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AGENDA

A ABCEL REALIZA A 50ª
EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA
de Lins e Região  nesta sexta
(7), sábado (8) e domingo (9).
Trata-de um evento bastante
tradicional e que costuma atra-
ir caravanas de outras cida-
des. Este ano, os organizado-
res esperam um público esti-
mado em 5 mil pessoas. Para-
lelo ao evento, serão realiza-
dos o 6º Agronegócio e o 4º
Agrofest. Leia mais na pág 4.

A MOSTRA BITEN APRE-
SENTA OBRAS  DE 67 ar-
tistas no Bunkyo. A mostra
será aberta hoje (5) e perma-
nece aberta ao público até o
dia 15 deste mês. Neste ano,
o número de inscritos foi mai-
or que do ano passado e agora
abriu-se a oportunidade para
que os pintores não figurativos
também pudessem mostrar
suas obras. De acordo com
uma das coordenadoras do
evento, Elza Oda, também ex-
poente, os artistas estão ainda
mais entusiasmados pelo fato
de o projeto ter sido aprovado
para fazer parte das comemo-
rações do Centenário da Imi-
gração Japonesa em 2008.
Leia mais na pág 5.

A ASSOCIAÇÃO SHOHA-
KU OSHIMAN REALIZA
PALESTRA  nesta sexta-fei-
ra (7) com o diretor do Institu-
to Rinri do Japão Tetsuo Toda.
O tema a ser tratado é “Re-
gras básicas para se viver em
harmonia com o nosso senti-
mento” e o evento é aberto a
qualquer interessado. Leia
mais na pág 5

O METRÔ DE SP COME-
MORA OS 98 ANOS da imi-
gração japonesa com a expo-
sição itinerante “Festivais do
Japão”, mostra que reúne os
principais festivais promovidos
pela comunidade nipo-brasilei-
ra (Festival do Japão, Tanaba-
ta Matsuri – Festival das Es-
trelas, e Hanamatsuri – Festi-
val das Estrelas, entre outros).
A programação inclui as esta-
ções República (até 30 de ju-
lho) e Largo 13 (de 01 a 31 de
agosto).

O 14º MISS RYUSO DO
BRASIL está com inscrições
abertas até 25 de julho. Já o
evento que irá eleger as mais
belas descendentes de Okina-
wa acontece no dia 30 do mes-
mo mês. Organizado pelo Cen-
tro Cultural Okinawa do Brasil,
este ano haverá também os
concursos de Mister Uchinan-
chu e Miss Missô. A ficha de
inscrição para os concursos
pode ser adquirida pelos tels 11/
6216-7867 (Cida) ou 2276-9616
(Alice, à noite) ou pelo e-mail:
cidaguenka@uol.com.br

O COOPERCOTIA REA-
LIZA A NOITE DE JULHO
neste sábado (8), a partir das
17, em suas dependências.
Como nos anos anteriores, ha-
verá comidas e bebidas (vinho
quente, quentão, cervejas, re-
frigerantes, suco natural, amen-
doim e pipoca, churrasco,
tempurá, hidiki, udon, sushi,
harumaki, oshirukô, cachorro
quente, churros, frutas
carameladas e achocolatadas,
pastel, sonho, bolos típicos, can-
jica, pé de moleque, etc...), além
de jogos para a criançada, o tra-
dicional bingo e, novamente, jun-
to com a Festa será realizada a
“balada”, dirigida aos jovens, a
partir das 21h no salão social.

FUTEBOL

Um dos maiores jogadores da história do Ja-
pão, o meia Hidetoshi Nakata anunciou no
começo da semana que está deixando o fute-
bol profissional. Com passagens por times da
Europa, o craque japonês, de apenas 29 anos,
diz ter se “cansado” da vida de jogador e se
dedicará somente às “peladas” | pág 7

DIVUILGAÇÃO

ABASTECIMENTO

Nas comemorações dos 40 anos da Ceasa
(Centro Estadual de Abastecimento de São
Paulo) na última semana, o paisagista Renato
Issamu Yoshiizumi mostrou à autoridades e
convidados presentes na cerimônia uma ma-
quete que reproduz um autêntico Jardim Ja-
ponês. A inauguração oficial do local deve
acontecer em 2008, ano do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil. | pág 6
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TAIKÔ

O 3º Campeonato de Taikô vai fazer tremer o Grande Auditório do Anhembi, neste sábado (8). Espe-
rando 2.500 pessoas na platéia deste campeonato, os integrantes dos 40 times da modalidade também
participarão das comemorações do centenário da imigração, em 2008. | pág 6

MARCUS HIDE

KARAOKÊ
ARQUIVO/JN

Faltando duas semanas para o aguar-
dado “21º Concurso Brasileiro de Can-
ção Japonesa”, organizadores prepa-
ram os últimos detalhes para o evento,
considerado o maior do País. Com nú-
meros mais expressivos do que em edi-
ções anteriores, o “Brasileirão 2006”
reunirá centenas de cantores no palco
do Bunkyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa) e promete atrair
cerca de 6 mil pessoas. | pág 8

MANGÁ
A partir desta edição, o Jornal
Nikkei traz aos leitores mais uma
novidade: matérias especiais abor-
dando o mundo dos mangás. Tra-
zendo informações sobre eventos
e dicas básicas para quem quer se
aventurar no mundo dos desenhos
japoneses, o material, que sairá to-
das às quartas-feiras, aborda des-
de o lado histórico até as recentes
novidades. De quebra, ensina téc-
nicas para desenho | pág. 5

Voluntários doam força
a entidades nikkeis

No último domingo, aconteceu em São Paulo o 23º Bazar Beneficente da Kodomo-no-Sono. A realiza-
ção do evento, que atraiu mais de 10 mil pessoas a Itaquera, foi possível graças a força de cerca de
1.100 voluntários que participam desde a organização até o atendimento nas barracas. E identificar os
grupos de voluntariado jovem nikkeis é um dos enfoques de um projeto – que ainda está sendo montado
– da Comissão de Jovens do Bunkyo. | pág 3

COMUNIDADE

DIVULGAÇÃO

SOFTBOL

Com uma vitória sobre Maringá, por 8 a 5, a
equipe feminina de softbol do Gigante (foto)
conquistou o título do 26º Campeonato Bra-
sileiro Interclubes Adulto. A competição foi
realizada nos dias 1 e 2 de julho, nos campos
do Anhanguera, em Santana do Parnaíba, com
a participação de oito equipes. | pág 7

DIVULGAÇÃO

3º Campeonato Brasileiro acontece no Anhembi
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O Rotary Liberdade comemorou a posse do governador do distrito 4430, Paulo Eduardo de
Barros Fonseca, no dia 30 de junho. O Espaço Hakka foi o local escolhido, por se tratar da
primeira posse de governador do Rotary no bairro da Liberdade. Centenas de rotarianos, amigos
e familiares foram prestigiar e parabenizar Paulo Eduardo.

1: Prefeito Gilberto Kassab, com o governador
Paulo Eduardo de Barros Fonseca e sua esposa
Diva Fonseca  2: Vereador William Woo, delegada
Rose Correia e Hirofumi Ikesaki  3: Yoichiro Mori
e Ricardo Yoshikawa  4: Ricardo Shimabukuro,
Lílian Yoshimoto, Takashi Yoshikawa e Jundi
Nakaya  5: Prefeito Gilberto Kassab, Eric Uramoto,
William Woo, Milton Fukui e Yoichiro Mori  6: Do
espaço Hakka: Liane Taira e Paulo Wei  7: Em pé:
Yoichiro Mori e Milton Fukui. Sentados: Takao
Yamada, Kensuke Sasaki e Marina Sasaki

1: Wilma Mota, Luiz Okamoto, presidente do Kodomo-No-Sono, André Kurosue e Lucília Satomi, presi-
dente da JCI Brasil-Japão, que esse ano colaborou com a entidade  2: Walter Feldmann, Orídio Shimizu
e Carlos Takahashi  3: Sergio Oda, Wilma Mota e Yasuo Suzuki  4: Kazuo Satomi e Henry Nakaya  5:
Makoto Iguchi, Jooji Hato, Laerte Lima Teixeira, sub prefeito de Itaquera e Walter Feldmann  6: Mei
Kanatani, Yurie Taira e Maya Kanatani

O Kodomo-No-Sono realizou no dia 01 de julho o 23º Bazar da entidade. Apesar de ser um dia
chuvoso, o evento reuniu milhares de pessoas, que aproveitaram o dia com diversas atrações da
festa. As comidas e o grande bazar foram os atrativos principais.

A comemoração dos 40 anos da Ceasa foi
marcada por homenagens à comunidade nik-
kei, que foi representada pelo atual conselheiro
da Ocesp, Américo Utumi. A palavra também
foi concedida ao presidente da Ceagesp, Fran-
cisco Cajueira. Dentre às atrações, estava a
apresentação da maquete do projeto de
revitalização do Jardim Japonês do local, feita
pelos engenheiros da Ceagesp e projetada pelo
paisagista Renato Issamu.

1: Américo Utumi discursando  2: Jiro Yamada (diretor da Acapesp) e Francisco Cajueira   3: Francisco
Cajueira discursando

Carlos R. de Camargo, Cristiane A Sato, Francis-
co N. Sato, Cristina Tieco Hirakawa

No último fim de semana (1º e 2 de julho) a 20ª Festa da Cerejeira de Garça estava animada, e
reuniu milhares de pessoas com atrações da cultura japonesa.

Cristiane A Sato, Roseane F. Voss, Ana Cláudia da
Silva, Nádia Maria C. Muniz, Leonice Soriani,
Shirley Pinto, Sonia Alexina de Oliveira Marra

A equipe do São Paulo Beisebol e Softbol Clube comemoraram o bicampeonato do Campeonato
Brasileiro em uma churrascaria no Itaim Bibi, em São Paulo. A comemoração oferecida pelo
padrinho da equipe, Seiji Ishikawa, aconteceu no dia 30 de junho e contou com a participação de
muitos jogadores.

1: Marcos Sato, Seiji Ishikawa, Alec Mizushima e Jorge Mizushima  2: Kleber Ogima, Ricardo Shimanoe,
Rodrigo Hirota e Sergio Murakami  3: Marcos Guimarães, o Sosa, Alec Mizushima, Vitor Higuchi e
Marcio Sakane  4: Jesus Madruga, Sergio S. Murakami, Wilson Chinen e Fenando Yagura, o Buiu

Fachada da loja e, ao lado, Patrícia Yoshida e Fabiana Tanaka, proprietárias da Org. Store

A papelaria Org. Store foi inaugurada no Itaim, com amigos das proprietárias e  empresários
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VOLUNTARIADO

Força de voluntários move grandes eventos nikkeis

O movimento dekassegui,
que completa em 2006 seus 20
anos, ganhará em breve um
documentário desbravando o
cotidiano mais do que conhe-
cido pelos nipo-brasileiros. Tra-
ta-se de “Do Brasil Ao Japão”,
obra que promete contar a his-
tória de brasileiros que vão (ou
foram) ao Japão batalhar por
uma vida melhor.

À frente do projeto está o
americano Aaron Litvin, que
está no Brasil há um ano e
meio e atualmente concentra-
se em pesquisar a vida dos
imigrantes brasileiros que bus-
cam o sonhado “pé-de-meia”
do outro lado do mundo. Em
meio aos estudos, o jovem de
apenas 24 anos tem se dedi-
cado também à produção do
documentário. A idéia de se
trabalhar em um projeto
audiovisual, segundo ele, é
uma forma de registrar e mos-

trar através da tela uma impor-
tante parte da história dos nipo-
brasileiros.

Com previsão de lançamen-
to para 2008, ano em que se
comemora o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
o filme já começou suas filma-
gens no Brasil, acompanhando
a trajetória dos nikkeis antes da
partida ao Japão e mapeando
os principais pontos que carac-
terizam os sentimentos dos fu-
turos trabalhadores brasileiros,
caso da saudade, expectativa e
medos. “Começamos as filma-
gens em maio e vou terminar
somente em setembro. Minha
idéia básica é mostrar o que os
nipo-brasileiros que vão tentar
a vida no Japão pensam antes
do embarque. Essa ansiedade
e até mesmo a insegurança é o
que eu quero retratar no filme.
Os migrantes, expressando
suas esperanças e experiênci-

COMUNIDADE

Documentário sobre movimento dekassegui busca por patrocínio

Avontade de ajudar não
tem idade. Num do-
mingo frio e chuvoso,

Fumiko Mizutani Nakamura,
70, levanta cedinho para estar
às 7 horas da manhã na Asso-
ciação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono, perto de sua
casa, no bairro do Itaquera, em
São Paulo. Junto do marido,
Helio Iwao Nakamura, tam-
bém de 70 anos, passa o dia
na barraca de venda de
niguirizushi. Ela no preparo e
na venda e ele no caixa.

Os dois fazem parte do Ita-
quera Nikkei Clube e é por
essa entidade que se juntaram
a outros associados e amigos
para colaborar com a realiza-
ção do 23º Bazar Beneficente
da Kodomo-no-Sono, ocorrido
no último domingo (2), e que
aconteceu entre as 9h e 17h.
No total cerca de 1.100 volun-
tários estiveram presentes, e é
com a força de todos eles que
a entidade consegue realizar o
evento com maestria. “Fize-
mos 300 pratos, 60 de sashimis.
Vendemos tudo, apesar do tem-
po ruim”, conta a nissei, la-
mentando que a chuva da ma-
nhã espantou a metade do pú-
blico esperado, tendo compa-
recido aproximadamente 10
mil visitantes.

De acordo com o presiden-
te da Comissão do bazar,
Yasuo Suzuki, os anônimos que
doam seu tempo em prol do
sucesso do evento se dividem
em vários setores, que inclu-
em a venda de comidas em
restaurantes e barracas, como
sakura-mochi, yakisoba e
churrasco, muitos bazaristas,
os que trabalham como
monitores na Kodomolandia
(espaço para crianças), apre-
sentações de danças folclóri-
cas, bingo e venda de rifas, bi-
lheteria, estacionamento, segu-
rança, limpeza e outros. De
jovens à terceira-idade. “Este
ano tivemos 1.100 voluntários
colaborando, de 70 entidades”,
destaca o diretor.

Mas não é só no dia que
comparecem. A nissei Fumiko,
por exemplo, esteve sábado na
sede da entidade preparando
as verduras e a carne para o
yakisoba. Ficou lá das 8h às
15h30, pouco antes do jogo do
Brasil pelas quartas-de-final
da Copa. “Mas assisti só o
finalzinho, porque fiquei aju-
dando a carregar os equipa-
mentos daqui para o Nikkey
Clube, e só fui ver mais tar-
de.” Há cerca de 15 anos que
sua associação comparece
como mão-de-obra às edições
do evento. “Sempre participa-
mos no setor de cozinha. No
início ficávamos no yakisoba,
e depois passamos para o
niguirizushi. E nosso grupo faz

artesanatos para serem doa-
dos e vendidos no bazar”, co-
menta ela, que demonstra ex-
periência também como pre-
sidente do Fujinbu do Nikkey
Clube, atividade que toma a
frente por 18 anos.

“Faço esse trabalho para aju-
dar as crianças. Largo minha
casa para atuar como voluntá-
ria, e já agendamos para partici-
par do Festival do Japão pelo
Sakura-kai [Federação Sakura
Ipê do Brasil], com a venda de
sakura mochis”, adianta. “Esse
é o nosso ideal, mesmo porque
o nikkei tem esse sentimento de
colaboração”, suspira o marido,
que, por ser médico, é também
solicitado a ingressar no pronto-
socorro.

Corte solidário - No palco
também vale. Amigos da Ko-
domo-no-Sono, o grupo Soho,
da rede de cabeleireiros, mar-
ca sua presença no bazar como
atração cultural. Eles se apre-
sentam ao público com o nú-
mero do Yosakoi Soran, a dan-
ça animada em grupo da região
de Hokkaido, e assim ajudam a
entreter os visitantes do 23º
Bazar Beneficente. Mas não é
somente nesses eventos que os
jovens comparecem.

“Hoje viemos para presti-
giar. Mas temos uma escala de
cabeleireiros e no terceiro do-
mingo de cada mês o grupo se
organiza para cortar os cabe-
los dos internos da Kodomo”,
explica a profissional Kátia
Gonçalves, 29. “São dois sa-
lões por mês e, por ser uma
atividade voluntária, não é todo
mundo que vem.” A cada visi-
ta, são cerca de 15 pessoas
mais os assistentes. “Sinto sa-
tisfação, se todos puderem fa-
zer um pouco...”

O colega de trabalho Tom
Sakai, 26, afirma que esse sen-
timento é visto também na
carinha de cada interno, que
entra na entidade quando cri-
ança (por isso, o nome ‘kodo-
mo’, que significa criança, em
japonês) e permanece até a
idade adulta em tratamento e
aos cuidados médicos e de
outros profissionais. “Percebo
que eles sentem muita solidão,
pois ficam contentes quando

nós chegamos, chamam-nos
pelos nomes e o clima já
muda”, glorifica-se.

E os jovens se viram para
cumprir com o compromisso.
“Nos reunimos para ver quem
tem carro, porque aqui não é
de fácil acesso. Daí pegamos
carona e chegamos de manhã,
sem horário certo para termi-
nar. Às vezes calha de ter ou-
tro evento, já que o grupo se
apresenta em vários locais, mas

Associados do Itaquera Nikkei Clube, que trabalharam no Bazar Beneficente da Kodomo-so-Sono
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Identificar grupos de atu-
ação em atividades voluntá-
rias é um dos enfoques que a
Comissão de Jovens do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa) quer levar
para frente por meio de uma
pesquisa – ainda em fase de
estruturação. A idéia surgiu há
cerca de quatro anos, mas na
época não pôde ser
viabilizada por falta de recur-
sos e de disponibilidade dos
membros. Com a nova dire-
toria, um grupo está se reu-
nindo para determinar os pas-
sos para tornar a proposta
concreta desta vez.

Mas não é só saber que
atividades solidárias as enti-
dades ou departamentos jo-
vens realizam. “Hoje sabe-
mos que as grandes afinida-
des deles estão em quatro
frentes: esportiva, de lazer,
cultural e no voluntariado,
mesmo sem serem ligados a
alguma entidade. Esse proje-
to seria a primeira parte de
um trabalho maior, que é a
integração. Faríamos um
mapeamento dessas frentes
e depois trabalharíamos de
forma integrada, pois existem

pequenos grupos que não agem
de forma coordenada e en-
frentam dificuldades”, conta
Mário Shimao, um dos coor-
denadores do projeto. Com
conhecimento no assunto, ele
atua como diretor de Eventos
da Kibô-no-Iê (Sociedade Be-
neficente Casa da Esperança),
de forma não remunerada,
quando não exerce a profissão
de gerente de produtos de
software numa empresa em
São Paulo. E como destaca, o
que falta é apoio para organi-
zar as estruturas, o que pode
comprometer o marketing e a
busca de recursos para as
ações de um grupo. Com essa
“rede” montada, será possível
a troca de experiências.

Busca de patrocínio - “A
idéia é atingir o nível Brasil,
pelo interior paulista e outros
Estados, e achamos que o pri-
meiro contato deve ser pesso-
al e isso envolve recursos fi-
nanceiros para deslocamento.
Por isso precisaremos buscar
patrocínios.”

Para Luiz Fernando Rosa
da Silva, atual presidente do
Seinen Bunkyo, o projeto pode

ser chamado de “programa
continuado da Revi”, reme-
tendo ao evento realizado em
abril e que reuniu cerca de
cem pessoas no Centro
Kokushikan Daigaku. “Esta-
mos fazendo contato com elas
e os que não estiveram pre-
sentes, visitamos as entida-
des. Diversas reuniões estão
sendo feitas para definir um
formato, mas o projeto deve
ser dimensionado em dois me-
ses.”

O objetivo, segundo afirma,
é “unir forças para divulgar
mais a cultura japonesa e aju-
dar na realização das come-
morações do Centenário”. “As
pessoas se interessam muito
pela questão beneficente. No
Bunka Matsuri conseguimos
fazer uma mobilização duas
semanas antes, entre mem-
bros de muitas entidades.”

E a nova geração de des-
cendentes está mesmo espa-
lhada entre muitos grupos, que
Mário Shimao lista enquanto
explica sua importância. “Hoje
percebemos que os grupos
mais organizados são os que
têm esse enfoque em
voluntariado mesmo sem ser

assistencialista. Todos são
voluntários e tem um foco de-
finido em cultura, comunida-
de, saúde, desenvolvimento
pessoal e procuram trazer be-
nefícios à sociedade.” Entre
as quais cita, estão o G4
(Asebex, Abeuni, JCI Brasil-
Japão e Seinen Bunkyo), Gru-
po Amazing, Mais Atitude,
Remar, e tantas outras.

“O trabalho voluntário
existe em vários tipos. De
certa forma, o objetivo prin-
cipal é melhorar a sociedade
por vários meios. O que os
mais velhos já faziam nos
kaikans era trabalho voluntá-
rio de comunidade, só não era
rotulado assim”, lembra.
Shimao e Silva acham que o
advento do centenário é um
grande chamariz para que o
projeto cresça. “Quando ti-
vermos fechado, vamos che-
gar nos patrocinadores e bus-
car subsídios. Mas ninguém
vai patrocinar por patrocinar,
pois hoje há a questão comer-
cial, e acredito que esse pro-
jeto dará visibilidade da mar-
ca para chegar a muitos lo-
cais.”

(CY)

Projeto em estudo pretende identificar atividades de jovens nikkeis

daí saímos mais cedo; não dei-
xamos de comparecer”, conta
Kátia. Mas mesmo com a prá-
tica que os acompanha no dia-
a-dia dos salões, lavar e cortar
os cabelos dos excepcionais
não é tarefa fácil. “Temos de
tomar cuidado, já que trabalha-
mos com materiais cortantes.”
A alegria, no entanto, é que dá
o tom do serviço. “A gente brin-
ca e conversa muito, é uma
classe bem especial”, comenta
o jovem Sakai.

O espírito de doar já está
presente na equipe da Soho
Cabeleireiros. Além de ativida-
des para ajudar em entidades
beneficentes diversas, como
sua Festa Junina, que objetiva
arrecadar fundos para algu-
mas associações com as quais
mantém contato, o grupo pro-
move campanhas de corte so-
lidário. Eventualmente, fazem
o trabalho a um preço mais
barato do que o cobrado nas
suas unidades. É tradicional
também a varrição que o pre-
sidente da empresa, Hideaki
Iijima, promove anualmente
nas ruas de São Paulo, atra-
vés da Zeladoria do Planeta.

Balanço - Pouco mais de 10
mil pessoas foi o público que
compareceu ao bazar da As-
sociação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono no domingo.
A metade do aguardado, 20
mil, de acordo com os organi-

zadores. “Infelizmente a chu-
va atrapalhou. As pessoas que
conhecem nosso evento sabem
que é um sucesso, servimos
comida de todas as variedades,
os bazaristas vendem produtos
importados, tudo isso é atrati-
vo, e por ser tradicional, muita
gente aguarda com expectati-
va”, afirma um dos vice-pre-
sidentes, José Taniguti. Mas
comemora a organização e que
nenhum outro imprevisto acon-
teceu.

Ele comenta que o evento
é o carro-chefe dentre outros
que realizam ao longo do ano:
Boi-no-Rolete, Karaokê Bene-
ficente e Festival do Sushi.
“Algumas famílias [dos inter-
nos] contribuem com a entida-
de, mas é insuficiente, e por
isso temos mais esses outros
eventos. A importância do ba-
zar é que ajuda a manter por
dois a três meses o suprimen-
to da associação. Além disso,
a sociedade participa pelos
voluntários e as pessoas que
vêm consumir e conhecer o
local, pois uma das intenções
é divulgar o nosso trabalho.”

Taniguti lembra que parte
dos excepcionais “são
odichans, e por isso têm pro-
blemas de velhice também”.
“À medida que a idade avan-
ça, fica mais difícil. Temos de
cuidar deles, que são quase
cem, e de sua saúde.”

(Cíntia Yamashiro)

as, vão criar suas próprias nar-
rativas. O documentário retra-
tará as histórias humanas que
estão por trás de um importan-
te fenômeno social”, explica o
diretor.

Terminada a primeira fase
das gravações em setembro, é
hora de Litvin partir para re-
gistrar o “outro lado”: as pri-
meiras adaptações desses
mesmos brasileiros que deram
depoimento para a obra. Para
tanto, o diretor já está de ma-
las prontas para embarcar ao
Japão, onde terminará de gra-
var os depoimentos e finaliza-
rá o documentário, aproveitan-
do a estada oferecida pela
Universidade de Sofia em Tó-
quio, onde desenvolverá ainda
mais os estudos sobre o fenô-
meno dekassegui.

Segundo o diretor, que se
interessou pelo assunto há três
anos – inclusive fez dele sua

tese de mestrado em Sociolo-
gia na USP (Universidade de
São Paulo) e tem como
orientador o atual vice-reitor
Sedi Hirano – que praticamen-
te imperceptível, fruto do con-
tato com os brasileiros. “Na ver-
dade, os nipo-brasileiros mere-
cem uma obra que retrate de
forma mais fiel possível essa
geração toda de trabalhadores.
Trata-se de um marco da imi-
gração, justamente agora que
estamos a tão pouco tempo do
Centenário”, afirma ele.

Apesar da boa intenção e
do início da gravação, Aaron
Litvin vive uma situação pre-
senciada pela grande maioria
que decide se aventurar no ci-
nema: a falta de patrocínio
para bancar a obra. Sem gran-
des investimentos, o diretor
busca por ajuda de empresas
ou interessados em financiar
parte dos gastos, todos arca-

dos, até o momento, de seu
próprio bolso. “Há dois meses,
viajei até os Estados Unidos
para comprar uma câmera e
outros equipamentos para a
viabilização do projeto. Até
aqui, tenho conseguido levar as
filmagens adiante, mas vou ter
dificuldades mais para frente.
Com a ajuda de empresas, é
sempre mais fácil se deslocar
e custear o orçamento”, expli-
ca ele, adiantando que a pro-
dução do documentário nada
tem a ver com os estudos.
“Isso é bom ressaltar. Não es-
tou desenvolvendo este
documentário com o intuito de
inseri-lo em minhas teses. Mi-
nha intenção é prestar uma
homenagem e registrar esse
movimento que tanto me cha-
ma a atenção.”

Aliás, sobre o futuro do mo-
vimento dekassegui, o america-
no é categórico ao afirmar que,

independente dos avanços dos
nikkeis dentro da sociedade no
geral, a ida de trabalhadores
brasileiros ao Japão continuará
firme e forte. Na visão de
Litvin, “hoje a ida ao Japão já
não é mais uma questão mera-
mente de sobrevivência, mas
sim de se ter estabelecido um
elo entre Brasil e Japão. Mui-
tos vão para encontrar paren-
tes que vivem há muito tempo
lá, viver novamente uma vida
que estavam acostumados no
Brasil, com a presença da fa-
mília. É claro que o fator finan-
ceiro ainda pesa muito, mas
hoje em dia não é mais somen-
te pelo dinheiro.”

Aos interessados em ajudar
na produção de “Do Brasil Ao
Japão”, cujo orçamento está
em cerca de US$ 50 mil, o e-
mail para contato de Aaron
Litvin é: litvin@post.harvard.
edu ou pelo tel: 11/ 3801-8655.



4 JORNAL NIKKEI São Paulo, 05 a 07 de julho de 2006

Como já tivemos oportu-
nidade de colocar, na suces-
são, isto é, com o falecimen-
to de uma pessoa, seus her-
deiros passam a ser titulares
dos bens deixados.

Várias regras determi-
nam a forma de sucessão,

Anulação de doação
bem como o montante cabí-
vel a cada um.

Em primeiro lugar, há que
se considerar a ordem de
vocação hereditária na for-
ma prevista no Código Ci-
vil, em seu artigo 1829, que
dispõe:

“A sucessão legítima defe-
re-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em
concorrência com o cônjuge,
salvo se casado este com o
falecido em regime de comu-
nhão total, ou no da separa-
ção obrigatória de bens (art.
1640, parágrafo único); ou se,
no regime de comunhão par-
cial, o autor da herança não
houver deixado bens particu-
lares;

II - aos ascendentes, em
concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevi-
vente;

IV - aos colaterais.”

Em segundo lugar, a exis-
tência de herdeiros anteriores,
nesta ordem, excluem-se os
demais.

Em terceiro lugar, dentro

de uma mesma classe de her-
deiros não pode haver trata-
mento diferenciado. Atentar-
se, também para o fato de
existir direito de representa-
ção dos descendentes, isto é,
os netos herdam por estirpe
os bens deixados pelo avô,
quando falecido seu pai ou
mãe.

Em quarto lugar, conside-
rar a existência do direito de
qualquer pessoa dispor da me-
tade dos seus bens, preservan-
do a legítima dos herdeiros.
Esta disponibilidade deve ser
feita expressamente.

Não pode, porém, uma pes-
soa em vida fazer doação a
um dos filhos sem anuência
dos demais. Este ato é passí-
vel de anulação.

Essas considerações fo-
ram feitas, para ilustrar um

caso em tela que patrocina-
mos.

Uma pessoa faleceu e
abriu-se seu inventário. Um
dos bens colacionado, isto é,
trazido ao inventário, era ob-
jeto de doação feito pelo “de
cujus” (o falecido) a um filho
havido fora do casamento. In-
gressou-se com ação de anu-
lação, pois a doação não po-
deria ser feita sem a anuência,
isto é, a concordância dos de-
mais filhos, no caso, os legíti-
mos. Constestou-se que me-
tade do bem era a parte dis-
ponível do autor da herança e
que somente a outra metade
poderia ser inventariada.

A meu ver, se a doação res-
tar nula, e ela é nula, pois, pa-
dece de vício em sua origem,
o ato é nulo e o bem volta ao
seu estado anterior, ou seja,

volta 100% para o doador, e
no caso de sua morte, ao es-
pólio. Não há que se falar em
disponibilidade da metade. O
direito de dispor da metade
dos bens deve ser exercido
clara, expressa e especifica-
mente em documento próprio
e nunca por dedução.

Portanto, qualquer doa-
ção feita a herdeiros sem a
anuência dos demais é pas-
sível de anulação. Se a pes-
soa quiser beneficiar alguns
dos herdeiros usando o direi-
to de disponibilidade, melhor
fazê-lo por testamento.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada
Advogados Associados

felicia@haradaadvogados.com.br

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Após catorze anos afas-
tados dos bancos escolares,
estou freqüentando o curso
seqüencial que uma das uni-
versidades vem promovendo
há bom tempo. Já é a 24ª tur-
ma do curso “Análise do Dis-
curso em Linguagem de
Marketing”. Não tenho a pre-
tensão de adquirir o diploma,
mas sim me atualizar em
questão que está em voga,
como marketing, por exem-
plo, tão falado em todas as
esferas.

Aprender novos vocábu-
los e estar por dentro de no-
vos assuntos.  Você sabia que
“Bibliografia” agora diz “Re-
ferência?”. A maioria dos es-
tudantes é da área de vendas,
supervisores, gerentes. Há
pessoas de toda a categoria.
E a companhia é muito boa,
principalmente a da Ana Elisa
que faz o elo entre estudan-
tes e os professores, providen-
ciando apostilas, horários, avi-
sos via e-mail, dando dicas
sobre o trabalho de conclu-
são do curso. E discute-se
coisa interessante.

Todos deveriam se reci-
clar, não importa a atividade,
ou mesmo quem não tenha
atividade nenhuma. Abre

amplo campo da visão e a
gente vê o mundo sob outra
ótica. Todo vendedor ou pro-
pagandista de remédios sabe
como é difícil passar por uma
recepcionista de um médico.

Mesmo tendo um bom ar-
gumento dificilmente conse-
gue driblá-la. Um vendedor já
fizera inúmeras tentativas e
nada de conseguir a entrevis-
ta com um oftalmologista.
Nem pelo telefone. A aten-
dente sempre dizia não ter
brecha na agenda. Até que
lhe surgiu uma idéia.  Telefo-
nou e agendou uma consulta,
como se fosse paciente. Ao
ser atendido pelo médico
apresentou a proposta e dis-
se o motivo da tática empre-
gada.

Não estava necessitando
de consulta alguma. Conse-
guiu efetuar boa venda e teve
o valor da consulta dispensa-
do. E tem muitas outras his-
tórias reais do dia-a-dia que
fazem o curso interessante.
Os professores todos com
mestrados ou doutorados,
exímios conferencistas, fa-
zem com que as dez aulas aos
sábados não sejam tão pesa-
das assim.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins (SP)

OPINIÃO

De volta à escola

FALECIMENTO

Júlio Yamashita falece aos 70 anos
Júlio Yamashita, presidente da Associação Cultural, Agrí-
cola e Esportiva de Hirano, faleceu no último dia 30, aos 70
anos. Júlio Yamashita pertencia à família pioneira da pri-
meira colônia japonesa fundada no Brasil. Foi vereador por
três legislaturas em Cafelândia. Dirigiu por vários anos a
entidade da comunidade japonesa. Seu corpo foi enterrado
no mesmo dia no cemitério de Cafelândia

AAssociação Benefi-
cente, Cultural e Es-
portiva de Lins (Abcel)

realiza nesta sexta (7), sába-
do (8) e domingo (9) a 50ª
Exposição Agrícola de Lins
e Região, que engloba cida-
des como Cafelândia, Pro-
missão e Getulina, entre ou-
tras. Segundo o presidente da
Comissão Organizadora, Yuji
Oota, os preparativos tiveram
início há cerca de dois me-
ses. “Trata-se de um evento
bastante tradicional e que
costuma receber caravanas
de outras localidades”, infor-
ma Oota, acrescentando que
o evento deve atrair um pú-
blico estimado entre 8 e 10
mil visitantes. Paralelamente
acontece o 6º Agronegócio e
o 4º Agrofest.

A abertura acontece nesta
sexta-feira, às 9h, e deve con-
tar com as presenças do se-
cretário da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São
Paulo, Alberto José Macedo
Filho, e o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Masuo
Nishibayashi. Nesse mesmo
dia, das 9 às 13h, uma equipe
de seis engenheiros agrôno-
mos julgará os produtos expos-
tos. Oota explica que a região
se destaca pela produção de
hortaliças, além de tomates e
pimentão. Encerrada a expo-
sição, os produtos expostos são
doados às entidades da cida-
de. O coordenador explica que
o evento conta com a partici-
pação dos assentados da Fa-

zenda Reunidas de Promissão,
objeto de reforma agrária pro-
movida pelo Incra que deu cer-
to. “No total, são cerca de 200
famílias de Lins e região. Já
tivemos dias melhores, mas
hoje infelizmente temos dificul-
dades para encher o salão de
exposição de produtos”, la-
menta Oota.

Também paralelo ao even-
to será realizado o festival de
yakisobá e de pratos típicos da
cozinha japonesa. Diversos
números artísticos também
estão programados, como o
show do cantor Joe Hirata, que
será realizado por volta das 21
horas do sábado. Joe Hirata,

que ganhou projeção ao se tor-
nar o primeiro “estrangeiro” a
vencer um concurso promovi-
do pela TV estatal japonesa
NHK, em 1994, deve interpre-
tar músicas sertanejas, japone-
sas e MPB. Haverá também
apresentação de artistas locais
com karaokê, exibição de dan-
ças de salão e danças típicas.

A programação inclui ain-
da uma demonstração de arte
marcial (kendô-esgrima japo-
nesa), no dia 7, com a Acade-
mia Morimoto. Também na
sexta-feira, às 15h, o engenhei-
ro Gilberto Wassano falará
sobre cultivo em estufas, com
o objetivo de incrementar essa

CIDADES/LINS

Abcel realiza a 50ª Exposição
Agrícola de Lins e Região

modalidade de exploração em
Lins. Além dos produtos ex-
postos, o público visitante en-
contrará diversas bancas ven-
dendo mercadorias de origem
rural agregadas com trabalho
artesanal.

(Aldo Shiguti)

50ª EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA DE
LINS E REGIÃO
QUANDO: SEXTA (7), A PARTIR DAS 9H.
SÁBADO (8) E DOMINGO (9), DAS 9 ÀS

22H

ONDE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE,
CULTURAL E ESPORTIVA DE LINS (AV.
DUQUE DE CAXIAS, 646)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 14/3522-3855

Organizadores esperam receber um público estimado entre 8 e 10 mil visitantes em Lins

DIVULGAÇÃO

Em Convenção Estadual
realizada no último dia 30, na
Assembléia Legislativa de São
Paulo, o PSB (Partido Socialis-
ta Brasileiro) homologou a can-
didatura a deputado estadual de
Shinji Yonamine, presidente da
Worldwide Uchinanchu Busi-
ness Association e do Centro
Cultural Okinawa do Brasil, e
vice-Presidente da Associação
Okinawa Kenjin do Brasil.

POLÍTICA

PSB homologa candidatura
de Shinji Yonamine

Estiveram presentes no
evento diversas autoridades,
entre elas o presidente do par-
tido e ex-prefeito de São
Vicente (entre 1997 e 2004),
Márcio França. Durante o seu
mandato, a capital da ilha de
Okinawa, Naha, e a cidade de
São Vicente, tornaram-se ci-
dades-irmãs, recebendo o títu-
lo de cidadão honorário de
Okinawa.

Yonamine e Márcio França posam ao lado do “samurai”

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Fórum discute desenvolvimento do Alto Tietê
O prefeito de

Mogi das Cruzes,
Junji Abe (PSDB),
que preside a Asso-
ciação dos Municípi-
os do Alto Tietê
(AMAT), participou
nesta segunda-feira
(3), do 1º Fórum de
Desenvolvimento
Econômico, realiza-
do em Itaquaquece-
tuba. O objetivo do
evento foi discutir
um plano de
integração regional,
entre os poderes pú-
blicos (municipais,
estadual e federal) e
a sociedade civil organizada
em prol do fortalecimento sus-
tentável da região. Todas as
propostas levantadas serão dis-
cutidas pelos secretários da
área e a previsão é que a
Agência de Desenvolvimento
Regional esteja moldada até o
final deste ano.

O presidente da Agência
Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial, Alessandro Tei-
xeira, e o coordenador de De-
senvolvimento do Estado, Flá-

vio de Freitas, participaram do
encontro. Além disso, houve a
presença de prefeitos do Alto
Tietê e representantes do
Ciesp, Fiesp, Sebrae e centrais
sindicais.

“Precisamos buscar, de
mãos dadas com a sociedade
civil organizada, as soluções
para os problemas da nossa
região. Sabemos das caracte-
rísticas diferenciadas e que as
dificuldades são complexas,
mas, podemos transformar os

potenciais de cada cidade e
buscar de forma solidária os
caminhos para o desenvolvi-
mento sustentável”, disse o
prefeito Junji.

O representante do Gover-
no Estadual, Flávio de Freitas,
concordou com a posição de
Junji e lembrou que a identida-
de de uma região é um instru-
mento importantíssimo para
atingir os objetivos de todos.
“Daí a importância de se dis-
cutir os problemas regionais e

buscar soluções conjuntas”,
concluiu.

Foram discutidos temas
sobre o perfil econômico do
Alto Tietê e explanação sobre
políticas públicas estadual e
federal de impacto no desen-
volvimento econômico da re-
gião. À tarde, a experiência
de política pública emprega-
da no Grande ABC foi abor-
dada, além de um painel
temático sobre logística, trans-
porte, comércio exterior,
infra-estrutura, agricultura,
política industrial e pesquisa,
desenvolvimento e inovação
tecnológica.

Para encerrar o evento, o
representante do Ministério de
Desenvolvimento, falou do
cenário internacional e elogiou
a iniciativa dos municípios do
Alto Tietê. “Para conseguir o
avanço da região, é necessá-
rio união. E nesse trabalho, é
fundamental que haja objeti-
vos definidos. É a melhor for-
ma de pautar os governos es-
tadual e federal e conseguir
verbas para os projetos em
comum”, concluiu Alessandro
Teixeira.

 Junji Abe: “Precisamos buscar as soluções para os problemas da região”

DIVULGAÇÃO
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Um homem perde a mulher
e precisa cuidar de duas filhas
pequenas, além de sua mãe
idosa e doente. Ele, apesar de
ter uma profissão, começa a
fazer outros trabalhos para
poder sustentar sua família.
Antes do anoitecer corre para
casa, preocupado em cuidar
das três mulheres que depen-
dem somente dele.

À primeira vista, essa his-
tória parece um melodrama
atual, como tantos que acon-
tecem na vida real em que pais
fazem de tudo pela família.
Mas a história, que pinta com
cores simples e emocionantes
no filme de Yoji Yamada, con-
ta o drama de um samurai no
Japão do século 19, costuma-
damente retratado como herói
frio e inabalável em muitos fil-
mes, mas que, em O Samurai
do Entardecer (Tasogare
Seibei, Japão,2002), aparece
como um homem, acima de
tudo, humano.

Quem sentar na poltrona
do CineSesc, até o dia 20 des-
te mês, verá uma história de
honra – como se vê na maio-
ria das que têm samurais
como personagens – e amor
– como não se vê nas mes-
mas. Seibei Iguchi (Hiroyuki
Sanada) é o samurai, mas um
samurai pobre.  Ele perde sua
mulher, que morre de tuber-
culose, e fica com Kayano e
Ito, suas filhas. Seibei tem um
serviço burocrático, e, para
poder sustentar sua família e
arcar com as despesas da

morte da esposa, é obrigado
a vender sua espada. Nessa
situação, não aceita quando
um amigo sugere que se case
com a irmã dele, depois de
Seibei ter matado seu ex-ma-
rido, um samurai de respeito,
mas bêbado e agressivo.

Após a luta com o ex-ma-
rido de Tomoe (Rie Miyaza-
wa), o samurai do entardecer
fica conhecido e ganha respei-
to, sendo convocado para uma
luta difícil contra um guerrei-
ro. Indicado ao Oscar de me-
lhor filme estrangeiro em 2004,
o longa ganhou 13 prêmios
pela Academia de Cinema do
Japão, entre eles o de melhor
filme, ator, roteiro, direção, fo-
tografia e montagem. Partici-
pou também do Festival de
Berlim em 2003.

O SAMURAI DO ENTARDECER
DIREÇÃO: YOJI YAMADA

ELENCO: HIROYUKI SANADA, RIE

MIYAZAWA, MIN TANAKA, , REN

OSUGI, NENJI KOBAYASHI, MITSURU

FUKIKOSHI, KEIKO KISHI, TETSURO

TANBA

QUANDO: ATÉ DIA 20 DE JULHO

HORÁRIOS: 14H – 16H30 – 19H –
21H30
ONDE: CINESESC - RUA AUGUSTA,
2.075 – JARDINS

ENTRADA: SEGUNDA, TERÇA E QUINTA:
R$ 8,00 (MEIA PARA COMERCIÁRIOS,
ESTUDANTES E IDOSOS).
QUARTA: R$ 6,00 (MEIA PARA

COMERCIÁRIOS, ESTUDANTES E IDOSOS).
SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS:
R$ 10,00 (MEIA PARA COMERCIÁRIOS,
ESTUDANTES E IDOSOS)

‘O Samurai do Entardecer’
mostra ‘guerreiro mais humano’

Longa mistura cenas de ação com toque sentimental

DIVULGAÇÃO

Dando continuidade às ati-
vidades sócio-culturais pro-
movidas pela Associação Sho-
haku Oshiman, acontece nes-
ta sexta-feira (7) uma pales-
tra com o diretor do Instituto
Rinri do Japão Tetsuo Toda.
O tema a ser tratado é “Re-
gras básicas para se viver em
harmonia com o nosso senti-
mento” e o evento é aberto a
qualquer interessado.

O diretor aproveita a visi-
ta ao Brasil – irá palestrar
outro tema no Instituto Rinri
em São Paulo – e aceita o
convite do Shohaku-
Oshiman. “Nossos objetivos
e do Rinri coincidem, de de-
fender a formação da ética e
moral do ser humano, e por
isso realizamos essas pales-
tras”, afirma a diretora do
Colégio Oshiman, Mayumi
Kawamura Silva. Dentre os
assuntos abordados, afirma,
está a busca do equilíbrio
como sinônimo de ser feliz.
“Ele fala em seguir as regras
simples da natureza [defini-
das pelo Rinri], como cum-
primentar as pessoas, reali-
zar as tarefas do dia-a-dia da
melhor maneira, sem recla-
mar, para sentir-se bem con-
sigo mesmo e fazer bem aos
outros também.”

Ela ressalta sobre o dire-
tor, no entanto, que “atual-
mente sua atividade está vol-
tada a estudar os motivos que
levam as crianças japonesas
a ficarem trancadas dentro
de casa, algo que vem au-

mentando muito naquele
país”. Tetsuo Toda , nascido
em 1945 em Kumamoto, é
autor do livro “Trabalhar com
prazer – 17 pontos importan-
tes  assimilados através da
prática” e co-autor de “A
transformação de nossos fi-
lhos”.

“A cada três meses rece-
bemos algum professor do
Rinri, mas é difícil vir alguém
do nível dele, e essa é uma
oportunidade para quem tiver
interesse em conhecer o Ins-
tituto estar presente”, lembra
Mayumi. A palestra, que será
proferida em japonês – com
tradução para o português –
acontece no auditório do Co-
légio Oshiman, que tem ca-
pacidade para 200 pessoas.
O ingresso custa R$ 15,00 e
pode ser reservado pelo te-
lefone 11/5904-2456 ou ad-
quirido na porta – se ainda
tiver vaga. A Associação pre-
vê como próximo evento
uma palestra com um médi-
co, que tratará sobre drogas,
no mês de agosto.

PALESTRA “REGRAS BÁSICAS
PARA SE VIVER EM HARMONIA
COM O NOSSO SENTIMENTO”,
COM TETSUO TODA
QUANDO: SEXTA-FEIRA (7), DAS 19H ÀS

20H30
ONDE: AUDITÓRIO DO COLÉGIO OSHIMAN

- RUA FERDINANDO GALIANI, S/Nº, VILA

MARIANA

ENTRADA: R$ 15,00
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
11/5904-2456

VIVER EM HARMONIA

Associação Shohaku
Oshiman realiza palestra

O Coopercotia Atlético Clu-
be realiza a tradicional Festa
Noite de Julho no próximo sá-
bado (8), a partir das 17h, em
suas dependências. O término
está previsto para às 23h.
Como nos anos anteriores, ha-
verá comidas e bebidas (vinho
quente, quentão, cervejas, re-
frigerantes, suco natural,
amendoim e pipoca, churras-
co, tempurá, hidiki, udon, sushi,
harumaki, oshirukô, cachorro
quente, churros, frutas
carameladas e achocolatadas,
pastel, sonho, bolos típicos,
canjica, pé de moleque, etc),
além de jogos para a criança-
da, o tradicional bingo e, nova-
mente, junto com a Festa será
realizada a “balada”, dirigida
aos jovens, a partir das 21h no
salão social.

No final da noite, acontece
a tradicional e esperada quei-
ma de fogos de artifício.

A Noite de Julho é realiza-

da pelo Coopercotia desde a
década de 60, e é considerada
uma das maiores festas caipi-
ras de São Paulo.

Os convites individuais po-
derão ser adquiridos antecipa-
damente ao valor de R$ 12,00
cada, na Secretaria e no dia do
evento, nas Portarias ao pre-
ço de R$ 15,00. Os portado-
res participarão de um sorteio
pela extração da Loteria Fe-
deral do dia 29/07, sábado,
cujos prêmios são:

1º Prêmio: Micro computa-
dor Pentium 4; 2º Prêmio: TV
29” tela plana; 3º Prêmio: iPod
4 gb; 4º Prêmio: câmera digi-
tal 4.1 mpx e 5º Prêmio –
DVD.

O Coopercotia Atlético Clu-
be fica na Rua Valentin
Nicolai, s/nº, no Parque Ipê, na
Rodovia Raposo Tavares, km
19,5 em São Paulo. Informa-
ções pelo telefone 11/3782-
1227.

FESTA

Coopercotia realiza Noite de
Julho neste sábado

Quadrilha promete ser uma das grandes atrações

DIVULGAÇÃO

A exposição de arte Biten
2006 será inaugurada hoje (5)
no Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa) para
convidados. A segunda edição
da mostra, que foi lançada no
ano passado, traz 67 artistas
expoentes – entre premiados,
membros do júri e comissão
organizadora – com trabalhos
em pintura (óleo, acrílica e mis-
ta), desenho e gravura. Ao
público, estará aberta de ama-
nhã até o dia 15 deste mês no
Grande Salão da entidade.

Neste ano, o número de ins-
critos foi maior que do ano pas-
sado e agora abriu-se a oportu-
nidade para que os pintores não
figurativos também pudessem
mostrar suas obras. De acordo
com uma das coordenadoras do
evento, Elza Oda, também ex-
poente, os artistas estão ainda
mais entusiasmados pelo fato de
o projeto ter sido aprovado para
fazer parte das comemorações

do Centenário da Imigração
Japonesa em 2008.

Nascido com o objetivo de
preservar a história da arte da
comunidade nikkei, dando con-
tinuidade ao trabalho desenvol-
vido nos Salões Figurativos
Bunkyo, o Grupo Bikai quer
divulgar sua atuação por meio
do Biten. Entre os participan-
tes da mostra estão Bin Kondo,
Kenichi Kaneko, Marinês Ta-
kano Omomo, Regina
Komatsu, Tomohisa Sunago,
Yutaka Toyota e muitos outros.

BITEN 2006 – EXPOSIÇÃO DE
ARTE
QUANDO: DE 6 A 15 DE JULHO; DE

SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H ÀS 17H30;
SÁBADO E DOMINGO, DAS 10H ÀS

17H30; E NO DIA 15, DAS 10H ÀS 12H

ONDE: GRANDE SALÃO DO BUNKYO –
RUA SÃO JOAQUIM, 381, LIBERDADE

ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES: 11/5571-7594 OU

3208-1755

ARTES PLÁSTICAS

Mostra Biten apresenta obras
de 67 artistas no Bunkyo

Exposição ficará aberta ao público até o próximo dia 15 no Bunkyo

REPRODUÇÃO

Prossegue até o dia 28 de
julho no Cinusp Paulo
Emílio a mostra “Cine-

ma Oriental Contemporâneo”.
Foram selecionados filmes pro-
duzidos no Japão, China,
Coréia do Sul, Taiwan e Hong
Kong. O objetivo é fazer um
panorama plural da produção
oriental contemporânea, apre-
sentando os filmes mais recen-
tes de diretores como Wong
Kar-Wai (2046 e Amor à flor
da pele) – que teve retrospec-
tiva no Cinusp em 2001 –,
além de representantes da
nova geração de autores que
têm conquistado com suas
obras prêmios de relevância
nos maiores festivais de cine-
ma do mundo.

De diretores japoneses, es-
tão presentes ainda Castelo
animado (Prêmio Osella no
Festival de Veneza 2004), de
Hayao Miyazaki, e Zatoichi
(Prêmio do Público e de me-
lhor diretor no Festival de
Veneza), de Takeshi Kitano –
leia sinopse dos dois. Vale des-
taque também para o coreano
Old boy (Grande Prêmo
Cannes 2004), de Park Chan-
Wook, e As coisas simples da
vida, de Edward Yang (melhor
diretor no Cannes 2000).

As sessões acontecem de
segunda a sexta, às 16h e às
19h, na colméia favo 04 (Rua
do Anfiteatro 181), na Cidade
Universitária, em São Paulo. As
entradas são gratuitas e infor-
mações podem ser obtidas pelo
telefone 11/3091-3540.

O castelo animado (Hau-
ru no Ugoku Shir - Japão, 2004,
119min), de Hayao Miyazaki.
Sofia é uma jovem de 18 anos
que trabalha na chapelaria de
seu pai. Em uma de suas ra-
ras idas à cidade ela conhece
Hauru, um mágico bastante
sedutor, mas de caráter duvi-
doso. Ao confundir a relação
existente entre eles, uma feiti-

ceira lança sobre Sofia uma
maldição que faz com que ela
tenha 90 anos. Veja box com
horário.

Zatoichi (Zatoichi - Japão,
2003, 115min), de Takeshi
Kitano.

Zatoichi é um andarilho
cego que sobrevive como mas-
sagista e jogador de cartas,
mas por trás de sua aparência
humilde esconde-se um
espadachim de raro talento.
Numa de suas andanças ele
chega a uma aldeia dominada
pelo sanguinário bandoleiro
Ginzo, que elimina quem se
oponha a seus objetivos. Veja
box com horário.

Veja a programação:

 5/07 (4ªfeira)
16h - Castelo animado (dubla-
do)
19h - O tempo e a maré

 6/07 (5ªfeira)
16h - O tempo e a maré
19h - As coisas simples da vida

Cinusp exibe ‘Cinema Oriental
Contemporâneo’ até dia 28

  7/07 (6ªfeira)
16h - As coisas simples da vida
19h - Castelo animado
(legendado)

10/07 (2ªfeira)
16h - Casa vazia
19h - Chunhyang

11/07 (3ªfeira)
16h - Chunhyang
19h - Casa vazia

12/07 (4ªfeira)
16h - Casa vazia
19h - O tigre e o dragão

13/07 (5ªfeira)
16h - O tigre e o dragão
19h - Chunhyang

14/07 (6ªfeira)
16h - Chunhyang
19h - Casa vazia

17/07 (2ªfeira)
16h - Herói
19h - Zatoichi

18/07 (3ªfeira)
16h - Zatoichi
19h - Herói

19/07 (4ªfeira)
16h - Herói
19h - Adeus ao sul

20/07 (5ªfeira)
16h - Adeus ao sul
19h - Zatoichi

21/07 (6ªfeira)
16h - Zatoichi
19h - Herói

24/07 (2ªfeira)
16h - Old boy
19h - 2046

25/07 (3ªfeira)
16h - 2046
19h - Old boy

26/07 (4ªfeira)
16h - Old boy
19h - Café Lumiére

27/07 (5ªfeira)
16h - Café Lumiére
19h - 2046

28/07 (6ªfeira)
16h - 2046
19h - Old Boy

CINEMA

Cena de Zatoichi, de Takeshi Kitano, um dos filmes da mostra ‘Cinema Oriental Contemporâneo’

DIVULGAÇÃO
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A cidade de Cunha, locali-
zada no interior de São Paulo,
se prepara para oferecer aos
turistas um dos principais atra-
tivos da região, as cerâmicas
confeccionadas pelas dezenas
de ateliê e oficinas espalhadas
pelo local.

Uma das atrações que pro-
mete reunir um grande núme-
ro de expectadores é a aber-
tura da fornada do Atelier de
Cerâmica Suenaga e Jardinei-
ro, que traz neste ano algumas
peças diferenciadas e com um
toque oriental. A cada três
meses o ateliê prepara e quei-
ma uma nova fornada de ce-
râmica. O ponto culminante do
processo é a abertura do for-
no, depois da queima. A reti-
rada das cerâmicas ao longo
do dia é comemorada com co-
quetel.

Neste ano, o dia escolhido
para a abertura da nova for-
nada será no próximo sábado
(8), quando interessados e ar-
tistas plásticos poderão con-
templar as cerâmicas vitrifica-
das do forno Noborigama. A
previsão é de que a cada duas
horas, começando às 10 horas,
saia do forno uma nova leva
de artigos desenvolvidos pelos
artistas Kimiko Suenaga e Gil-
berto Jardineiro.

O Atelier SJ mantém as
cerâmicas em exposição no
próprio ambiente de trabalho,
ao pé do forno, e a visita é uma

boa oportunidade para obser-
var a integração da natureza
com o barro, a lenha, o forno e
a energia que motiva o traba-
lho artístico. O ateliê está aber-
to ao público diariamente, das
10 às 18h, inclusive nos feria-
dos e fins de semana.

Currículos - Kimiko Suenagai
niciou-se em cerâmica na dé-
cada de 70 em Tóquio e tra-
balhou nos centros de cerâmi-
ca de Kasama e em Kyushu,
no Japão. Em 1984 radicali-
zou-se no Brasil e montou ate-
liê com forno Noborigama em
1985 em Cunha, onde traba-
lha e vive até hoje. Prêmio
Salão Nacional de Cerâmica
em Curitiba 1989; Exposição
Galeria SESC Paulista 1992;
Exposição Galeria Yamanashi,
Japão, 1999; Palestrante, Sa-
lão Nacional de Cerâmica de
Curitiba, 2004; Oficina de Ce-
râmica com Índios Tapeba em
Fortaleza, Ceará, no ano pas-
sado.

Já Gilberto Jardineiro co-
meçou sua carreira de cera-
mista também no Japão em
1979, no Atelier Kurita Craft
de Tóquio; Curso de Cerâmi-
ca, Faculdade de Artes Tama,
1980; Curso de Modelagem de
Torno, Centro Municipal de
Cerâmica de Kasama, Ibaraki-
Ken, em 1981 e possui vários
prêmios ao longo dos anos na
carreira.

ARTES

Ateliê em Cunha expõe
cerâmicas para turistas

Peças delicadas são mostradas ao público no fim de semana

DIVULGAÇÃO

OGrande Auditório do
Anhembi vai estreme-
cer com as batidas de

40 equipes de taikô. Elas esta-
rão na disputa do “3º Campe-
onato Brasileiro de Taikô”, re-
alizado pela primeira vez no
local. Cada equipe terá em
média 15 pessoas, e são divi-
didas em duas categorias: de
10 a 17 anos, e livre, sem limi-
te de idade.

Pedro Yano, presidente da
Associação Brasileira de Taikô
desde fevereiro, quando subs-
tituiu Ii-sei Watanabe, diz que
as apresentações estão sendo
cada vez mais procuradas:
“Todo evento começa com
taikô, até inauguração de ban-
co. O som do tambor é cha-
mariz de abertura”.

Nos anos anteriores, o cam-
peonato aconteceu no Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa), e, segundo o
presidente, o público lotou o
auditório. Neste ano, a expec-
tativa dos organizadores é que
2.500 pessoas compareçam.
“Estamos convidando para en-
cher o lugar. O local onde será
este campeonato é maior e tem
uma acústica melhor”, afirma
o coordenador do evento,
Naoyki Gyotoku. Segundo ele,
o taikô é um meio de transmis-
são de mensagens. “Desde o
ventre da mãe ouvimos batidas.
Eles também foram usados em
guerras, em igrejas. É um som
que faz estremecer até o cora-
ção”, acredita.

A equipe de Atibaia, ven-
cedora do último campeonato,
em 2005, representou o Brasil
no 8º Concurso Júnior de
Taikô, que aconteceu na pro-
víncia de Nagano, em março
deste ano. “Foi um concurso
magnífico que contou com a
participação de 41 equipes de
todo o Japão e a equipe de
Atibaia, mais a apresentação
especial de duas equipes japo-

nesas. Além da alta qualidade
técnica e respeito, pudemos
aprender a rapidez na mudan-
ça das equipes durante as
apresentações, entre outros
valores”, conta Yano. Ele afir-
ma que, provavelmente, os
vencedores de 2006 também
participarão do 9º Concurso
Júnior, que será realizado des-
sa vez em Kyoto, em março
de 2007.

Já para 2008, ano do cen-
tenário da imigração japonesa
no Brasil, a Associação reser-
va uma grande apresentação.
“O pessoal está se preparan-
do para o centenário. O obje-
tivo é que 1000 crianças apre-
sentem, em conjunto, uma úni-
ca música. Isso nunca foi fei-
to”, diz, animado, o presidente
da associação. A música que
será tocada está sendo com-
posta pelo professor japonês
Daihachi Oguchi, indicado pela
Nippon Taiko Renmei. Yano
afirma, ainda, que os treina-
mentos começarão assim que
a composição for concluída.

Para o presidente da asso-

ciação, a participação no
evento nada mais é do que uma
retribuição aos imigrantes ja-
poneses. “O taikô não é só um
instrumento musical. Tem
kokorô, tem alma. E nós o
herdamos dos isseis, que for-
maram uma comunidade no
Brasil muito respeitável. Todos
nós da associação somos vo-
luntários. Nós retribuímos o
patrimônio que recebemos
com o sentimento de gratidão”,
afirma.

Emoção - Quem assiste uma
apresentação de taikô pela pri-
meira vez pode se surpreen-
der com as fortes batidas e
movimentos ritmados. O colo-
rido das roupas das pessoas
que tocam firmemente, e o som
dos tambores feitos com pele
de animal produzem uma
estimulação dos sentidos para
muitos, inesquecível. “Uma
vez, durante um campeonato,
um senhor issei me disse que
saíam lágrimas de seus olhos,
pois, ao assistir os brasileiros
tocando taikô, lembrou do som

que ouvia no Japão”, lembra
Naoyuki Gyotoku, coordena-
dor do 3º Campeonato Brasi-
leiro de Taikô. Assim como
esse senhor, aquele que já vi-
sitou o Japão algum dia certa-
mente lembrará do país ao ou-
vir a batida do tambor. Por lá,
é possível se ver em várias
festas apresentações de taikô,
nas quais adultos e crianças
dançam e cantam em torno dos
tambores. O som das batidas
alcança longas distâncias. Al-
cança, inclusive, os corações
dos brasileiros e isseis, que vi-
vem tão longe do Japão.

3º CAMPEONATO BRASILEIRO
DE TAIKÔ
ONDE: ANHEMBI- GRANDE AUDITÓRIO

(CELSO FURTADO). AV. OLAVO

FONTOURA, 1209- SÃO PAULO

QUANDO: 08 DE JULHO, ÀS 9H

ENTRADA: R$10,00.
OS INGRESSOS PODERÃO SER ADQUIRIDOS

ANTECIPADAMENTE NA SECRETARIA DO

BUNKYO (SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA), RUA SÃO JOAQUIM,
381- SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: 11/3341-1077

Anhembi recebe pela primeira vez
Campeonato Brasileiro de Taikô

Nas comemorações dos 40
anos da Ceasa (Centro Esta-
dual de Abastecimento de São
Paulo), realizada no último dia
30 e que reuniu representantes
da comunidade nipo-brasileira,
um projeto chamou a atenção
dos presentes. Trata-se da pri-
meira apresentação da maque-
te que destaca o novo projeto
arquitetônico e de revitalização
do Jardim Japonês nas depen-
dências da Ceagesp (Compa-
nhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo) .

Segundo o vice- presidente
da Sincaesp (Sindicato dos
Permissionários em Centrais
de Abastecimento de Alimen-
tos do Estado de São Paulo),
Kenji Kato, a idéia de revitali-
zar o jardim partiu da necessi-
dade de deixar um marco para
a comunidade que tanto con-
tribuiu para o mercado ataca-
dista. “Como os japoneses de-
ram grande força para o de-
senvolvimento da Ceasa, pen-
samos em homenageá-los des-
sa forma”, conta Kato.

Em parceria da Ceagesp
com a Sincaesp, o projeto está
previsto para 2008, mas não
está incluído na comemoração
do Centenário da Imigração
Japonesa. “Por enquanto a
inauguração não está dentro
do programa da Comemora-
ção do Centenário. Se os or-
ganizadores quiserem incluir o
jardim na Comemoração, se-
ria bem melhor”, comenta o
vice-presidente da Sincaesp.

Projetada pelo paisagista
Renato Issamu Yoshizume e
desenvolvida pelos engenheiros
da Ceagesp, a maquete enche
os olhos ao trazer um novo jar-
dim, bem maior e muito mais
caracterizado. “Vamos colocar

todos os elementos possíveis de
um jardim japonês, como a água,
terra, pedras”, explica o paisa-
gista. Além desses elementos,
haverá pontes e lagos. Dentre
as novidades, haverá uma ilha
em forma de tartaruga, que re-
presenta o lugar onde vivem os
imortais, além do pinheiro negro,
denominado Matsu.

O projeto consiste, principal-
mente, na mudança do lado do
monumento de pedra ali pre-
sente que, segundo Yoshizume,
representa a vinda do impera-
dor Akihito (na época, prínci-
pe). O jardim surgiu a partir
dessa pedra que simbolicamen-
te, está virada para o lado les-
te, onde nasce o sol, ou seja,
onde está o Japão. Na
revitalização do jardim, a prin-
cipal idéia será virar a pedra
para o lado do jardim, simboli-

zando assim, que o imperador
está zelando pela proteção de
seus descendentes. “Além dis-
so, teremos de elevar o nível da
pedra. Numa construção des-
sas, o monumento nunca pode
ficar um nível abaixo do que ele
estava”, explica Renato.

Todo o espaço do jardim
será utilizado, inclusive onde
antigamente existia um lago
que teve de ser soterrado por
causa de problemas de vaza-
mento.

A apresentação da maque-
te foi antecedida por uma ceri-
mônia, onde um religioso fazia
um ritual de “limpeza”, mais
conhecido como Oharai (tira os
males, para dar espaço apenas
para o bem). O evento contou
também com a presença das
crianças da Associação de
Apoio à Infância e Adolescên-

cia Nossa Turma, uma Ong que
recebe o apoio financeiro da
Ceagesp. “Elas precisam saber
da história do jardim, conhecer
esses rituais de respeito. Como
não temos esse costume, esse
hábito, seria interessante trazê-
las para aprender sobre essa
cultura fascinante”, conta a co-
ordenadora da Ong e funcioná-
ria da Ceagesp, Maribel Pollon.
O diretor presidente da institui-
ção achou tudo muito bonito e
admira muito a cultura nikkei.
“Criei um laço de amizade com
os japoneses e com a convivên-
cia, cada vez mais, acho fasci-
nante toda essa cultura.”

Histórico - A Ceagesp surgiu
em maio de 1969, a partir da
fusão de duas empresas man-
tidas pelo Governo do Estado:
a Ceasa e a Cagesp. Hoje, a

Ceagesp apresenta projeto para revitalização de Jardim Japonês

ABASTECIMENTO

TRADIÇÃO

A Fundação Japão realiza
no próximo dia 8 (sábado), a
partir das 10 horas, o seminá-
rio “A Língua Japonesa em
Tóquio: Reflexões sobre a Lin-
guagem dos Jovens”. Ministra-
do pela professora Mariko
Kuno, Ph.D em Literatura pela
Universidade Kokugakuin, o
evento tem como objetivo con-
vidar o público a refletir sobre
a língua japonesa padrão e
suas características, através
de comparações com outras
línguas. A proposta do seminá-
rio é pensar sobre a língua ja-
ponesa através dos erros de

alunos de japonês e pela lin-
guagem dos jovens de Tóquio,
sob o ponto de vista dos recen-
tes tópicos de fonética.

PALESTRA: A LÍNGUA JAPONESA EM

TÓQUIO: REFLEXÕES SOBRE A
LINGUAGEM DOS JOVENS”
QUANDO: DIA 8 DE JULHO (SÁBADO), A
PARTIR DAS 10 HORAS

ONDE: AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO JAPÃO

(AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR –  PRÓXIMO

AO METRÔ BRIGADEIRO)
INGRESSO: R$10,00
AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS ATÉ O
DIA 7 DE JULHO (SEXTA-FEIRA), ÀS 12
HORAS, PELO TELEFONE: 11/3288-4971.

DIA 8

Seminário na Fundação aborda
a língua japonesa em Tóquio

empresa mantém a maior rede
pública de armazéns do Estado
de São Paulo e um complexo
com 13 centrais atacadistas, que
asseguram o abastecimento de
grande parte do Estado, além
de oferecer serviços de apoio
ao agricultor, ao comerciante e
ao consumidor.

A sede da companhia, em
São Paulo, está situada dentro
do Entreposto Terminal de São
Paulo (ETSP), considerado um
dos maiores do mundo em vo-
lume de comercialização.

Suas atividades foram inici-
adas em 1966, quando uma en-
chente inundou os mercados
Central e Cantareira, obrigan-
do assim, os comerciantes a se
mudarem para o entreposto da
Vila Leopoldina.

No final dos anos 70, a
empresa iniciou um processo

de descentralização do abas-
tecimento e inaugurou, em São
José do Rio Preto, o primeiro
entreposto fora da capital.
Hoje, a Companhia possui 12
unidades distribuídas pelo inte-
rior do Estado.

A partir de 1986, acompa-
nhando as mudanças no cená-
rio agrícola, os armazéns da
Ceagesp também passaram a
abrigar produtos como açúcar
ensacado, por conta da expan-
são da cultura de cana-de-açú-
car que, ao lado da laranja, as-
sumiu a liderança da agricultu-
ra paulista. Em 1997, a compa-
nhia foi transferida à União e
subordinada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, sempre com a aju-
da e cooperação da comunida-
de nipo-brasileira.

(Aline Inokuchi)
Durante cerimônia oficial, autoridades e convidados aprovam maquete de Jardim Japonês

JORNAL NIKKEI

Apresentações reúnem diversos grupos de taikô e prometem “estremecer” Anhembi

MARCUS HIDE
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FUTEBOL

Depois de fracasso na Copa do Mundo na Alemanha,
meia Hidetoshi Nakata abandona futebol

Um dos maiores ídolos do
futebol japonês em todos os
tempos, o meia Hidetoshi
Nakata confirmo no começo
da semana que a Copa do
Mundo na Alemanha foi sua
última competição como joga-
dor profissional, anunciando
assim que irá se aposentar a
partir do segundo semestre.

Segundo o jogador da se-
leção japonesa − que atuou na
última temporada do campe-
onato inglês pelo Bolton −, a
opção por colocar fim às ati-
vidades foi pensada antes do
Mundial. “Decidi há cerca de
seis meses que me aposenta-
ria do futebol profissional logo
depois da Copa do Mundo”,
afirmou Nakata, que jogou no
futebol italiano durante sete
anos, por cinco equipes
(Perugia, Roma, Parma, Bo-
lonha e Fiorentina).

Apesar de abandonar a pro-
fissão, o meia afirmou que
continuará a participar de jo-
gos amadores. “Jamais volta-
rei a entrar em um campo
como profissional, mas não vou
parar de jogar futebol”, afir-
mou ele em seu site oficial.

Nakata é um dos maiores ído-
los do futebol japonês e esta-
va atuando na Inglaterra des-
de o ano passado.

Em seu último momento
nos campos, a imagem que fi-
cará na memória dos fãs é

amarga, pois Nakata desabou
em lágrimas no gramado mo-
lhado onde ficou por mais de
cinco minutos depois do fatídi-
co jogo contra o Brasil, que
terminou em 4 a 1. Triste fim
para um dos melhores jogado-

res da história do Japão.

Zico – Nem bem se despediu
do futebol japonês e o técnico
Zico já acertou seu futuro pro-
fissional. O clube turco
Fenerbahçe anunciou ontem
(4) que o brasileiro será o novo
comandante da equipe na pró-
xima temporada do futebol
europeu.

Zico, que não conseguiu
concretizar na Alemanha o
desejo de levar o Japão até as
semifinais do Mundial, sendo
eliminado ainda na primeira
fase, na chave em que se clas-
sificaram Brasil e Austrália,
acaba sendo mais feliz no ob-
jetivo de dirigir um clube da
Europa, algo que já havia de-
clarado nas últimas semanas.

Os brasileiros Alex (meia)
e Fábio Luciano (zagueiro) es-
tão atualmente no elenco do
Fenerbahçe, assim como o
ganense Stephen Appiah e o
francês Nicolas Anelka. Na úl-
tima temporada, o time, que já
foi comandado por Carlos
Alberto Parreira, ficou com em
segundo lugar no Campeonato
Turco, atrás do Galatasaray.

Aos 29 anos, Nakata (á dir.) decide deixar o futebol profissional
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Aequipe do Gigante fa-
turou o título do 26º
Campeonato Brasileiro

Interclubes de Softbol Femini-
no – Categoria Adulto ao der-
rotar, na decisão, a equipe de
Maringá pelo placar de 8 a 5.
Realizada nos dias 1 e 2 deste
mês, no campo do Anhangue-
ra, em Santana do Parnaíba
(SP), a competição contou
com a participação de oito
equipes. Além da equipe cam-
peã e da vice, o evento reuniu
ainda o Coopercotia, Nippon
Blue Jays, Marília, Nikkey de
Santo Amaro, Atibaia e
Anhanguera.

Ainda na Chave Ouro, a
terceira colocação ficou com
a equipe do Coopercotia, se-
guida pelo Nippon Blue Jays.
Já na Chave Prata o título fi-
cou com o Nikkey de Santo
Amaro, com Marília em segun-
do, Atibaia em terceiro
e Anhanguera em quar-
to lugar. Os destaques
individuais foram o téc-
nico Taketomi Higashi
(técnico campeão) e as
jogadoras Sarah Silva,
do Gigante, eleita a Me-
lhor Jogadora do Cam-
peonato, e Daniele Kas-
sada, de Maringá, con-
siderada a Jogadora
Mais Eficiente.

As oito equipes fo-
ram divididas em dois
grupos. No “A” ficaram
Anhanguera, Cooperco-
tia, Marília e Nippon
Blue Jays. O “B” reu-
niu as equipes do Gigan-
te, Maringá, Atibaia e
Nikkey de Santo
Amaro. O caminho até
a final não foi fácil para
as garotas do Gigante,
que estrearam com uma
derrota por 7 a 6, nas
penalidades, para Ma-
ringá. No segundo com-

SOFTBOL FEMININO

Gigante dá o troco em cima de Maringá e
conquista o Campeonato Brasileiro Adulto

26º Campeonato Brasileiro Interclubes
de Softbol Feminino Adulto

Local: Anhanguera (Santana do Parnaíba)
Data: 01 e 02 julho

Fase Classificatória - Sábado (01/07)
Grupo A
J01 - Anhanguera 0 x 12 Coopercotia (called game)
J02 - Marília 7 x 9 Nippon Blue Jays (6 x 6 - 5ª penalidade)
J03 - Coopercotia 5 x 4 Marília
J04 - Nippon Blue Jays 12 x 5 Anhanguera
Grupo B
J05 - Gigante 6 x 7 Maringá (6 x 6 - 2ª penalidade)
J06 - Atibaia 2 x 9 Nikkey Santo Amaro
J07 - Maringá 7 x 4 Atibaia
J08 - Nikkey Santo Amaro 3 x 10 Gigante

Fase Final - Domingo (02/07)
Chave Ouro
J09 - Coopercotia 7 x 10 Gigante (Semifinal)
J10 - Maringá 10 x 3 Nippon Blue Jays (Semifinal)
J11 - Coopercotia 15 x 9 Nippon Blue Jays (3o lugar)
J12 - Maringá 5 x 8 Gigante (Final)
Chave Prata
J13 - Marília 2 x 0 Atibaia (Semifinal)
J14 - Nikkey Santo Amaro 5 x 2 Anhanguera (Semifinal)
J15 - Atibaia 4 x 3 Anhanguera (3º lugar)
J16 - Marília 0 x 4 Nikkey Santo Amaro (Final)

Classificação – Campeã Ouro: Gigante; vice: Maringá; 3º)
Coopercotia; 4º) Nippon Blue Jays. Prata: Nikkey Santo
Amaro; vice: Marilia; 3º) Atibaia; 4º) Anhanguera

promisso, a equipe pas-
sou pelo Nikkey de San-
to Amaro por 10 a 3,
conquistando a segun-
da colocação do grupo,
atrás das paranaenses.

Na semifinal, Gi-
gante enfrentou as me-
ninas do Coopercotia,
que ficaram em primei-
ro no Grupo A, e ven-
ceram pelo placar de
10 a 7. Na outra semi-
final, Maringá passou
pelo Nippon Blue Jays
por 10 a 3. Na revanche
contra as paranaenses,
deu Gigante: 8 a 5.

“O placar da final
engana porque não
mostra como o jogo foi
equilibrado e complica-
do. Na realidade, as
duas partidas contra
Maringá foram bastan-
te difíceis”, avalia Hi-
gashi, lembrando que,
no ano passado, “acon-
teceu justamente o con-

trário”. “Ou seja, vencemos a
disputa na preliminar mas na
decisão perdemos para Marin-
gá”, observa o técnico, refe-
rindo-se à competição realiza-
da na cidade paranaense em
2005, quando Maringá con-
quistou seu quarto título.

Com o resultado, a equipe
do Gigante soma agora três
triunfos nessa categoria – os
outros foram em 1997 e 98.
Para Higashi, o softbol vem
apresentando uma tendência
“curiosa”. “Antes, as arre-
messadoras predominavam
sobre as rebatedoras. Hoje,
ocorre o contrário, com as re-
batedoras prevalecendo.
Acho que isso ocorre porque
nossas arremessadoras são
de Seleção Brasileira e as re-
batedoras, por tabela, aca-
bam evoluindo com elas”, co-
menta Higashi, acrescentan-
do que “prova disso é que an-
tigamente a gente não via
placares tão altos como hoje
em dia”.        (Aldo Shiguti)

Equipe de softbol do Gigante faturou o título do campeonato Brasileiro ao derrotar Maringá
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A capitã do Gigante, Malu Kokubo, recebe o
troféu de campeã de com João Toraiwa

ARTES MARCIAIS

Niten forma o primeiro
“samurai pernambucano”

Depois de 12 anos, o Insti-
tuto Niten continua ampliando
suas atividades e transmitindo
os ensinamentos da espada ja-
ponesa. Desta vez, o tour foi
pelo Nordeste, onde o funda-
dor do Niten e idealizador do
Método KIR (Ken Intensive
Recuperation), Jorge Kishika-
wa, e o coordenador Wenzel
Bohn, visitaram as Unidades
de Fortaleza (CE) e Recife
(PE) para um período de trei-
namento intensivo de kobudo
(as técnicas antigas do Budo).

Em Fortaleza, a visita ocor-
reu entre os dias 23 e 25 de
junho para uma platéia estima-
da em cerca de 60 alunos, in-
cluindo praticantes de Teresi-
na e região. “Foram apresen-
tações da mais alta categoria”,
disse Kishikawa, lembrando
que foram apresentadas se-
qüências de katas de kasumi
shinto ryu kenjutsu, ishin ryu
kusarigama jutsu, shindomuso
ryu jodo, suiyo ryu jojutsu, niten
ichi ryu kenjutsu, suiyo ryu
iaijutsu e kenjutsu shiai, entre
outras modalidades.

“Foi gratificante transmitir
a cultura e a filosofia dos sa-
murais. Afinal, os nordestinos
também são um povo guerrei-

ro, que vivem lutando contras
as adversidades e por isso
mesmo são simples e, ao mes-
mo tempo, esforçados”, co-
menta Kishikawa, acrescen-
tando que a o treinamento con-
tou com a supervisão da Con-
federação Brasileira de
Kobudo.

Em Recife, o seminário
aconteceu nos dias 25 e 26, na
Praia de Boa Viagem, e reuniu
cerca de 20 alunos, incluindo de
Natal e Maceió. Lá o monitor
da Unidade local, Edgard Leo-
nardo Lima recebeu o título sim-
bólico de “primeiro samurai per-
nambucano”. “Ele é o primeiro
samurai a lutar com duas espa-
das. Isso significa que ele avan-
çou mais uma etapa importan-
te no aprendizado do kenjutsu”,
conta Kishikawa, explicando
que a façanha equivaleria, em
termos comparativos, à faixa
roxa do karatê. “Uma curiosi-
dade que constatei nessa via-
gem foi a forte presença do
público feminino em Fortaleza.
Cerca de 20 a 30% dos prati-
cantes são mulheres”, observa
Kishikawa.

Para saber mais sobre o
Instituto Niten acesse o site:
www.niten.org.br

Seminário na Unidade Fortaleza reuniu cerca de 60 alunos
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KARAOKÊ/MÚSICA

Maior evento do
karaokê nacional, o
“Concurso Brasilei-

ro de Canção Japonesa 2006”
está praticamente pronto.
Marcado para acontecer nos
dias 21, 22 e 23 deste mês no
Grande Auditório do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa), o “Brasileirão
2006” reunirá no palco 728
cantores de todo o País, com
a condição de ser, segundo os
próprios organizadores, “uma
das melhores e mais emocio-
nantes edições do evento”.

Correndo contra o tempo
para acertar os últimos deta-
lhes, a comissão organizadora
formada pelas regionais pau-
listas Minami, Nishi, Higashi e
Norte prepara algumas surpre-
sas tanto para público quanto
para os cantores em relação
às edições anteriores, caso da
melhor divisão das categorias
durante os três dias de evento
e o aumento no número (e qua-
lidade) dos jurados, pois a
Abrac (Associação Brasileira
de Canção Japonesa) realizou
mais congressos técnicos e
reuniões. Além delas, e como
já faz parte das tradições do
concurso, neste ano a entrada
será gratuita.

Para o coordenador geral
do “Brasileirão 2006”, Tetsuji
Arie, faltam apenas “alguns
detalhes” para fechar o even-
to, que terá mais de 40 horas
de música japonesa. “Estamos
praticamente na reta final das
preparações e sei que pode-
mos fazer um grande concur-
so neste ano. Os últimos deta-
lhes estão sendo acertados,
caso do apoio de empresas e
patrocínio, que sempre são tra-
tadas no fim. Pelo andamento,

posso garantir que será um
grande concurso”, afirma ele,
em meio a reuniões com a co-
missão organizadora. “É can-
sativo, mas muito gratificante.
Estamos com quase 100 pes-
soas mobilizadas.”

Outra novidade que mostra
a força do karaokê nacional é
a presença da recém-criada
regional ABCD-Santista. Ape-
sar de já ter participado como
convidada nas duas últimas
edições, esta será a primeira
vez que o grupo contará com
a delegação completa, com
cerca de 40 cantores. Segun-
do Arie, a presença de novas
regionais só engrandece “a
família do karaokê”. “É cada
vez maior o número de pesso-
as que se interessam pela mú-
sica japonesa. Para aqueles
que ainda não conhecem, será
uma ótima oportunidade para
ter esse contato.”

Em termos de público, a ex-
pectativa dos organizadores é
reunir 6 mil pessoas durante os
três dias de concurso, número
considerado alto se compara-
do às edições anteriores. O au-

mento no fluxo de pessoas, de
acordo com os organizadores,
deve-se ao lugar – o Bunkyo é
considerado centro de referên-
cia da cultura japonesa em São
Paulo -, e também à presença
cativa de familiares e amigos
dos cantores.

“Apesar de o Bunkyo ser
considerado um lugar não tão
grande para a realização do
‘Brasileirão’, nos nossos cál-
culos estamos contabilizando
todo esse número. Claro que
não vai ser possível fazer
adaptações no local para abri-
gar um maior número de pú-
blico, mas estamos contando
com a cooperação de todos.
No final, sabemos que é um
público rotativo e que haverá
lugar para todos”, diz Arie.

Contudo, apesar do otimis-
mo, olhando no calendário uma
dúvida surge aos que acompa-
nham de perto a comunidade
nikkei: o concurso coincidirá
justamente com o “Festival do
Japão”, um dos mais represen-
tativos eventos da cultura ja-
ponesa. Será que a tendência
é ver o auditório do Bunkyo

vazio durante as apresenta-
ções? Para o coordenador ge-
ral, essa pequena “coincidên-
cia” não atrapalhará em nada
o “Brasileirão”. “Existe esse
pequeno imprevisto, sim. En-
tretanto, acho que não atrapa-
lhará em nada o nosso anda-
mento. É perfeitamente possí-
vel encher ambos os eventos,
afinal, diversão e cultura japo-
nesa estarão presentes em
ambos”, complementa.

Na área reservada aos
bazaristas, parte mais que es-
sencial nos grandes taikais, um
esquema especial será monta-
do para a venda de produtos
diversos. No local, mais espe-
cificamente o saguão localiza-
do entre o auditório e o Giná-
sio de Esportes, cerca de 20
estandes serão montados na
ocasião. Já no Ginásio, a co-
missão organizadora prepara-
se para transformar o local em
um grande refeitório. Segun-
do Arie, “a parte de infra-es-
trutura e logística está certa.
Vamos oferecer serviços de
primeira, mesmo porque o pes-
soal gosta de produtos diversi-
ficados, na parte do bazar, e
comida de qualidade”.

Abrac – Acompanhando de
perto a preparação dos paulis-
tas para o concurso, a atual
porta-voz da diretoria da Abrac,
Akemi Nishimori, confirma
tudo que Tetsuji Arie afirmou:
o “Brasileirão 2006” tem tudo
para ser mais um grande even-
to do karaokê nacional.

Em meio às viagens entre
São Paulo e Paraná, Nishimori
confirma que os andamentos
e a dedicação da comissão or-
ganizadora têm sido de “tirar
o chapéu”. “Graças ao esfor-

Comissão organizadora acerta últimos detalhes
para realização de ‘Brasileirão 2006’

02 de julho de 2006
Categoria Cantores Música

Shinjin-1 Kazumasa Omura Hoshikage No Waltz
Shinjin-2 Emiko Kakihara Abare Genkai
B-6 Yoshiharu Takaki Tabi Gasa Doutyuu
B-5 Satie Takaki Futari Zake
A-8 Asako Korosue Mitizure
A-7 Ayako Asaeda Yushima No Shiraume
A-6 Alice Miyaji Oosaka Bojou
A-5 Akio Ishii Yu No Mati Ereji
Doyo-1 Kimiko Ashida Nanatsu No Ko
Doyo-2 Natsumi Miyaji Nanatsu No Ko
Tibiko Daniele Matsumoto Otoko Shinsen Tatsugorou
Especial-6 Noboru Iguti Jinsei Futari Tabi
Especial-5 Mitsuko Shintani Kinu No Ame
Especial-4 Itiro Maekawa Kiriko No Tango
Natsumero B Elza Funaki Geidou Itidai
Natsumero A Noriko Sassaki Hanagasa Doutyuu
Extra-6 Yoshio Saito Yume Oi Zake
Extra-5 Yoshihiko Takahara Na Mo Nai Hana Ni Kanpai
Extra-4 Massahiro Kimura Oushou
Natsumero ESPECIAL

Yaeko Ikeda Anata To Tomo Ni
Natsumero Extra EXTRA

Satiko Makinose Marimo No Uta
B-4 Mitiyo Funaki Geidou Itidai
B-3 Makiko Konno Kawa No Nagare No Youni
B-2 Helena Tsukahara Seto No Hanayome
A-4 Hiroko Miyake Shiretoko Ryojou
A-3 Massayuki Yoshida Nishi Ginza Ekimae
A-2 Denise Prado Tsugunai
Especial-3 Kumiko Kumamoto Teshio Gawa
Especial-2 Marta Sayuri Ashitani Funa Uta
Extra-3 Sokei Kayo Ai To Tawamure No Tonari Ni
Extra-2 Neide Kayo Yarazu No Ame
B-1 Karina Matsumoto Yanzarae
A-1 Clarice Sakoda Ii Hi Tabidati
Especial-1 Ariane Makinose Story

XII KARAOKE TAIKAI DO CENTRO ESPORTIVO E
CULTURAL DO TABOÃO

ço de todos estamos no cami-
nho certo. Mesmo agora, fal-
tando pouco menos de um mês,
já temos praticamente tudo
pronto. Isso só mostra que
nós, do karaokê, estamos cada

vez mais unidos”, afirma ela,
que divide hoje a responsabili-
dade de tomar à frente da en-
tidade junto com Paulo Terabe,
Shoiti Shimada e Luiz Yuki.

(Rodrigo Meikaru)

Cantores consagrados como Nobuhiro Hirata subirão ao palco
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