guarulhos, 8h.

CIDADES/GUARULHOS

Yassuragui Home realiza Festa da Azaléia

Flores alegrarão passeio de público, que terão diversas atrações

DIVULGAÇÃO

Contribuição ônibus: R$ 5,00.
Informações pelos telefo-

nes: 11/6480-4834/ 6480-1788

Ministra Marta Suplicy elogiou estrutura do projeto em encontro

DIVULGAÇÃO/PMMC
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Vendas da Toyota do Brasil crescem
13% na primeira metade de 2007

AToyota do Brasil co-
mercializou 32.940 uni-
dades no primeiro se-

mestre de 2007, registrando
crescimento de 13% em com-
paração com o mesmo perío-
do do ano passado, quando a
Toyota vendeu 29.202 unida-
des.

O Corolla, líder do segmen-
to dos sedãs médios em anos
fechados desde 2003, obteve
um crescimento da ordem de
3%. Nos primeiros seis meses
do ano, a Toyota comercializou
15.947 unidades do seu cam-
peão de vendas – que acaba
de ser lançado na linha 2008
com motorização VVT-i Flex
–, contra 15.524 unidades do
Corolla emplacadas entre ja-
neiro e junho de 2006.

A Fielder, que revolucionou
o segmento de station wagons
desde o seu lançamento, em
maio de 2004, registrou alta de
6% nas vendas no primeiro
semestre de 2007, comparan-
do com o mesmo período de
2006. Foram comercializadas
neste ano 4.207 unidades do
modelo, enquanto entre janei-
ro e junho de 2006 a Toyota
vendeu 3.978 unidades.

Entre as picapes médias, a
Hilux continua como líder ab-
soluta entre os modelos equi-
pados com motores diesel. A
Toyota vendeu, no primeiro
semestre de 2007, 8.378 uni-

dades da Hilux, obtendo cres-
cimento de 33% no compara-
tivo com os primeiros seis me-
ses de 2006 (6.314 unidades
comercializadas). Para se ter
uma idéia dessa supremacia, a
segunda colocada vendeu
4.828 unidades.

Liderança semelhante à da
Hilux é vista com o utilitário
esportivo SW4, cujas vendas
cresceram 18% no primeiro
semestre de 2007. A Toyota
comercializou no período 3.077
unidades do modelo, contra
2.609 unidades vendidas nos
primeiros seis meses de 2006.

Importados – Entre os im-
portados (Land Cruiser Pra-
do, Camry e RAV 4), as ven-
das da Toyota do Brasil au-
mentaram 90% nos primeiros
seis meses deste ano, no
comparativo com o mesmo
período do ano passado
(1442 unidades comercializa-
das ante 761 unidades). Des-
taque para o sedã de luxo
Camry (352 unidades comer-
cializadas em 2007 e cresci-
mento de 500% nas vendas)
e para o utilitário esportivo
RAV 4 (700 unidades
emplacadas no primeiro se-

mestre e 117% de incremen-
to nas vendas).

“O resultado das nossas
vendas é o reflexo da atuali-
dade de nossa linha de produ-
tos para o Brasil, lastreada pela
qualidade, confiabilidade e du-
rabilidade da marca Toyota. A
nossa missão é satisfazer sem-
pre os nossos consumidores e
oferecer ao mercado os me-
lhores produtos e serviços de
pós venda em todos os seg-
mentos que atuamos”, afirma
Luiz Carlos Andrade Junior,
vice-presidente sênior da To-
yota Mercosul.

Líder de seu segmento, Corolla obteve um crescimento de vendas, fechando em 15.947 unidades

DIVULGAÇÃO

NEGÓCIOS

Prefeito de São José do Rio
Claro visita a CCIJB

Ercília Terezinha Timm Socoloski, Maria Amélia Watanabe, Massao
Paulo Watanabe e Fujiyoshi Hirata.

RUBENS ITO / CCIJB

O prefeito de São José do
Rio Claro (MT), Massao Pau-
lo Watanabe, esteve no último
dia 27 na Câmara de Comér-
cio e Indústria Japonesa do
Brasil acompanhado da primei-
ra-dama, Maria Amélia Wata-
nabe, e da secretária de Ação
Social, Terezinha Timm
Socoloski. Foram recebidos
pelo secretário-geral, Fujiyoshi
Hirata.

No mesmo dia, Watanabe
esteve na sede do Consulado
Geral do Japão em São Paulo,
para assinatura de doação pelo
governo japonês àquele muni-
cípio no valor de US$
84.749,00, destinada para a
construção de um novo prédio
da Casa Transitória, que aten-
de cerca de 20 crianças caren-
tes, entre 0 a 17 anos, com a
expectativa de que o dobro de
crianças passará a ser atendi-

do com o novo prédio, a ser
construído em terreno público.
O governo japonês fez a doa-
ção através do Programa de
Assistência para Projetos Co-
munitários e de Garantia da
Segurança Humana.

Após participar da cerimô-
nia de assinatura, o prefeito
esteve na CCIJB com o obje-
tivo de articular a vinda do go-
vernador do Estado de Mato
Grosso, Blairo Maggi para par-
ticipar da Confraternização
dos Associados da entidade
marcada para o dia 14 de se-
tembro, em São Paulo. Os con-
tatos preliminares estão sendo
mantidos entre o secretário-
geral, Fujiyoshi Hirata e o se-
cretário de Assuntos Estraté-
gicos do Governo do Estado de
Mato Grosso, Cloves
Vettoreto, que foi apresentado
pelo prefeito Watanabe.

O Honda Fit (que leva o
nome de Honda Jazz na Euro-
pa, Ásia e Oceania) alcançou
a expressiva marca de dois
milhões de unidades vendidas
em seis anos de comercializa-
ção. Lançado em junho de
2001 no Japão e em abril de
2003 no Brasil, o Fit é vendido
em mais de 115 países e pro-
duzido em seis diferentes fá-
bricas em cinco países, entre
eles o Brasil. Na América do
Sul ultrapassou as 150 mil uni-
dades comercializadas só na
América do Sul.

Desenvolvido sob o concei-
to “o máximo para o homem, o
mínimo para a máquina”, o
Honda Fit trouxe para o mer-
cado brasileiro um conjunto iné-
dito e inovador. Uma grande
exclusividade é o sistema de
configuração dos bancos ULT
(sigla que reúne as palavras

“utilitário”, “longo” e “alto”, em
inglês), que permite mais de dez
configurações, tem operação
simples, sem esforço e sem a
necessidade de remoção dos
encostos de cabeça, permitin-
do uma flexibilidade maior e
uma melhor adequação às ne-
cessidades do usuário.

No Brasil, o Honda Fit é
fabricado na Unidade Sumaré
(SP) e está disponível em seis
diferentes versões, inclusive
com opções bicombustíveis,
todas elas equipadas com ar-
condicionado, sistema de dire-
ção eletricamente assistida
EPS (Electric Power Steering)
e trio elétrico, com opção de
transmissão manual de cinco
velocidades ou automática
CVT (Continuously Variable
Transmission). Possui, ainda,
dois anos de garantia sem li-
mite de quilometragem.

AUTOMÓVEIS 2

Honda Fit atinge 2 milhões de
unidades vendidas no mundo

No Brasil, Honda Fit é fabricado na Unidade Sumaré

DIVULGAÇÃO

A Sony Brasil
lança no mercado
brasileiro a câmera
digital Cyber-shot
DSC-H9. Como
novidade para os
amantes da foto-
grafia, o produto
traz o conceito To-
tal Solution, que en-
volve cinco tecno-
logias em um mes-
mo equipamento –
o processador
Bionz, as funções
Face Detection,
Alta Sensibilidade,
Super Steady Shot e Alta De-
finição.

O Total Solution estará pre-
sente em vários lançamentos
da Sony durante 2007. “O ob-
jetivo da Sony é levar a mais
completa e a melhor solução
para o público. A portabilidade
e a conectividade são os pon-
tos fortes da marca para 2007”,
afirma Fernando Salomão, ge-
rente da linha de câmeras di-
gitais da Sony Brasil.

A nova câmera da Sony
tem 8.1MP, o que proporciona
a produção de fotos de extre-
ma qualidade. Além disso, a
tela LCD de 3 polegadas , a
maior da linha Cyber-shot, dei-
xa as imagens muito mais níti-
das, para que o consumidor
consiga visualizar os detalhes
das cenas que está fotografan-
do. A H9 também chama aten-
ção pelo design, semelhante ao
de uma câmera semi-profissi-
onal, mas com ótima portabili-
dade. É possível optar por
comprar, a parte, uma lente de
teleconversão e uma lente
grande angular, para captar
imagens muito mais precisas.

HDTV – O lançamento da li-
nha Cyber-shot vem com co-
nexão direta para HDTV, ide-
al para a visualização de fotos
em alta definição, utilizando a
funcionalidade HD Slide Show
Musical, que cria automatica-
mente apresentações de slides
combinando efeitos visuais su-
tis e refinados com a possibili-
dade de escolher uma das qua-
tro melodias predefinidas. Com
essa câmera, o consumidor
pode ainda produzir fotos na
completa escuridão, por meio
do recurso NightShot. Basta
acionar essa função para con-
seguir imagens com qualidade
mesmo em locais como shows,
festas e ambientes naturais
sem iluminação.

Outra novidade é o recur-
so Face Detection. Ao locali-
zar uma imagem, a câmera,

automaticamente, focaliza os
rostos das pessoas presentes
no ambiente, otimizando o
foco, exposição, controle de
flash e o balanço do branco.
Tudo para capturar detalhes de
rostos com a maior precisão.
Com essa função, qualquer
consumidor pode produzir ima-
gens de altíssima qualidade.

Outros recursos já presen-
tes em modelos anteriores con-
tinuam nos lançamentos da li-
nha Cyber-shot. O Super
Steady Shot, um estabilizador
de imagem da Sony, minimiza
o efeito tremido causado pelo
movimento das mãos durante
a fotografia. Mesmo em con-
dições mais difíceis (dentro do
carro ou em um barco), o con-
sumidor poderá tirar fotos de
ótima qualidade, pois a DSC-
H9 – através de um jogo de
lentes – calibra o foco evitan-
do o efeito tremido. Já o re-
curso Alta Sensibilidade permi-
te a captura de objetos em
movimento ou com pouca ilu-
minação ambiente, com redu-
ção do efeito borrado das ima-
gens.

A nova câmera da linha H
tem ISO 3200, o que significa
fotos com quantidade mínima
de ruídos.

A H9 também dispõe de
zoom óptico de 15x, zoom di-
gital de 30x e smart zoom de
76x. Vem com lentes Carl
Zeiss Vario Tessar, 28MB de
memória interna, MPEG VX
(para gravação de vídeos),
zoom óptico no MPEG VX,
função Corretor de Olhos Ver-
melhos, função Retoque, nove
tipos de seleção de cena e
Picture Bridge, para impressão
das fotos sem a necessidade
de interface com um compu-
tador.

O modelo tem o preço su-
gerido de R$ 2.299,00 e pode
ser adquirido pelo site
www.sonystyle.com.br ou nas
revendedoras autorizadas da
Sony Brasil.

TECNOLOGIA

Nova Cyber-shot traz conceito
total solution e de portabilidade

Modelo tem resolução de 8.1 MP

DIVULGAÇÃO

Para comemorar os 100
anos da imigração japonesa no
Brasil, o Shopping Plaza Sul
realiza um grande evento so-
bre a arte milenar. Até 14 de
agosto a Praça de Eventos do
empreendimento receberá
uma exposição com fotografi-
as, maquetes e vestuários típi-
cos que retratam a cultura e o
dia-a-dia da comunidade japo-
nesa.

Entre as atrações estão
ainda apresentações de taikô,
e kendô. Para relaxar a men-
te e o corpo, amanhã (5) será
realizada uma oficina de
Radio Taissô, e no dia 9 o pú-

EM SHOPPING

Plaza Sul promove evento
sobre o Centenário

blico conhecerá as técnicas
do origami.

O evento é uma parceria
com a Associação Cultural e
Esportiva Saúde. “O objetivo
desse evento é valorizar a cul-
tura japonesa, uma vez que a
zona sul é uma das regiões de
maior concentração de des-
cendentes de japoneses”, enal-
tece a gerente de marketing do
Shopping Plaza Sul, Elizabeth
Coutinho.

O Shopping Plaza Sul fica
na Praça Leonor Kaupa, 100
– Piso Imigrantes.

Entrada Gratuita. Informa-
ções pelo tel.: 11/5077 7300.
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 06 A 12 DE AGOSTO

Programação da NHK
06 – Segunda-Feira

05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Shikoku Special “Kaifu River”
06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:00 Hiroshima Peace Memorial

Ceremony (B)
08:35 Drama Serial “Dondohare” Eps.

109
08:50 News & Weather
08:55 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 109
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

109 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 World Strollers (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Living Well at 100
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:00 Tsurube’s Salute to Families
20:43 Mini Program
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Mini Program
22:55 World Music Album
23:00 Extracurricular Lesson (R)
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
01:40 News Today 30 Minutes (E)
01:55 Health for Today
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

07 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

110
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100 (R)
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 110
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

110 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Micro World
18:50 Songs for Everyone
18:55 Overseas Safety Information

19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
22:50 Mini Program
23:00 Japan on Site
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
02:10 News Today 30 Minutes (E)
02:25 Health for Today
02:40 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

08 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: The Knowledge

Master
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

111
08:30 News & Weather
08:35 Family Documentary
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 111
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

111 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 Undecided
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Undecided
23:00 Undecided
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
01:55 News Today 30 Minutes (E)
02:10 Health for Today
02:25 Mini Program
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Tsurube’s Salute to Families (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

09 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: My Favorite Fi-

gures
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

112
08:30 News & Weather
08:35 Family Documentary
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Everyday Tips
10:40 Nagasaki Peace Memorial

Ceremony (B)
11:40 Everyday Tips (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 112
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

112 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 How to Enjoy Art Museums
15:00 NHK News

15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Top Runners
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Sayuri Yoshinaga’s Readings on

Peace
22:50 Undecided
23:30 News & Sports
00:10 Undecided
01:40 News Today 30 Minutes (E)
01:55 Health for Today
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Riddles on Mobile
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

10 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: Real Life Stories
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

113
08:30 News & Weather
08:35 Family Documentary
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather (R)
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 113
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

113 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:15 English @ Heart in Your Town
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 NHK News
16:15 Hello from Studio Park
17:00 NHK News
17:15 Documentary of Showa
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Mini Japanese Lessons
18:50 Asian Word Traveller
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
20:45 Touring Castles with Ryotaro Shiba
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:00 The Quiz Monster
23:30 News & Sports
00:00 NHK News
00:10 Cool Japan
00:55 Overseas Safety Information
01:00 Variety Show: The Human Body

Special Part 1
01:30 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:45 Overseas Safety Information
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:07 Undecided
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

11 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Enjoy Learning: History at Hand
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

114
08:30 NHK Weekly News
09:00 ETV Special: The 48th Internatio-

nal Speech Contest in Japanese
10:30 Overseas Safety Information

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

10:35 Fashionable Living
11:00 Mini Program
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 114
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

114 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 31 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers Special “Pilgrimage

Route: Montpellier, France”
14:55 World Music Album
15:00 Steam Locomotives of the World:

Highlights
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Undecided
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 Undecided
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 The Ultimate Cuisine (R)
01:30 Mini Program
01:40 Getting into Nihongo
02:00 Japan Minyo Festival 2007
04:30 Japanese Narrative Art

12 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Undecided
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 J-MELO (E)
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:10 Undecided
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 Mini Program
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Neo-Office Chuckles
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 32
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
22:30 Pop Music Club
23:20 NHK News
23:30 News & Weather
23:40 NY Streets
00:00 NHK News
00:10 Three-month English Lessons
00:30 Three-month English Lessons
00:50 Mini Program
01:00 Sunday Sports News
02:00 NHK News
02:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
02:55 Overseas Safety Information
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 32 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 BS Debate “Turning Point of ODA”

Part 1

Que maravilha!Até que
enfim, alguma coisa boa so-
bre o que escrever!

Foi quase tudo perfeito,
não fosse o governo pisar na
bola, como no caso da infra-
estrutura do campo de beise-
bol, e outras coisinhas que não
vale a pena citar.

Por outro lado nossos va-
lorosos atletas estavam ávi-
dos por medalhas.

Não vou citar nomes, pois
a coluna ficaria muito exten-
sa, mas creio que todos acom-
panharam este grandioso
evento.

Nossa é de arrepiar, só de
lembrar a torcida entoando o
coro “sou brasileiro, com mui-
to orgulho, com muito
amor...”

Tem horas que realmente
nos dá muito orgulho de ser-
mos brasileiros.

Antigamente diziam que o
futebol era o ópio do povo bra-

sileiro, ainda bem que não é
mais assim. Hoje se dá valor
a muitos esportes que antes
eram esquecidos e que os
atletas não obtinham apoio
algum.

Suor e lágrimas moveram
muitos de nossos atletas que
não tiveram nenhum treina-
mento específico e sem aju-
da financeira, lutaram contra
tudo e contra todos para con-
seguirem seu lugar no pódio,
ou para pelo menos tentarem.

E muitos conseguiram,
seja correndo, nadando, sal-
tando, lutando, pulando, as
medalhas pareciam brotar da
terra, creio que a grande mai-
oria se superou, testou seus
limites.

Parabéns a todos os nos-
sos atletas, tendo conseguido
medalhas ou não, porque mais
importante do que ganhar é
competir, com honra e deter-
minação!

MEDALHA, MEDALHA,
MEDALHA!

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br

CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURO DESEMPREGO E SEUS BENEFÍCIOS

PARTE 2

Condições para receber o
seguro:

Para o beneficiado possa
exercer o direito de receber
o Seguro Desemprego, é ne-
cessário que o mesmo aten-
da a alguns pré-requisitos
básicos:

1. Apresentar condições de
início imediato de trabalho
para o caso de conseguir
algum emprego, além de
apresentar tentativas de
busca de colocação em
vagas disponíveis nas em-
presas;

2. Estar cadastrado no Siste-
ma do Seguro Desempre-
go e estar desemprego por
mais de 6 (seis) meses no
ano em curso;

3. Tenha perdido o direito de
estar cadastrado no Siste-
ma de Seguro Desempre-
go por ter sido afastado do
emprego;

Cálculo do benefício do
seguro desemprego:

O benefício para quem se en-
contra desempregado, atendi-
do as condições acima, é cal-
culado com base no “Kihon
Teate Nichigaku”, na propor-
ção de 60% a 80% do valor
diário médio do salário que re-
cebido nos últimos 6 (seis)
meses antes da demissão do
último emprego. Cabe salien-

tar que a quantidade de dias que
se aplica é determinada base-
ada na idade do desemprega-
do quando este foi dispensado
da empresa e o período em
que o mesmo esteve cadastra-
do no Seguro Desemprego.

Regra:

a) Para todas as idades, com
até 1 ano como emprega-
do/segurado: 90 dias de
benefício;

b) Até 44 anos, com 1 a 4
anos como empregado/se-
gurado: 90 dias de benefí-
cio;

c) De 45 a 59 anos, com 1 a
4 anos como empregado/
segurado: 180 dias de be-
nefício;

d) De 60 a 64 anos, com 1 a
4 anos como empregado/
segurado: 240 dias de be-
nefício;

e) Até 29 anos, com 5 a 9
anos como empregado/se-
gurado: 90 dias de benefí-
cio;

f) De 30 a 44 anos, com 5 a
9 anos como empregado/
segurado: 180 dias de be-
nefício;

g) De 45 a 59 anos, com 5 a
9 anos como empregado/
segurado: 210 dias de be-
nefício;

h) De 60 a 64 anos, com mais
de 5 anos como emprega-
do/segurado: 300 dias de
benefício.

O que é importante para quem
está no Japão a trabalho

Shinji Jorge Nakaoka
Diretor Executivo

Daiwa Service
snakaoka@daiwaservice.com.br

Tel (11) 5572-1717 / (11) 3105-2114
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Abrac define datas e locais para
turnê da cantora Minami Kanako

Na corrida para home-
nagear os 100 anos de
imigração japonesa no

Brasil, diversas entidades en-
tram em fase final de planeja-
mento para proporcionar no
ano que vem suas atividades.
Uma das que se encaixa nes-
se perfil é a Abrac (Associa-
ção Brasileira de Canção Ja-
ponesa). Responsável pelo
maior concurso de karaokê do
Brasil, a entidade entra em
fase final de negociação para
a vinda da cantora Minami
Kanako para apresentações
em maio do ano que vem.

Serão, até o momento, qua-
tro datas em solo brasileiro: em
Londrina (PR), São Paulo,
Campo Grande (MS), e em
Curitiba, também no Paraná.
Em todas as cidades, a expec-
tativa é de reunir mais de mil
pessoas para assistir ao espe-
táculo, uma tarefa nada fácil
em se tratando de música ja-
ponesa no Brasil. “Por isso te-
mos em mente todos os deta-
lhes para a visita dela ao Bra-
sil. A Abrac inteira está moti-
vada, desde os conselheiros e
diretores até as regionais”, diz
a presidente Akemi Nishimo-
ri.

Dentre os planos para fa-
zer das apresentações um su-
cesso, um chama a atenção: o
trabalho de divulgação. Ape-
sar de ser brasileira – saiu do
País aos 13 anos para morar
no Japão e seguir a carreira
artística – Minami Kanako não
é conhecida em terras tupini-
quins. Com isso em mente, di-
rigentes da Abrac resolveram
trabalhar sua imagem e músi-
ca junto aos eventos de kara-
okê. No próprio Brasileirão
2007, realizado em Campo
Grande (MS) nos dias 20, 21 e
22 de julho, cartazes foram fi-
xados em pontos estratégicos,
bem como os cd´s puderam ser
ouvidos.

“Precisamos divulgar sua
música e também o próprio per-
fil da cantora aos brasileiros.

Como no Japão ela vem con-
seguindo uma boa divulgação,
seria bom que quando ela visi-
tasse o Brasil as pessoas já co-
nhecessem seu trabalho”, pre-
ga o vice-presidente da Abrac
e um dos responsáveis diretos
pela vinda da cantora, Tetsuji
Arie, acrescentando ainda que
um pedido junto ao Ministério
da Cultura para subsidiar o pro-
jeto está encaminhado.
“Protocolamos como um pro-
jeto que pode ser inserido pela
Lei Rouanet, bem como o pro-
jeto itinerante [eventos criados
pela Abrac para divulgar os
cantores e a música japonesa
no Brasil]. Estamos esperando
uma definição.”

Segundo toda a diretoria da
Abrac, a visita de Minami
Kanako tornou-se viável após
uma seqüência de coincidên-
cias. A primeira delas era de
trazer uma cantora de renome
no Japão para o Centenário.
Tanto Akemi quanto Arie che-
garam ao mesmo nome. Já a
segunda etapa era entrar em
contato com os empresários da
cantora, o que já foi feito.

“A própria artista demons-
trou o interesse de cantar no
Brasil. Inclusive, é um sonho

para ela, manifestando esse
desejo inclusive em revistas e
redes de televisão. Fora que
ela, quando estava no Brasil,
participou algumas vezes do
Brasileirão, na categoria

Tibiko. É o nome ideal”, reve-
la a presidente da Abrac. Arie
completa e diz que Kanako virá
ao País sem cobrar cachê. “A
única reivindicação de sua
equipe é que o cachê seja pago
através de porcentagem das
vendas de cd´s no Brasil. Sua
vontade de voltar à terra natal
é tanta que ela abriu mão de
classe executiva no avião e
outras mordomias.”

Pelo menos em três cida-
des os locais para se apresen-
tar estão previamente defini-
dos. Em Londrina (dia 22) será
no Teatro Ouro Verde, em
Campo Grande (24) no Cen-
tro de Convenções Rubens Gil
de Camilo; e em São Paulo
(21) – se tudo sair conforme o
planejado – Kanako se apre-
sentará no Teatro Municipal.
Curitiba ainda não definiu o
lugar e, correndo por fora, há
ainda a chance da cantora se
apresentar no Hangar 116, em
Registro, litoral paulista.

(Rodrigo Meikaru)

Cantora fará shows em quatro cidades com concentração de nikkeis

Para dar cabo aos pla-
nos de trazer Minami
Kanako ao Brasil – e, con-
seqüentemente, fazer das
apresentações
um sucesso –
os organizadores fi-
nalizaram um projeto
ousado. Pelo menos
em se tratando de ka-
raokê no Brasil, pois a
idéia é idealizar um
taikai com cantores
participantes da Abrac
só com músicas da
cantora.

Denominado “Mi-
nami Kanako no Uta”,
o concurso será uma
espécie de seletiva
para escolher aqueles
que melhor interpreta-
rem as canções da
nipo-brasileira. O prê-
mio? Segundo a Abrac,
o campeão absoluto

terá a oportunidade de
subir ao palco com
Kanako.

Já os 10 melhores
classificados farão

parte de uma es-
pécie de “fã-clu-
be”, com direito a
coreografias e
sessões de au-
tógrafos com a
cantora. Para

Tetsuji Arie,
“trata-se de uma

forma de incentivar
a música japonesa

entre os jovens nikkeis”.
“Não queremos ape-

nas que ela venha para cá
e faça os shows do Cente-

nário. Queremos, sim, que as
pessoas conheçam e ouçam

sua música. Afinal, é uma
brasileira que está fazen-
do sucesso no Japão”, ga-

rante ele.

Taikai específico com canções de Minami
Kanako acontecerá em março de 2008

CINEMA E IMIGRAÇÃO

Palestra aborda identidade de
imigrantes por meio de filmes

Ano de 1908, época da
construção da primeira produ-
tora de cinema em Tóquio, co-
incide com a chegada dos imi-
grantes japoneses ao Brasil.
Durante décadas, os imigran-
tes no País nutriram as sauda-
des da terra natal assistindo aos
filmes de samurai e aos dramas
românticos trazidos pela Cine-
ma-ya - os empreendedores de
cinema ambulante -, que per-
corria o interior do Brasil. Para
falar sobre o assunto, o profes-
sor Shuhei Hosokawa - da In-
ternational Research Center for
Japanese Studies, de Kyoto –
ministra a palestra “Cinema-ya
percorre o Brasil”, no Espaço
Cultural Fundação Japão, na
quinta-feira (9), às 19h30. Mi-
nistrado em japonês, o evento
conta com tradução simultânea
para o português e tem entra-
da gratuita.

Hosokawa é autor do livro
Cinema-Ya Burajiru o Iku (Ci-
nema-ya percorre o Brasil)
publicado em 1998, no Japão,
e ainda não lançado no Brasil.
Composto de nove capítulos,
ele abrange desde os primór-
dios das sessões de cinema
mudo na região noroeste do
estado de São Paulo, passa
pelos anos dourados dos cine-
mas japoneses da Liberdade -
quando a cidade chegou a ter
cinco cinemas especializados
- e chega até o fechamento do

cine Niterói.
A história da imigração é

acompanhada por meio das
emoções que o público extra-
vasava nos poucos momentos
de lazer.

Doutor em Música pela
Universidade Nacional de Be-
las Artes e Música de Tokyo,
Shuhei Hosokawa tem como
áreas de pesquisa a história da
música no Japão moderno e a
cultura nipo–brasileira. É au-
tor também de “Samba no Kuni
ni Enka wa Nagareru”, Chu-
koushinsho e 1995 (No País do
Samba escuta-se Enka).

Para participar da palestra
é necessário efetuar inscrição
prévia pelo e-mail info@
fjsp.org.br. O Espaço Cultural
Fundação Japão fica na Av.
Paulista, 37, 1º andar. Mais in-
formações com Mina Taka-
kura pelos telefones (11) 3141
0110 ou 3141 0843.

Tema da palestra refere-se a empreendedores do cinema

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Pizzas com sabor asiático e toque
brasileiro são a nova aposta do East

GASTRONOMIA

Aterça-feira foi eleita o
dia oficial da pizza no
East Restaurante. É

no segundo dia da semana que
criações que misturam ingre-
dientes como camarão e man-
ga ou então peito de frango e
molho de amendoim são ser-
vidas sob a massa redonda que
tanto agrada o paladar dos bra-
sileiros.

Referido à gastronomia ita-
liana, o prato volta às origens
na elegante casa instalada na
Alameda Santos pelo britâni-
co Michael Graham. Pelo me-
nos quando lembrada que a
culinária chinesa é um dos des-
taques do estabelecimento.
Mas as comparações devem
parar por aí. Como em todas
as opções do menu, o sucesso
se deve à mistura de sabores
asiáticos com a cozinha con-
temporânea brasileira.

Da tradicional mussarela
com azeitonas ou calabresa
com cebola não sobrou nada,
nem mesmo o molho de toma-
te. No lugar da marguerita e
da portuguesa estão combina-
ções exóticas, como a Mango
Tandoori (camarão, manga, ce-
bola, pimentão vermelho,
mussarela, molho apimentado
de curry com coentro e molho
doce de manga com chili) e o
Pato Pequim (tiras de pato,
shitake, pimentão verde,

DIVULGAÇÃO

Desta fusão, nasceram cri-
ações como o Pad Thai (R$
34,00), massa de arroz com
legumes, tofu e amendoim ao
molho de tamarindo, e o Risotto
Tailândes (R$ 14,00), com
molho de coco e gengibre co-
zido com camarão, abacaxi,
manga e pimentão. A casa
também investe em hambúr-
gueres (R$ 22,00) e traz aos
clientes opções diferenciadas.
Quem pedir o Burguer Japão
irá experimentar um hambúr-
guer grelhado de teriyaki com
shitake, servido com udon. Já
o Burguer China, hambúrguer
de salmão grelhado com gen-
gibre, acompanha arroz orien-
tal frito ou salada.

O restaurante não é ape-
nas endereço para quem quer
provar as especialidades gas-
tronômicas. Do bar podem sair
cerca de 25 sabores de
Martini, com misturas criativas
de gengibre e suco de melan-
cia ou ainda de gengibre, xa-
rope de coentro e suco de aba-
caxi. “As pessoas bebem e fi-
cam loucas”, brinca o proprie-
tário.

Para Graham, o segredo do
sucesso do East está na quali-
dade do serviço e no investi-
mento em bons funcionários.
“Quando as pessoas vão a um
restaurante, elas não gostam
de surpresas, como tem acon-
tecido nos aeroportos. Servir
é como uma campanha políti-
ca: as pessoas votam todos os
dias”.

(Luciana Kulba)

EAST RESTAURANTE
ALAMEDA JAÚ, 1303 – JARDINS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEGUNDA À SÁBADO, DAS 20H À 1H

INFORMAÇÕES: 11/3081-1160

mussarela e molho agridoce de
ameixa com pepinos fatiados),
todas com o valor de R$ 25,00.

Sem surpresas - A base da
cozinha do East são os ingre-
dientes que fazem tradição nas
culinárias da Tailândia, Vietnã,
Índia, Coréia, China e Japão.
“Existem vários restaurantes
japoneses por aqui, mas você
não acha outros sabores além
do sushi. Não há muitas op-
ções. O que eu tentei fazer é
trazer coisas da Ásia para o
Brasil”, explica Graham, que
divide as criações com os
chefs Maria e Fábio Eustáquio.

Receitas misturam ingredientes diversos, como camarão e manga

Com a massa pronta (que pode ser comprada ou feita em
casa), inclua os ingredientes na seguinte ordem:

• Molho de Amendoim
(250g de amendoim torrado - moer até transformar em
pasta; 250g de amendoim torrado - moer em pedaços
e misturar na pasta com 1 colher de limão, 2 colheres de
shoyu, 4 colheres de cebola confit, 8 colheres de açúcar,
250ml de óleo e 2 colheres de alho frito triturado)

• 150g de peito de frango marinado thai 

• 100g de mussarela
 
Levar os forno por 8 minutos. Finalizar com broto de feijão,
cenoura ralada, coentro e cebolinha.

Pizza de Frango Thai

Os chefs Maria e Fábio Eustáquio: cozinha de seis países asiáticos

DIA DOS PAIS

Confira sugestões para
comemorar a data

Matisse - O chef Antonio
Batista selecionou um cardá-
pio com os pratos que estão
entre os mais pedidos pelos
clientes para o almoço de do-
mingo. O restaurante oferece
serviço de sommelier exclusi-
vo e carta de vinhos com 120
rótulos. Além da música ao
vivo, os pais serão presentea-
dos com um brinde surpresa.

Para a entrada, tartare de
filet mignon e presunto parma
untado com molho mostarda
Dijon ou salada mesclun de
folhas nobres com lâminas de
manga, camarão graúdo e pal-
mito. Entre as opções de pra-
tos principais estão o ravióli de

bacalhau, sobre berço de
rúcula, perfumado com man-
teiga queimada e o salmão ao
molho mostarda e dill, com
batatas noizetes e arroz de
amêndoas. A sobremesa fica
por conta da sopa morna de
frutas do bosque com sorvete
de creme ou napoleão de cho-
colate sobre brunnoise de mo-
rangos.

RUA CONCEIÇÃO, 450 –
CENTRO/CAMPINAS - SP
DIA 12 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 12H 
VALOR: R$ 65,00 POR PESSOA –
BEBIDAS NÃO INCLUSAS

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
19/3731 5900

Espaço Árabe - O cardápio
do restaurante traz pratos tra-
dicionais como o ragú de cor-
deiro, com trigo inteiro,
ceboletes e amêndoas torra-
das (R$ 32,00) e novidades,
como o kibe de peixe (foto),
criação da casa para o Dia
dos Pais. Preparado com filé
de pescada branca, o prato é
temperado com hortelã,
coentro e pimenta síria, e vem
acompanhado de mix de ver-
des (R$ 17,80). Para a sobre-
mesa, uma das sugestões é o
soufflé de goiaba, que acom-

panha founduta de queijo (R$
8,00).

 
RUA OSCAR FREIRE, 168 – JARDINS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A SÁBADO, DAS 11H À 0H; DOMINGO,
DAS 11H ÀS 23H

INFORMAÇÕES:
11/3081-1824 / 3083-4977
 
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1291
(SHOPPING NAÇÕES UNIDAS - ANEXO

AO SHOPPING D&D)
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA

A SEXTA, DAS 8H ÀS 20H

INFORMAÇÕES: 11/5504-7451
WWW.ESPACOARABERESTAURANTE.COM.BR

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Friccò – A terceira edi-
ção do projeto “Pequenos
Produtores, Grandes
Artesãos” (PPGA) – cri-
ado para valorizar o tra-
balho de pequenos produ-
tores do mundo da gastro-
nomia e do vinho – apre-
senta um dos mais
prestigiados nomes do vi-
nho italiano. O Pio Cesare,
um dos maiores nomes do
Piemonte, será o tema dos
jantares especiais promo-
vido pelo Friccò nos dias
14 e 15 de agosto.

Para acompanhar os
vinhos escolhidos por Au-
gusto Boffa, da família Pio
Cesare, o chef Sauro
Scarabotta prepara um
cardápio exclusivo, com espe-
cialidades da cozinha italiana. O
menu do jantar será composto
pelos seguintes pratos e vinhos:

• Polenta negra com bacalhau,
creme de abóbora e azeitona
seca e Chardonnay Piodilei
2005

• Ravioloni del plin à moda do
Sauro e Barbera d’Alba
2004

• Spaghettini fresco de ovos de
codorna com ragu de cabri-
to e funghi tartufado e
Barbaresco 2001

 
• Pernil de javali com batatas

ao forno e perfume de ale-
crim e Barolo 2002

• Panna cotta com calda de
morango e laranja e
Moscato d’Asti 2006

 
Os jantares terão apresenta-
ção musical ao vivo e os parti-
cipantes poderão comprar os
cinco vinhos selecionados por
preços especiais. As reservas
devem ser feitas antecipada-
mente por telefone e o valor é
de R$ 210,00 por pessoa, in-
cluindo o menu, vinhos e ser-
viço.

 

RUA CUBATÃO, 837 -  VILA MARIANA 
DIAS 14 E 15 DE AGOSTO, ÀS 20H30
RESERVAS: 11/5084-0480 /
5084-0415 / 3074-5454
VALOR: R$ 210,00 POR PESSOA

(INCLUI O MENU, VINHOS E SERVIÇO)

DIVULGAÇÃO
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SOFTBOL

Ex-atleta, nikkei troca de função
e vira árbitra no Pan do Rio 2007

Oárbitro (além de sua
mãe) é um dos princi-
pais alvos de reclama-

ções e xingamentos dos joga-
dores, treinadores e fãs de
qualquer esporte. Mas obser-
var e julgar todos os detalhes
de uma partida é muito mais
complicado do que estar
focado apenas onde está a bola,
em como joga a equipe ou em
outro aspecto isolado.

Como seria então trocar
uma confortável posição, da
qual emitem-se opiniões livres
sobre os lances, pela de árbi-
tro, com todas as responsabili-
dades do cargo? A árbitra de
softbol dos Jogos Pan-Ameri-
canos do Rio de Janeiro, Pa-
tricia Hamamoto, pode respon-
der. Acostumada com a “visão
de jogadora”, a ex-atleta da
seleção teve que se adaptar à
nova função dentro das qua-
dras, além de preencher uma
série de exigências para api-
tar nos jogos.

Apesar do cancelamento
da última rodada por conta da
chuva, a nikkei considera seu
desempenho como positivo:
devido às boas atuações, ela
já estava escalada para parti-
cipar da final. “A escolha ina-
dequada do local dos jogos e a
falta de infra-estrutura preju-
dicaram a competição. Mas
fiquei satisfeita e espero parti-
cipar de outros campeonatos
internacionais após essa expe-
riência”, explica. Os Estados
Unidos foram declarados cam-
peões, e o Canadá e a Vene-
zuela, os segundos colocados.
A equipe brasileira ficou em
sétimo, com três derrotas e
uma vitória.

Para participar da maior
competição do esporte nas
Américas, Patricia teve de
passar por uma série de pro-
vas para conseguir a credencial
internacional. Após seis dias de
cursos, provas no campo, 100
perguntas – “como uma
Fuvest”- e outras avaliações,

“Estamos sujeitos a erros
como qualquer outro profissi-
onal. Um médico clínico, por
exemplo, tem que tomar uma
decisão baseada nos dados
que possui. Se eles são com-
pletos ou não, isso é outra es-
tória. Quando o árbitro não
está bem posicionado, ele tam-
bém não está em condições
ideais, mas precisa tomar de-
cisões.”

Ensaio sensual – O ensaio
sensual de sete jogadoras da
equipe brasileira de softbol
atraiu a atenção de todo o País,
numa estratégia de divulgação.
A repercussão foi maior do que
todos esperavam: emissoras de
TV, revistas e jornais deram
espaço para o até então des-
conhecido esporte entre a mai-
oria dos brasileiros. Patricia
classifica a iniciativa como
uma “ótima idéia” que não pre-
judicou o desempenho da equi-
pe.

“Alguns falaram que isso
impediria as meninas de terem
um bom jogo. Achavam que
estariam pensando em ser
modelos, mas é possível sepa-
rar uma atividade de outra”,
justifica.

Indagada se faria parte de
um trabalho semelhante, a nik-
kei é categórica. “Não faria.
Isso tiraria a minha credibili-
dade”. Mas se por um lado ela
apóia as atletas, por que então
rejeita um ensaio próprio e
condena o da bandeirinha de
futebol Ana Paula Oliveira,
que posou para a Playboy?
Patricia usa novamente o am-
biente organizacional para dar
uma explicação. “Uma funci-
onária tirar a roupa, sem levar
o nome da empresa, é uma
coisa. Já o presidente não
pode, são hierarquias diferen-
tes. O árbitro também não
deve fazer nada do tipo por-
que entra em campo como
autoridade máxima.”

(Gílson Yoshioka)

a nikkei ficou em primeiro lu-
gar dentre as 37 candidatas, tor-
nando-se uma das poucas na
América Latina a conseguir tal
feito.

Além de possuir os requisi-
tos para apitar no softbol –
condicionamento físico, contro-
le emocional e conhecimento
das regras -, a nikkei teve au-
las particulares de inglês e es-
panhol, e aponta a experiência
de atleta como um diferencial.
“Por já ter praticado o espor-
te, tenho raciocínio mais rápi-
do porque já conheço as joga-
das e sei para onde a bola pro-
vavelmente irá. Eu me prepa-
ro para os lances e tenho no-
ção dos limites do campo, mas
é preciso ter uma visão mais
ampla do que a das jogadoras”,
explica.

“Não tinha dimensão do
que era ser árbitra. É uma pro-
fissão pouco explorada, apesar
de ser um dos pilares das com-
petições. O esporte não é só
feito de atletas, mídia, corpo
técnico, dirigentes e clubes”,
acrescenta.

Peso da idade - Com apenas
28 anos, ela aponta a idade
como um possível empecilho

para a função. Formada em
Economia e cursando Geogra-
fia na USP, ela faz uma com-
paração com seu outro univer-
so profissional para rebater as
críticas. “O segundo mais novo
da competição tinha 42. Mui-
tos questionam se sou confiável,
mas como analista financeira
tenho que enfrentar pessoas
mais velhas também. Tenho
como pontos fortes o condicio-
namento físico, o gosto pela lei-
tura das regras e pelo esporte.
Alguns começaram mais tarde
só depois de acompanharem os
filhos que jogam.”

Estes pais, ao trocarem de
lado, sentem agora na pele,
como Patrícia, as reclamações
de torcedores. A nikkei apon-
ta tal prática como algo típico
do brasileiro e lembra uma pas-
sagem “absurda” de um téc-
nico de uma seleção do País
que chegou a afirmar que “o
Brasil não perdeu para Cuba,
e sim, para a arbitragem”. Para
ela, falta uma explicação me-
lhor sobre a função em todos
os esportes para os jogadores
e a mídia, além de cursos de
aperfeiçoamento de árbitros
para o benefício de todos os
envolvidos.

ARQUIVO PESSOAL

KENDÔ 2 – O presidente da Confederação Brasileira de
Kendô, Ciutoco Kogima, recebeu, no último dia 15, durante o
Campeonato Brasileiro de Kendô realizado no Ginásio Baby
Barioni, em São Paulo, o Prêmio Eiji Kikuchi. A honraria, um
conjunto de Katana (grande e pequena, devidamente benzi-
da pela matriz da Seichô-no-Iê do Japão) é concedida anual-
mente a uma personalidade do kendô para assegurar o de-
senvolvimento da modalidade no País. No ano passado, o
indicado foi o professor Tadachi Tamaki.

DIVULGAÇÃO

A ginástica rítmi-
ca foi um espetáculo
à parte nos Jogos
Pan-americanos. A
torcida foi uma das
mais civilizadas e não
só deixou as vaias
aos adversários de
lado, como também
aplaudiu todas as con-
correntes indepen-
dentemente da ori-
gem.

A música conta-
giou e a graciosidade
e elasticidade das gi-
nastas encantaram.
Não bastasse o show,
a seleção brasileira
ainda fez o hino naci-
onal ser tocado três
vezes, acompanhado
com o coro da arqui-
bancada inteira de pé.

Já na estréia em
Pan-americanos, a nikkei
Luisa Matsuo conquistou três
medalhas de ouro, na catego-
ria em grupo. “Estávamos pre-
paradas para competir bem e
éramos as favoritas, mas em
ginástica nada é garantido”.

O próximo desafio da equi-
pe será o Campeonato Mun-
dial, em setembro, na Grécia.
“Precisamos ficar entre as 12

primeiras colocadas para ga-
rantir vaga para Pequim”, adi-
anta Luisa, que embarca an-
tes para a Bégica, onde per-
manecerá duas semanas em
treinamento. “Eles têm tradi-
ção e será bom para aprender-
mos coisas novas”.

(Luciana Kulba, envia-
da especial ao Rio de

Janeiro)

GINÁSTICA RÍTMICA

Luisa Matsuo embarca com
equipe para estágio na Bélgica

Luisa estreou em Pan-americanos no RJ
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De olho no 14º Campeo-
nato Mundial, marcado para
agosto de 2009, em São Pau-
lo, a Confederação Brasileira
de Kendô (CBK) trouxe o
mestre japonês Makoto
Tajima para aprimorar a téc-
nica dos brasileiros. Oitavo
Dan Kyoshi, Tajima desem-
barcou no último dia 23 e deve
permanecer no País até o pró-
ximo dia 13. Nesse período, o
professor participa de uma
série de treinamentos.

Hoje (4), a partir das 8 ho-
ras, acontece um seminário
especial na Associação Cul-
tural e Esportiva Piratininga
(Zona Oeste de São Paulo).
Na parte da manhã, estão pro-
gramados palestras sobre
“Kendô e a formação do ca-
ráter da pessoa”, “Etiqueta no
kendô” e “Como estimular os
jovens a treinarem kendô e sua
continuidade”. À tarde, have-
rá seminário de “Nippon
Kendô Kata” para instrutores
e atletas de 3º dan e acima.

Amanhã (5), Tajima esta-
rá no Piratininga (das 10 às

12 horas e das 18 às 20 horas)
e Shiga Kenjin (das 13 às
16h30). Na segunda (6), será
a vez da Associação Cultural
e Assistencial Mie Kenjin do
Brasil e na terça da Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistencial Social
(Bunkyo) receber os ensina-
mentos de Tajima.

Na quarta, ele viaja para o
Rio de Janeiro e retorna na
quinta-feira para treinamen-
tos no Bunkyo. Na sexta,
Tajima estará no Piratininga e
no sábado (11), na Associa-
ção Mie e na Associação Ban-
deirantes de Kendô. No do-
mingo (12), ele encerra sua
visita com um treinamento no
Piratininga.

Segundo o presidente da
CBK, Ciutoco Kogima, é a
segunda vez que Tajima vem
ao País. A primeira foi em
2006, durante as comemora-

Tajima fica no Brasil até dia 13
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ções dos 50 anos da imigra-
ção japonesa em Porto Ale-
gre (RS). “Com a ajuda da
Associação Cultural e Assis-
tencial Shiga Kenjin do Brasil
conseguimos trazê-lo a São
Paulo para uma série de trei-
namentos e amistosos”, lem-
bra Kogima, acrescentando
que este ano teve oportunida-
de de reencontrá-lo no Mun-
dial de Taiwan, na cidade de
Taipei. “Tanto a CBK como
o professor Tajima estavam
ansiosos por um novo encon-
tro, o que acabou se concreti-
zando”, esclareceu o dirigen-
te, acrescentando que visita
de um mestre de alto nível é
sempre bem-vinda para o
aperfeiçoamento da técnica
dos brasileiros.

(Aldo Shiguti)

Quando desceu do pódio
com a medalha de prata na
categoria 53kg, a judoca Valé-
ria Kumizaki disse aos vários
jornalistas presentes no local
que a primeira coisa que faria
era ir a uma igreja para agra-
decer seu desempenho. Feito
o dever religioso, a nikkei que-
ria comemorar num baile funk.

A promessa foi cumprida,
mesmo que parte dela à dis-
tância. “Não deu para ir na
igreja, mas não deixei de agra-
decer”, conta a judoca, que
não partiu do Rio de Janeiro

sem antes festejar no estilo tí-
pico carioca. “Só deu para fi-
car um pouquinho. Cheguei às
3 horas da manhã e a festa
acabava às 4 horas, mas foi
bem legal, dancei e me diverti
bastante com meus amigos do
karatê”.

Como a modalidade não é
um esporte olímpico, Valéria
não termina sua participação
no Pan já de olho em Pequim,
como a maioria dos atletas. Os
próximos desafios da judoca
são os campeonatos Brasilei-
ro e Mundial.

KARATÊ

Valéria Kumizaki cumpre
promessa e festeja com funk

Com 20 anos de história e
tradição, os organizadores da
Associação Esportiva e Cultu-
ral Nipo-Brasileira de Campo
conseguem através do tênis de
mesa, confraternizar atletas
oriundos de várias regiões do
País: Tocantins, Rio Grande do
Sul, Brasília, Mato Grosso,
Acre, Goiás, Curitiba, Marin-
gá, Londrina, Assai, Campo
Mourão, Ribeirão Preto, Ara-
çatuba, Capital-SP, Tupã,
Bauru, Campo Grande, Sete
Lagoas, Ponta Porã, Doura-
dos, Corumbá e Anápolis, além
de Peru e Bolívia.

A programação do torneio
é sempre focada para os atle-
tas das regiões participantes,
iniciando com uma clínica gra-
tuita, seguida da competição
por equipes e individuais.

O clube oferece alojamen-
to, alimentação e premiação
com uma taxa simbólica, que
com certeza, é a menor do País,
daí o sucesso do Campeonato
que dura duas décadas.

Poucos eventos da amiza-
de como este duraram tantos
anos, nem tanto pela existên-
cia de competições oficiais
válidas pelo ranking nacional,
mas à qualidade das instala-
ções e do atendimento, que faz
com que ele seja aguardado
com muita ansiedade por to-
das as agremiações.

Idealizado em 1986 através
dos organizadores Mario Mo-
rimoto e Caio Noda, inicialmen-
te participavam apenas Marin-
gá, Cuiabá e Campo Grande.
Atualmente a competição é
dirigida pelo jovem advogado
Mario Marcio Soken, que atra-
vés de muito trabalho conse-
guiu manter a qualidade do
mesmo, junto com a sua nova

equipe de trabalho. Soken tam-
bém é treinador e jogador, acu-
mulando três funções no tênis
de mesa do clube.

Iniciativa como esta é que
ainda mantém os antigos clu-
bes nikkeis, já que o fenômeno
“dekassegui” enfraqueceu de-
mais as entidades, devido a fal-
ta de renovação das lideranças
através de jovens, com disposi-
ção e compreendendo a nova
realidade da era “high tech”.
Com tantas atrações no mun-
do virtual, os games e compu-
tadores foram ganhando espa-
ço contra as raquetes e a ativi-
dade física. Daí com os exce-
lentes resultados do Brasil nos
Jogos Pan-Americanos, quem
sabe vamos ter mais gente pra-
ticando esporte.

(Marcos Yamada é diretor de Tênis
de Mesa dos clubes ADR Itaim
Keiko, ACE Piratininga e Anhangue-
ra Nikkei Clube).

Caio Noda e Mario Marcio : encontro de duas gerações

DIVULGAÇÃO

Patricia com o chefe dos árbitros de softbol do Pan, Robert Stanton

KENDÔ 1

Confederação Brasileira ‘importa’ mestre japonês

ARTIGO

Torneio Internacional do Nipo de Campo Grande
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TÊNIS DE MESA

Apartida contra o cuba-
no Dimeys Gongora
teve um gosto especi-

al para Hugo Hoyama. Com a
vitória por 4x3, o mesa-tenista
garantiu uma vaga nas semifi-
nais e o bronze na sua última
participação em Jogos Pan-
americanos. No confronto fi-
nal, quando perdeu a chance
de disputar o ouro ao ser der-
rotado pelo chinês naturaliza-
do argentino Song Liu, o nik-
kei chorou.

O choro não foi reflexo do
placar da partida e a mesma
demonstração de emoção foi
repedida quando subiu ao
pódio. “Esse choro é pela des-
pedida e não pela derrota. É
minha última partida em Pan-
americanos e esse sentimento
é muito forte. Fiz uma bela
campanha e vou embora com
o sentimento de dever cumpri-
do”, afirmou Hoyama, já com
as duas medalhas no peito.

Mais que lembrança da des-
pedida dos Jogos, o bronze re-
cebido no penúltimo dia de
competições no Rio de Janei-
ro pode representar também
sua última conquista pela se-
leção brasileira. “Eu não tenho
vaga garantida para os Jogos
Olímpicos e pode ser que esta
seja minha última partida pelo
Brasil”.

Planos – Com o final dos Jo-
gos, Hoyama quer descansar.
Treinamento forte para asse-
gurar o passaporte para Pe-
quim estão entre as priorida-
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des do mesatenista, mas so-
mente depois de se recuperar
do desgaste provocado pelo
calendário intenso de compe-
tições.

Mesmo que consiga a vaga,
a “aposentadoria” já está
anunciada. Não há como não
questionar qual será o futuro
do maior mesatenista brasilei-
ro, que entrou para a história
nesta 15ª edição da disputa ao
se consagrar como recordista
de medalhas de ouro em Pan-
americanos.

Hoyama não quer anteci-
par o próximo passo de sua
carreira, mas não nega que nos
seus planos estão listadas ape-

nas possibilidades de trabalho
ligadas ao esporte. “Ainda não
sei como será, mas penso em
atuar na Confederação ou na
Federação. Quero também
promover clínicas e palestras.
Tudo o que sei fazer é sobre
tênis de mesa”.

Partida oficial - As vitórias e
a exposição de Hoyama na
mídia é vista pelo mesatenista
como uma forma de ajudar a
divulgar o esporte e incentivar
novos praticantes. Para o nik-
kei, os que atualmente gostam
de brincar de ping-pong podem
ser futuros atletas da modali-
dade olímpica. “Quero lutar

para que tênis de mesa cresça
e que comece a ser praticado
com mais força nas escolas”,
afirma o nikkei.

Muitas vezes confundido
com o ping-pong, o tênis de
mesa possui regras e equipa-
mentos diferenciados. “Não
tem nada a ver uma coisa com
a outra. O tipo de material é
bem diferente no tênis de
mesa, é projetado para dar
efeitos. Fora que no ping-pong
as regras são definidas na
hora. O ping-pong é a pelada,
o tênis de mesa é a partida ofi-
cial”.

(Luciana Kulba, enviada
especial ao Rio de Janeiro)

Hoyama: “Quero lutar para que o tênis de mesa cresça e comece a ser praticado nas escolas”

Os termômetros no
Rio de Janeiro marcavam
máxima de 19°C no últi-
mo dia 28, quando eram
realizadas as últimas pro-
vas de saltos ornamentais
no Parque Aquático Ma-
ria Lenk.  A chuva fina,
o céu cinza e a torcida
bem agasalhada contras-
tavam com as meninas
que enfrentavam o frio
de maiô e exibiam seus
desempenhos numa pis-
cina que, apesar de
aquecida, estava instala-
da em local aberto.

“O bom é que o frio
foi igual para todo mun-
do. Nós estamos acostu-
mados com temperatu-
ras mais altas e elas trei-
nam sempre em piscinas
cobertas”, brinca Tammy Ta-
kagi Galera, que disputou a
prova de trampolim 3m sincro-
nizado ao lado de Juliana
Veloso.

Passado os Jogos, Tammy
está focada no Pan-america-
no Júnior, que será realizado no
próximo mês de outubro, em
Porto Rico. A nikkei disputará
na categoria individual e está
confiante nos resultados. A
única lamentação é quanto a
vibração da torcida brasileira.
“Agora é tentar melhorar a
série porque a chance será
igual para todas. Mas vou sen-
tir falta da torcida e de ter pró-
ximo todos meus familiares e
amigos”.

A dupla brasileira terminou
a competição em quarto lugar
com uma diferença de pouco
mais de três pontos em rela-
ção às canadenses, medalha de
bronze. “Saltamos bem, mas o
nosso grau de dificuldade é
baixo. O nível do Pan é muito
alto e o saldo foi superpositivo”,
explica a nikkei, que apresen-
tou uma série compatível com
sua idade.
“Nosso sincronismo é muito
bom, só que por ela ter 17 anos,
o grau de dificuldade é mais
baixo. Mas a prioridade dela é
o individual no juvenil e não
quero que ela pule nenhuma
etapa”, acrescenta Juliana.

(LK)

SALTOS ORNAMENTAIS

Tammy Takagi se prepara para
enfrentar Pan-americano Júnior
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Desafio agora é na categoria individual

Com a camise-
ta da seleção bra-
sileira, Gabriel
Andrade circulou
pelos locais de
competição no Rio
de Janeiro. Chegou
a ser confundido
com atleta e tam-
bém pôde passar
facilmente por um
torcedor na arqui-
bancada. Mas seu
papel nos Jogos
Pan-americanos
foram além de ava-
liar tecnicamente o
desempenho dos
jogadores e acom-
panhar as partidas
e m o c i o n a n t e s
como um mero ex-
pectador. Sua fun-
ção foi analisar o lado emoci-
onal dos competidores.

Andrade é formado em psi-
cologia pela Universidade de
Connecticut, nos Estados Uni-
dos, e tem mestrado em Psi-
cologia Esportiva na Austrália.
De volta ao Brasil no final do
ano passado, resolveu esten-
der as férias e colaborar com
alguma confederação do País.
É como voluntário que o psi-
cólogo se propôs a ajudar os
atletas de badminton, basebol
e softbol. “O objetivo é melho-
rar os atletas nos treinos e nas
competições”, explica.

Devido à agenda apertada
dos jogadores, Andrade se
adaptou ao ritmo acelerado e
orienta os atletas até por MSN,
numa consulta virtual. “É um
trabalho que depende muito de
confiança. Passei muito tem-
po só observando até que al-
guns começaram a vir me pro-
curar para conversar”.

Entre os pontos que podem
ser trabalhados com ajuda da
psicologia está a melhora do
relacionamento com os árbi-
tros. A dica é sempre colocar
em prática as orientações no
dia-a-dia e depois levá-las para
as quadras, sendo que cada

modalidade é considerada um
caso à parte. “Cada esporte
tem uma necessidade diferen-
te. No badminton, o jogador
está na defensiva e na ofensi-
va ao mesmo tempo. Já no
basebol e no softbol, é uma
coisa de cada vez”.

Exposição após calendário
– Os brasileiros já demonstram
mais emoção por natureza. E
não é difícil perceber o nervo-
sismo e o descontrole quando
estão sob pressão. “Além de
ser uma questão cultural, os
atletas que jogam mais fora do
país estão acostumados com
esse tipo de competição espor-
tiva. As jogadoras de softbol,
por exemplo, só saíram uma
vez esse ano para competir no
exterior”, compara Andrade.

Outra novidade na cabeça
das nikkeis foi repercussão das
fotos sensuais que fizeram
para um calendário de divul-
gação do esporte. Para o psi-
cólogo, as jogadoras não esta-
vam preparadas para tanta
exposição e assédio na mídia.
“Foi um risco enorme, mas
necessário. Agora elas têm de
mostrar em campo que não
são só caras bonitas”. (LK)

VOLUNTÁRIO

Psicólogo orienta atletas da
CBBS e do badminton

Consulta virtual também foi disponibilizada
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Imagine um res-
taurante que tem de
atender cerca de
seis mil pessoas por
dia. Para complicar,
os clientes são exi-
gentes, querem sa-
ber da tabela nutri-
cional de cada ali-
mento, falam idio-
mas variados e seus
desempenhos pro-
fissionais dependem
do que consomem.

Essa foi a reali-
dade do Restau-
rante das Delega-
ções, na Vila Pan-
americana. E foi o
papel da nutricio-
nista esportiva Pa-
trícia Teixeira co-
ordenar o cardápio
e pensar em como
suprir as necessidades de
cada atleta. “É preciso estu-
dar a forma de repor a prote-
ína do vegetariano, otimizar o
carboidrato, tratar dos alérgi-
cos. As necessidades são va-
riadas. Temos o judoca, por
exemplo, que precisa chegar
no peso certo em dois dias e
temos de fazer isso sem alte-
rar seu rendimento”.

Mais de 450 preparações
diferentes formaram o cardá-
pio especial para as delega-
ções, inclusos sucos e sobre-
mesas. Entre as opções, pizza
de camarão, brusqueta de
escarola e brie, empadão de
carne seca com cebola, risoto
de funghi e açafrão e mousse
de gorgonzola.

“É uma megaoperação”,
define Patrícia, que teve de
estar atenta também em como
as refeições eram preparadas.
“Não se pode usar muito sal.
Já as ervas naturais podem ser
colocadas, mas os estrangei-
ros não estão acostumados”.

Conscientização – Segundo
a nutricionista, quanto mais alto
o atleta está no quadro de me-
dalhas, maior a exigência e a

maturidade. Mas é claro que
algumas escapadinhas são
aceitáveis. “A questão não é
proibir, trancar a geladeira, mas
sim conscientizar”, explica.

Patrícia integrou a equipe
do Real Madrid, juntamente
com Vanderlei Luxemburgo,
atuou no Cruzeiro e no centro
olímpico da Espanha, onde se
especializou na otimização do
nível de treinamento e condi-
cionamento de atletas. Com o
fim dos Jogos, além de algu-
mas ofertas que irá analisar, a
nutricionista se prepara para o
lançamento de um livro sobre
emagrecimento na Europa.

(LK)

CURIOSIDADES DO PAN

Brusqueta de escarola, brie... O cardápio variado
do Pan

JORNAL NIPPAK

Badminton
Guilherme Kumasaka, ao lado de Guilherme
Pardo, conquistou a medalha de bronze na dis-
puta por equipe masculina

Ginástica Rítmica
A seleção brasileira, que conta com a ginasta
Luisa Matsuo na equipe, ganhou três medalhas
de ouro nas apresentações de conjunto geral

Judô
A judoca Danielli Yuri foi medalha de prata na
categoria 63kg

Karatê
Valéria Kumizaki conquistou a prata na cate-
goria 53kg

Natação
Poliana Okimoto ficou com a prata na mara-
tona aquática
Lucas Salatta foi ouro no revezamento 4x200m
livre masculino, prata no revezamento 4x100m
medley masculino (reserva) e bronze no 200m
costas masculino
Tatiane Sakemi e Mariana Katsuno (reser-
va) conquistaram o bronze no revezamento
4x100 medley feminino

Tênis de Mesa
Hugo Hoyama e Gustavo Tsuboi foram me-
dalha de ouro na disputa por equipe masculina.
Hoyama voltou a subir no pódio com o bronze
no individual

Confira os nikkeis medalhistas
do 15º Jogos Pan-americanos

Patrícia: experiência em clubes fora do país

Em tom de despedida, Hugo Hoyama
anuncia planos no esporte
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YOSAKOI SORAN

Grupo Sansey, de Londrina, vence o Grand Prix
pela terceira vez em cinco edições do Festival

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, o grupo Sansey
de Londrina venceu o

prêmio Grand Prix, destacan-
do-se no 5º Festival Yosakoi
Soran 2007, realizado no últi-
mo domingo (30), na casa de
shows Via Funchal, em São
Paulo. Além do troféu, criado
pelo artista plástico Yutaka
Toyota, que os vencedores le-
vantaram orgulhosamente, os
paranaenses receberam um
cheque no valor de R$ 8 mil.

A equipe se apresentou
este ano baseado no tema “As
quatro estações”. Os movi-
mentos vibrantes dos 27 dan-
çarinos expressaram o senti-
mento do povo japonês de
acordo com a simbologia que
representa cada período do
ano. Dessa forma, os tricam-
peões voltaram para casa com
a consolidação de que, atual-
mente, são os melhores da mo-
dalidade no Brasil.

“É uma emoção muito
grande receber o título pela
terceira vez”, afirmou sorriden-
te a líder e também uma das
coreógrafas do Sansey, Aline
Kashinoki, já no camarim após
a comemoração entre os inte-
grantes.

Segundo ela, o conjunto não
esperava que o êxito das edi-
ções passadas se repetisse,
entretanto, esse prêmio é uma
conseqüência de um trabalho
de muito esforço e dedicação.
“Nós dançamos com o cora-
ção e com isso, mostramos o
nosso melhor”, considerou. E
com a filosofia que “tudo o que
fazem é pelo grupo”, um pon-

to fundamental para vitória foi
a união e a amizade que pre-
zam dentro do conjunto.

Com o objetivo de divulgar
e preservar a cultura japonesa
por meio da música e da dan-
ça, o Sansey é uma entidade
beneficente sem fins lucrativos
que promove exibições musi-
cais em asilos, creches, esco-
las para portadores de neces-
sidades especiais e para o pú-
blico em geral. Todos os recur-
sos arrecadados são destina-
dos para doação a entidades
carentes.

Além dos paranaenses, ou-
tros grupos também foram pre-
miados. Na categoria adulto, os
ganhadores foram: Heisei
Naruko Kai, em 1º lugar, Gru-

po Kizuna, em 2º, e Bastos
Fujin-Kai, em 3º. Já na catego-
ria juvenil: Requious Gueinou
Doukokai, em 1º lugar, Wakaba
Curitiba, em 2º, e Heisei Naruko
Kids, em 3º. Todos os campe-
ões ganharam, respectivamen-
te, R$3 mil, R$2 mil e R$1 mil.

“Este ano, os grupos real-
mente estão com um nível téc-
nico bem superior, aliás, a cada
ano é possível perceber que
tem melhorado bastante. Neste
evento, houve muitas novida-
des nas coreografias, roupas
diferentes e muito bonitas”,
avaliou a 5ª edição do evento,
o presidente da comissão or-
ganizadora do Festival de
Yosakoi Soran do Brasil,
Marcelino Hamasaki.

E quem compartilha da
mesma opinião é a líder do
Sansey. Para ela, este ano o
campeonato estava mais difí-
cil que os anos anteriores por
conta das coreografias bem
elaboradas. “É gostoso ver os
outros grupos evoluindo e a
cada Festival termos um gran-
de espetáculo. Assim, temos
que nos esforçar cada vez
mais”, completou.

Este ano, o Festival levou ao
palco, em dois horários (12h e
17h),15 equipes concorrentes e
uma apresentação especial do
Balé Yuba, renomado grupo de
yosakoi soran. Quase 6 mil pes-
soas compareceram na oca-
sião, arrecadando cerca de 5 to-
neladas e meia de alimentos

Sansey apresentou o tema “ As quatro estações” e arrebatou o troféu pelo terceiro ano consecutivo

DIVULGAÇÃO

Grupos estreantes trazem novidades ao palco  do Via Funchal

Evento promove ponte entre Brasil
e Japão de olho no Centenário

A dança que mistura tradi-
ção e modernidade faz uma
ponte entre a terra do sol nas-
cente e as terras verde-ama-
relas. Representantes do
yosakoi soran do Japão vieram
ao Brasil conhecer o Festival
realizado no País e divulgaram
os planos para 2008, quando a
imigração japonesa comemo-
ra 100 anos.

A intenção é que um grupo
japonês marque presença nos
festejos do centenário, enquan-
to que brasileiros participam do
Festival realizado na cidade de
Sapporo, em Hokkaido, que
este ano reuniu 341 conjuntos
e mais de 34 mil dançarinos.

Em entrevista coletiva, o
secretario geral da Associação
de Yosakoi Soran do Japão/
Brasil, Toshihiko Ayukawa, ex-
plicou que muitos amigos do
arquipélago de Hideaki Iijima
unem forças para tornar viável
o projeto, que caminha na eta-
pa de levantar a verba neces-
sária para ser concretizado. O
grande problema é o alto custo
do transporte.

Para arrecadar os recursos,
Ayukawa tenta juntar cerca de
100 cabeleireiros até outubro
para promover cortes de ca-
belo beneficentes. Por enquan-
to, há 50 profissionais.

Os japoneses se mostra-
ram bastante interessados na
iniciativa, principalmente por
declararem que o nível técni-
co visto no Brasil os surpreen-
deram. “Fiquei extremamente
impressionado. Nem senti di-

ferença na qualidade das apre-
sentações”, opina Toshiro
Yamaguti, responsável pela
organização do Festival
Yosakoi Soran de Sapporo.

No Brasil, a comissão pro-
cura por patrocinadores. “Eu sou
apenas o idealizador. O yosakoi
não é meu., é nosso. Preciso da
colaboração de todos”, esclare-
ce Hideaki Iijima. Ele estuda a
possibilidade de realizar o car-
naval japonês no sambódromo,
mas o clima frio e o risco de
chuva são grandes empecilhos.
Outro ponto é propor uma união
com a Associação de Taikô, uma
vez que a associação também
pretende promover uma exibi-
ção no mesmo local.

Concretizações – Enquanto
os projetos ainda são analisa-
dos, a arte japonesa comemo-
ra o progresso em terras bra-
sileiras. A partir de uma inicia-
tiva do vereador Ushitaro
Kamia, que instituiu um proje-
to-lei, o Festival Yosakoi Soran
Brasil passa a participar do
calendário oficial da cidade de
São Paulo.

Para o idealizador do even-
to, a dança ganhou um status
bastante notório. Já o deputa-
do federal Walter Ihoshi disse
ter ficado muito feliz com essa
realização do vereador. “É uma
forma de homenagear a todos
os participantes dessa arte”,
elogiou orgulhoso de ser o pa-
drinho da festa e ser chamado
ao palco como um amigo e não
como um político.        (CH)

que foram distribuídos entre as
entidades (Kibô-no-Iê, Ikoi-no-
Sono, Kodomo-no-Sono,
Yasuragui Home, Casa José
Coltro e Casa Taiguara).

“Gosto muito dessa partici-
pação das pessoas em faze-
rem doações. É bonito isso. É
o sentimento japonês de ‘você
me ajuda e eu ajudo’. O meu
objetivo com o yosakoi soran

é , além de restaurar os laços
com as raízes, passar a edu-
cação, a disciplina e a filosofia
japonesa a quem dança e a
quem assiste”, explica o idea-
lizador do evento, Hideaki
Iijima. Dessa forma, justifica
o rigor do cumprimento do ho-
rário no evento, as doações e
cultura do arquipélago.
(Cibele Hasegawa)

Com o tom das batidas for-
tes do taikô, o grupo Kizuna
subiu ao palco pela primeira
vez trazendo inovação no es-
petáculo. Movimentos vibran-
tes e rápidos da dança japone-
sa acompanharam a graça e a
elegância da ginástica rítmica.
E com apenas três meses de
formação, os estreantes já in-
cluíram em seu currículo o prê-
mio de 2º lugar na categoria
adulto conquistado no 5º Fes-
tival Yosakoi Soran Brasil
2007.

“Essa vitória foi bastante
gratificante. É um presente que
nós recebemos por todo esfor-
ço e compreensão”, disse en-
tusiasmada a responsável pelo
Kizuna e também coreógrafa,
Kumi Amago, que está no Bra-
sil há cinco anos.

A coreógrafa admitiu alme-
jar a conquista, mesmo em
meio às dificuldades como,
reunir os 60 integrantes so-
mente no campeonato, a
inexperiência e as diferenças
culturais.  “O japonês demons-
tra o carinho através dos en-
saios ‘puxados’. É o desejo de
progresso e buscar sempre o
melhor”, explica. “Os integran-
tes entenderam o meu senti-
mento e mostraram garra. São
vitoriosos, muito mais que eu”,
afirmou.

Segundo ela, a equipe,
composta por pais, alunos e
professores das escolas Or-
ganização Educacional
Nippaku (OEN) e Mika
Youtien, juntamente com o
time de ginástica rítmica

Kizuna subiu ao palco pela primeira vez para mostrar a união de pais, filhos e professores

Kumi G. R, se surpreenderam
ao ganharem o título. “Eles já
se sentiram vitoriosos pela
grande emoção em realizar o
espetáculo”, contou.

Hip Hop – Outra equipe es-
treante no Festival foi o Crazy,
que embora sem a conquista
de um título, trouxe novidade
ao palco. Na apresentação,
misturaram os movimentos tra-
dicionais com a ginga do “hip
hop” ao som de uma música
eletrônica.

Composto por atletas da
Associação Cultural e Espor-
tiva São Judas Tadeu, a equi-
pe resgata as raízes por meio
da dança que praticavam an-
teriormente, o street dance.

“Nos empolgamos quando co-
nhecemos o yosakoi e jun-
tamos com o ‘street’”, conta

uma das coreógrafas e líder do
Crazy, Lílian Fukuhara.

(CH)

Força e delicadeza na exibição de Heisei Naruko Kai Requios mantém as tradições okinawana com o taikô

Representantes do Japão também participaram do júri


