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“A primeira impressão não
pareceu drástica, mas a des-
truição foi devastadora”. Foi
com essa frase que o Capi-
tão do Exército, Enzo Kato,
33 anos, do 1º Batalhão de
Engenharia de Construção,
sediado em Caicó (Rio Gran-
de do Norte), definiu sua so-
brevivência ao terremoto do
dia 12 de janeiro que arrasou
regiões do Haiti (pequena ilha
na América Central), como a
capital Porto Príncipe, Goave,
Leogane, e Grand Goave. O

oficial nikkei só se salvou
com vida do sismo de sete
graus na escala Richter por-
que no momento do abalo por
volta das 16h53, ou 19h53 de
Brasília, participava de ativi-
dades de educação física (jo-
gava vôlei com outros milita-
res), horário em que o comér-
cio local estava encerrando as
atividades. “Infelizmente com-
panheiros de farda que esta-
vam em instalações de alve-
naria perderam suas vidas”,
lamenta.
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Dois meses depois do terremoto no Haiti,
sobrevivente nikkei lembra tragédia

LUCI JUDICE YIZIMA

Como em 2004, Koizumi
conquista comunidade nikkei

Na última quinta-feira (04),
no bairro da Liberdade saiu
da rotina com a visita do ex-
primeiro-ministro do Japão,
Junichiro Koizumi, que veio
ao Brasil como conselheiro da
CIPPS. A exemplo do que
ocorreu em 2004 – quando
esteve no País pela primeira
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vez – um forte esquema de
segurança foi montado para
sua visita ao Bunkyo. O ba-
lanço da missão foi apresen-
tado no dia 5 de março, du-
rante coletiva da imprensa re-
alizada no Hotel Tivoli São
Paulo Mofarrej, região cen-
tral de São Paulo.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO/JORNAL NIPPAK

Em noite de gala para o esporte nikkei, 54ª edição do
Prêmio Paulista homenageará prefeito Gilberto Kassab
Pelo segundo ano consecutivo o Sesc Vila Mariana ser-
virá de palco para o desfile de atletas e dirigentes es-
portivos numa festa de gala para o esporte da comuni-
dade nipo-brasileira. Trata-se da cerimônia de entrega
do Prêmio Paulista de Esportes, que chega a sua 54ª
edição. Este ano, além das modalidades tradicionais, a
organização decidiu homenagear o prefeito de São Pau-
lo, Gilberto Kassab (DEM). Na edição anterior, o se-
cretário de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de
São Paulo, Walter Feldman; o secretário de Esportes,
Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, Claury San-
tos Alves da Silva; e o diretor regional do Sesc SP, Danilo
Santos de Miranda também foram homenageados pe-
los relevantes serviços prestados às comemorações do
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.
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Sesc Carmo
realiza evento com
o chef Tsuyoshi
Murakami

Tsuyoshi Murakami, chef do
renomado restaurante Kinoshita
e ganhador de diversos prêmi-
os concedidos por respeitadas
publicações da imprensa, e Jo
Takahashi, diretor da Funda-
ção, estarão no Sesc Carmo no
próximo dia 17 (quarta-feira),
às 18h, onde participam do
evento “Paladares e Culturas
do Mundo”.  A atividade terá
bate-papo com Jo Takarashi,
e demonstração e degustação
de um prato típico, com
Tsuyoshi Murakami.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

“Nunca desista do seu sonho.
Lute até o final. Sou um cara
transplantado e não desisto de
nada. Por isso, nunca desis-
tam de seus objetivos”. A
mensagem ilustra bem a for-
ça de vontade de seu autor,
Roberto Casanova, ou Ro-

—–––––——–––––––––––––—–––––——–––––––––––––––——––––––—–| pág 12

bertinho – como é mais co-
nhecido. No último dia 6, ele
venceu o concurso de kara-
okê mais concorrido do Ja-
pão, o Nodojiman da NHK
– emissora estatal do Japão.
Robertinho Casanova é o ter-
ceiro estrangeiro a conquistar

o Nodojiman. O primeiro foi
o nikkei Joe Hirata, em 1994,
e a segunda a nipo-argentina
Vanessa Oshiro, em 2001.
Portanto, Robertinho é o pri-
meiro não descendentes de
japoneses a vencer a “Copa
do Mundo do Karaokê”.

Depois de fazer história no Japão,
Robertinho planeja voos mais altos
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BEISEBOL – Amigos e ex-coopertianos realizaram no último dia 3, no Nikkey Palace Hotel,
em São Paulo, jantar em comemoração ao ex-técnico Kyoshi Takayanagui, que dirigiu a equipe
do Coopercotia nas décadas de 60 e 70. O encontro reuniu cerca de 70 pessoas, entre eles o
vereador Ushitaro Kamia (DEM) e o presidente da Federação Paulista de Beisebol e Softbol,
Olívio Sawasato. Fotos: Lúci Júdice Yizima

KOIZUMI – Durant sua passagem
pela capital paulista, o ex-primeiro-mi-
nistro japonês, Junichiro Koizumi re-
petiu 2004 ao visitar o Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social), onde esteve
reunido com as principais lideranças
da comunidade nikkei. Estiveram pre-
sentes o cônsul geral do Japão em São
Paulo, Kazuaki Obe, e a consulesa,
Eiko Obe e os deputados federais
William Woo (PPS-SP) e Walter
Ihoshi (DEM-SP), entre outros. An-
tes dos discursos, ouviu a canção
“Amigo” interpretada pelo Coral Fe-
minino Bunkyo. Leia mais na pági-
na 3. Fotos: Luci Júdice Yizima

JCI BRASIL-CHINA – A
JCI Brasil-China realizou no úl-
timo dia 2, no Espaço Hakka,
em São Paulo, cerimônia de
posse de sua nova diretoria.
Na ocasião, Jacqueline Huang
passou o bastão para Felipe
Liu. Leia mais na pág 6
Fotos: Luci Júdice Yizima

ROTARY LIBERDADE –
O Rotary Club de São Paulo
– Liberdade realizou no últi-
mo dia 3, no Nikkey Palace
Hotel, em São Paulo, pales-
tra sobre Qualidade de Vida
com o secretário estadual de
Desenvolvimento, Geraldo
Alckmin. Estiveram presen-

tes rotarianos da Aclimação,
Jabaquara, São Paulo Norte,
Mooca, Imigrantes, Vila Ma-
riana, Aeroporto, Leste e Jar-
dim São Paulo, além do de-
putado estadual Fernando
Capez; o diretor do Hospital
Bandeirantes, Joaquim Anto-
nio de Medeiros; a presente

do Conselho Estadual da
Condição Feminina, Rosmary
Correa; o presidente da Acal
(Associação Cultural e As-
sistencial da Liberdade), Hi-
rofumi Ikesaki e o ex-verea-
dor Aurélio Nomura, entre
outros.
Fotos: Luci Júdice Yizima

POLÍTICA – No
último dia 3, o

deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-
SP) foi eleito 1º vice-

presidente da
Comissão de Defesa

do Consumidor
(CDC), na Câmara
dos Deputados, em

Brasília. A
presidência ficou
com o deputado
Cláudio Cajado

(DEM/BA).

JUNJI – O ex-prefeito de Mogi das Cruzes,
Junji Abe, participou no último dia 3 da soleni-
dade em comemoração aos 10 anos de cria-
ção do 32º Batalhão de Polícia Militar/Metro-
politano (BPM/M), sediado em Suzano. Na
oportunidade, recebeu do comandante, tenente
coronel PM Carlos Gomes de Moraes, mais
informações sobre os resultados do “Batalhão
Itinerante”, programa desenvolvido para re-
duzir a criminalidade por meio da discussão
dos principais problemas com a comunidade
e busca de soluções conjuntas.

GRUPO NIKKEI – Voluntários do Grupo
Nikkei realizaram, no dia 25 de fevereiro, na
sede da Acal (Associação Cultural e
Asistencial da Liberdade), em São Paulo, a
151ª reunião, onde atenderam nova turma com
139 desempregados, sendo 79 ex-dekasseguis.
Renato Botuem, com apoio de Lie Okawa,

assumiram as palestras antes comandadas por
Marcos Haniu – que teve que se ausentar por
motivos profissionais. Este encontro em es-
pecial contou com a participação da psicólo-
ga Sático Mifo Ono, que realizou uma dinâmi-
ca de grupo motivadora, visando à melhoria
da autoestima no Projeto Tadaima.
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(PARTE 2)

SHIGEKI TSUTSUI

Posso destacar três assun-
tos como as matérias mais
quentes no campo do inter-
câmbio econômico.

1- Graças ao êxito de fa-
zer o Brasil ser o primeiro país
do mundo a adotar o sistema
japonês de TV Digital, o es-
forço conjunto em promover o
sistema misto nos países sul-
americanos tem obtido bons
resultados e o sistema digital
nipo-brasileiro tem se espalha-
do pela América do Sul. Pode
se dizer que este seja o novo
modelo de cooperação econô-
mica nipo-brasileira.

2- Depois que o Rio foi es-
colhido como a sede dos jogos
olímpicos de 2016, o Brasil
avança na construção de uma
ferrovia de alta velocidade en-
tre o Rio e São Paulo. O trem-
bala japonês está obtendo boas
avaliações em comparação aos
outros concorrentes.

Se o trem de alta velocida-
de do Japão for adotado no
Brasil, existe a possibilidade do
sistema japonês também se
espalhar pela América do Sul,
da mesma forma que aconte-
ceu com a TV digital.

3- No ano passado, a JICA,
a Agência Brasileira de Coo-

peração - ABC e o governo de
Moçambique assinaram um
memorando de entendimento
para desenvolver a agricultu-
ra da savana na África, país
que ainda sofre muito por cau-
sa da fome. A proposta é apli-
car a técnica e a experiência
adquirida na CAMPO, que
contribuiu no aumento de pro-
dução alimentar do mundo,
através de uma cooperação
econômica nipo-brasileira Se
este projeto se tornar realida-
de, veremos nascer outro mo-
delo de cooperação nipo-bra-
sileira e a relação entre os dois
países se tornará ainda mais
sólida e profunda.

Os investimentos japoneses
diretos do setor privado tam-
bém retornaram ao Brasil. Em
2008, os investimentos japone-
ses diretos no Brasil (4,1 bilhões
de dólares) só ficaram atrás dos
EUA (estatisticamente, a Ho-
landa e Luxemburgo ficaram
acima, mas esses dois países
são paraísos fiscais). Os inves-
timentos japoneses no Brasil
continuaram altos em 2009 e
tenho certeza de que no final
desse ano, o valor investido es-
teve entre os cinco maiores do
mundo. Mesmo no comércio
exterior, a soma das importa-
ções e exportações alcançou 13
bilhões de dólares e subiu à
quinta colocação mundial.

DEBATES 2

Intercâmbio econômico Brasil-Japão
Por último, darei um exem-

plo que simboliza a relação
satisfatória existente entre os
dois países.

Em novembro de 2003, o
governo brasileiro convocou
uma sessão extraordinária do
Congresso Nacional em come-
moração aos 25 anos de fun-
dação da CAMPO, a empre-
sa de promoção agrícola do
Cerrado onde trabalhei por 10
anos.

Muitos dos congressistas
que compareceram elogiaram
a empreitada, dizendo que o
desenvolvimento do cerrado
será eternamente lembrado na
história do intercâmbio Brasil-
japão como símbolo da amiza-
de. Quando, no encerramen-
to, o líder da bancada ruralista
da Câmara dos Deputados se
dirigiu ao embaixador japonês
e a mim, que havíamos sido
convidados a sentar-se à mesa
da tribuna, e nos pediu para
transmitir a gratidão do povo e
do governo brasileiro ao povo
japonês, toda a assembléia foi
tomada por uma forte emoção.

Eu me lembrei da ocasião
em que, em 1997, eu havia as-
sumido a diretoria da CAMPO
e fui cumprimentar o então
presidente Fernando Henrique
Cardoso. O presidente me
apertou a mão e me disse que
o desenvolvimento do cerrado

era a ponte da amizade nipo-
brasileira e que o Brasil era
grato pela ajuda japonesa. Isto
reafirmou em mim a grandeza
do papel que o projeto desem-
penhou no fortalecimento da
amizade dos dois países.

Não existe outro país no
mundo, além do Brasil, onde o
Japão tenha investido e que
tenha resultado em um patri-
mônio extraordinário como
este. Eu acredito que o Brasil
e o Japão precisam aproveitar
mais esse patrimônio e o fazer
evoluir em uma relação ainda
mais profunda para ambos os
países.

*Shigeki Tsutsui, ex-presidente da
empresa Itochu Brasil S/A, nas-
ceu na província de Aichi e tem
74 anos. Esteve no Brasil por 28
anos ao longo de quatro estadas
(a partir de 1973). Ex vice-presi-
dente da diretoria Executiva da
Câmara de Comércio e Indústria
Japonesa do Brasil, e ex vice-pre-
sidente da Campo, recebeu o títu-
lo de cidadão honorário de
Paracatu (MG), cidade de origem
da Campo. Retornou ao Japão em
julho de 2007 e atualmente é mem-
bro do comitê consultivo e repre-
sentante japonês da CAMPO.

*Este artigo foi possível graças à
colaboração da Associação Cen-
tral Nipo-brasileira

(PARTE 2)

TOSHIHIRO SAKURAI

Se isso for frequente, em-
bora não dê para afirmar que
quem culpa as mudanças da
economia e do mercado brasi-
leiro por não conseguir obter
lucro só esteja dando uma des-
culpa esfarrapada, é possível
deduzir que exista uma falha
básica na estratégia empresa-
rial japonesa e que isso seja
mais problemático do que as
mudanças imprevisíveis do
Brasil.

Esta hipótese só poderá ser
comprovada depois de realizar
uma “investigação de falhas”
para cada caso e isso se tor-
naria um material útil para to-
mada de decisões, não só para
o Brasil como para qualquer
empreitada em país estrangei-
ro. No entanto, esse tipo de
“investigação de falhas” cor-
re o risco de ser interpretado
apenas como uma busca por
responsáveis e, devido à ten-
dência japonesa de não que-
rer causar escândalo ou de não
machucar ninguém, pode ter
existido certa propensão a jo-
gar a responsabilidade nas con-
dições excepcionais do Brasil
ou em seu ambiente infeliz.

Nos últimos 3 anos, o au-
mento mundial do preço de
matérias-primas e da avalia-
ção positiva alcançada pelas
BRICs, a imagem do Brasil
tem melhorado. Em Tóquio,
por exemplo, o número de ou-
vintes dos seminários que fa-
lam sobre economia e investi-
mento no Brasil aumentou em
relação ao passado. Sinto que
o longo período de espera es-
teja finalmente terminando e
que o número de empresas
pensando em investir no Japão
esteja aumentando.

No entanto, o mercado dos
países emergentes está em
grande mudança. Está fican-
do cada vez mais claro que a
ideia de que o Japão é uma
grande nação manufatureira e
que criar produtos de ótima
qualidade para conquistar o
mercado mundial já não garan-
te seu sucesso. Os eletrodo-
mésticos sul-coreanos, por
exemplo, estão deixando de ser
vistos como cópias baratas e
mal-feitas dos produtos japo-
neses para serem bem avalia-
das. “Se, apesar de serem
malfeitos segundo os padrões
japoneses, esses objetos ven-
dem, é porque possuem ele-
mentos que realmente satisfa-
zem os consumidores locais”,
“as empresas japonesas já não
possuem tecnologia para fabri-
car produtos na mesma quali-
dade e preço que as concor-
rentes”. “Ryozo Yoshikawa”,
ex-executivo da Samsung

Electronics Co. Ltd. “Por que
as empresas japonesas conti-
nuam a perder da Samsung”
revista “Bungei Shunjû” de
fevereiro de 2010. Talvez, nes-
te momento, o Japão tenha
entrado numa fase em que não
se deve enfrentar o mercado
mundial apenas desenvolven-
do a linha que a indústria ma-
nufatureira manteve até hoje,
mas deve destacar as particu-
laridades próprias como tecno-
logias inovadoras e know-how
avançados que a Coréia do Sul
e China não poderão imitar.

O primeiro passo seria re-
alizar a “investigação de fa-
lhas”, depois, jogar fora os pre-
conceitos, analisar as mudan-
ças de produção e de merca-
do no mundo, preparar o espí-
rito com uma estratégia mais
firme para não deixar escapar
a ocasião certa e confrontar o
mercado brasileiro que ainda
possui oportunidades de negó-
cio muito promissoras.

*Toshihiro Sakurai tem 67 anos e
nasceu em Tóquio. Depois de tra-
balhar por longo tempo no crédi-
to ODA (Ajuda Oficial ao Desen-
volvimento) direcionado à Amé-
rica do Sul e Central, foi diretor da
Japan Brazil Paper and Pulp
Development Co. Ltd. e da Nip-
pon Amazon Aluminium Co. Ltd.
Atualmente, é conselheiro espe-
cial da Tokura Corporation, com
sede em Nagoya, que experimen-
tou a criação de unagi (enguias
japonesas) no Brasil. É conselhei-
ro executivo da Associação Cen-
tral Nipo-brasileira, conselheiro
executivo da Associação Latino-
Americana e professor do Depar-
tamento de Economia da Univer-
sidade Takushoku. Supervisor do
“Gendai Burajiru Jiten (Enciclopé-
dia do Brasil Contemporâneo)”
(editora Shin Hyôron), co-autor
do “Burajiru Shinjidai - Henkaku
no Kiseki to Rôdôshatô Seiken no
Chôsen (A Nova Era do Brasil – A
Trajetória da Mudança e o Desa-
fio do Governo do PT)” (editor:
Kotaro Horisaka, da editora Keisô
Shobô)

**Este artigo é de responsabili-
dade do autor e não necessaria-
mente reflete as opiniões dos gru-
pos e empresas com os quais está
vinculado

*** Este artigo foi possível gra-
ças à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.
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O investimento japonês no
Brasil: Estudando o passado
para aprender o novo

Escolas estaduais de SP começam
a receber o Programa Viva Japão

EDUCAÇÃO

ASecretaria de Estado
da Educação come-
çou a distribuir na rede

de escolas do Estado de São
Paulo o programa Viva Japão,
um livro que apresenta históri-
as da imigração japonesa no
Brasil, registros de atividades
realizadas e depoimentos de
professores que participaram
do programa. A publicação foi
concluída em fevereiro e é
uma homenagem da secreta-
ria para a comunidade nikkei
como parte integrante da me-
mória histórica da celebração
do primeiro Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil.

O objetivo do programa é
desenvolver atividades peda-
gógicas permitindo a vivência
dos alunos em contato com a
cultura japonesa, bem como
sensibilizar alunos e educado-
res da rede estadual de ensino
para a importância de aprofun-
dar conhecimentos sobre as
raízes e a trajetória do relacio-
namento entre brasileiros e ja-
poneses nos últimos 100 anos.
A iniciativa deve incentivar a
pesquisa, o conhecimento, a
criatividade e vivência de as-
suntos relacionados ao Japão
e aos imigrantes japoneses no
Brasil, com ênfase para o Es-
tado de São Paulo.

O programa que também
visa ampliar conhecimentos e
preparar os alunos para atuar,
de forma consciente, no mun-
do globalizado, foi desenvolvi-
do no período de 2006 a 2008
com a participação de mais de
700 mil alunos e educadores
das escolas estaduais. Vários
trabalhos abordaram a cultura
japonesa sob vários aspectos,
bem como a imigração japone-
sa no Brasil, e depoimentos de

professores e estudantes. Enti-
dades e empresas forneceram
acervos, trabalhos registrados
em documentos, entre outros.

“O sucesso do programa
apontado como o melhor pro-
jeto do Centenário, tem uma
participação maciça alunos da
rede estadual de ensino. A se-
leção dos trabalhos foi muito
importante, pois tudo passou
por um crivo de escolha”, es-
clarece o coordenador geral
do programa, professor
Hiroyuki Hino, diretor técnico
da coordenadoria de estudos e

normas pedagógicas da Secre-
taria de Estado da Educação.
“Temos que deixar um regis-
tro para a posteridade, apon-
tamentos e memórias para o
futuro”, destaca o mestre ao
revelar que foram impressos
2500 exemplares.

Além das escolas que par-
ticiparam do projeto, o progra-
ma Viva Japão, considerado
um registro de memórias tam-
bém será distribuído nas 91 di-
retorias de ensino de São Pau-
lo, no consulado geral do Japão
na cidade, na Fundação Japão,

na Japan International Coope-
ration Agency (JICA), na Em-
baixada do Japão em Brasília,
no Palácio dos Bandeirantes, e
em várias entidades, etc.

O grupo de trabalho do li-
vro foi instituído pelo Gover-
nador José Serra em 2004 e
inclui como membros a Casa
Civil e as secretarias da Cul-
tura, da Educação, do Desen-
volvimento, da Agricultura e
Abastecimento e de Esporte,
Lazer e Turismo. O Programa
inclui parcerias de natureza fi-
nanceira e técnica com enti-
dades culturais, empresas,
ONGs, órgãos da administra-
ção estadual e unidades de re-
presentação diplomática, que
apóiam as atividades regionais
e centrais.

A participação das várias
secretarias é importante uma
vez que a contribuição da co-
munidade japonesa é expres-
siva em vários setores, princi-
palmente nas áreas da agricul-
tura, tecnologia, artes, e indús-
trias (automobilística, siderúr-
gica, eletroeletrônica e de im-
plementos agrícolas), como
também de bancos e serviços
(turismo, hotéis, restaurantes,
estética e beleza) entre outros.

Dekasseguis – O Viva Japão
também engloba o projeto arti-
culado, inclusão dos filhos de
dekasseguis às escolas públicas
de São Paulo, denominado Pro-
jeto Kaeru. Lançado no dia 11
de junho de 2008 com uma par-
ceria bienal com o Instituto de
Solidariedade Educacional e
Cultura (ISEC), ele tem como
finalidade proporcionar assistên-
cia psicopedagógica aos filhos
de dekasseguis matriculados na
rede estadual.
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Hiroyuki Hino: “Temos que deixar um registro para a posteridade”

Ficam os senhores associados do NIPPON COUNTRY
CLUB convocados a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2010,
às 14h00, na sua sede social situada na Rodovia Presiden-
te Dutra, km 205,5, Bairro dos Fontes, no Município de
Arujá, SP, para exame e deliberação sobre a seguinte Or-
dem do Dia:

a) Proposta de alteração parcial do Estatuto Social da
entidade;

b) Outros assuntos pertinentes.

Não havendo presença mínima no horário acima estabele-
cido, a assembléia geral será instalada e realizada meia
hora depois, com qualquer número de associados presen-
tes, nos termos do artigo 44, parágrafo único, do Estatuto
Social.

Arujá, 10 de março de 2010

Koitiro Hama
Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

CNPJ/MF 56.899.131/0001-07
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4 JORNAL NIPPAK São Paulo, 11 a 17 de março de 2010

CIPPS do Japão pode “copiar”
formato brasileiro de negociar

KOIZUMI NO BRASIL 1

KOIZUMI NO BRASIL 2

Descontração marca reencontro com a comunidade nikkei

Na última quinta-feira (04),
no bairro da Liberdade saiu da
rotina com a visita do ex-pri-
meiro-ministro do Japão, Juni-
chiro Koizumi. A exemplo do
que ocorreu em 2004 – quan-
do esteve no País pela primei-
ra vez – um forte esquema de
segurança foi montado para
sua visita ao Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al). Nesta sua segunda passa-
gem pelo Brasil, veio com uma
comitiva de quinze pessoas e
esbanjou simpatia tão logo des-
ceu do micro-ônibus que o con-
duziu.

Ainda na entrada do Bun-
kyo, quebrou o protocolo ao
cumprimentar populares e tu-
ristas japoneses que o aguar-
davam na calçada com uma
enorme bandeira  dos dois pa-
íses. Para o turista japonês
Makoto Shintani, que mora em
Tóquio, o bairro da Liberdade
é como se fosse a sua segun-
da casa. “Fico muito orgulho-
so e feliz de ver e cumprimen-
tar o ex-primeiro ministro Ju-
nichiro Koizumi, uma oportu-
nidade que eu não teria no Ja-
pão”, disse, emocionado.

Autoridades, políticos e a
mídia nipo-brasileira aguarda-
vam ansiosos no jardim da en-
tidade, local onde foi esculpi-
da uma pedra com um poema
em japonês e português com
os dizeres: “Terra da esperan-

relações “estremecidas” de
outrora, e as relações cordiais
de hoje.

Após o brinde, os jornalis-
tas e fotógrafos foram obriga-
dos a se retirar do salão nobre
para que o fotógrafo “oficial”
do Bunkyo fizesse as fotos de
Koizumi com os políticos
nikkeis. O ato causou descon-
forto e estranheza já que a
imprensa costuma cobrir todos
os eventos, inclusive os solici-
tados pela entidade.

A jornalista que cobriu a
visita para o Jornal Nippak,
no entanto, foi “privilegiada”
com, um pedido inusitado feito
por Koizumi ainda no hall do
Bunkyo. Para sua surpresa, o
ex-primeiro-ministro pediu, em
japonês, para tirar uma foto ao
lado da jornalista. O pedido,
traduzido pela consulesa Eiko
Obe, foi prontamente aceito.

(Luci Júdice Yizima)

Junichiro Koizumi posa no monumento ao lado de autoridades

LUCI JUDICE YIZIMA

ça, dia a dia renovada”. O tex-
to foi escrito pelo próprio ex-
ministro para as comemora-
ções do cinqüentenário da fun-
dação do Bunkyo. Surpreso e
emocionado, Koizumi soltou
um “oh!”, ao ver a homena-
gem e fez questão de pousar
para os fotógrafos.

Depois, Koizumi foi condu-
zido pelo presidente do Bunkyo,
Kihatiro Kita, até o segundo
andar da entidade, onde deze-
nas de pessoas o esperavam.
Em sua chegada ao Salão No-
bre, o ex-primeiro-ministro foi
recebido com calorosos aplau-
sos. No palco as coralistas do
Bunkyo deram um colorido di-
ferente ao cenário e interpre-
taram, em português e em ja-
ponês, a canção “Amigo”.

O convidado recebeu do

coral um ramalhete de flores
e agradeceu com um tímido
“obrigado”, em português.

Koizumi arrancou risos da
plateia ao iniciar seu discurso
com um “bom dia a todos”, em
português, que de pronto foi
devidamente corrigido com
uma boa tarde.

“Posso tirar uma foto?” –
O ex-ministro lembrou a saga
dos japoneses, que desembar-
caram em solo brasileiro com
a responsabilidade de construir
uma nova vida, mas que até
hoje cultiva e mantém vivas as
suas tradições. Citou o encon-
tro com o presidente Luis
Inácio Lula da Silva, em sua
visita à Brasília, onde foi rece-
bido com um abraço e um “oi
amigo”. Destacou ainda as

ERIKA TAMURA SUMIDA

Estou há quase onze anos
no Japão, mas não consigo res-
ponder precisamente á essa
pergunta...

Parece uma pergunta sim-
ples, mas que envolve muita
coisa para os dekasseguis.

Todos nós brasileiros, vie-
mos para o Japão, em busca de
um sonho, movidos pela espe-
rança de uma vida melhor. Isso
não significa que não amamos
o Brasil, de forma nenhuma, só
abrimos mão de morarmos em
nosso país porque ele já não
oferecia as oportunidades en-
contradas no Japão.

No começo é difícil, não vou
negar, mas depois da fase de
adaptação, de aprendizado, so-
mado a convivência cotidiana,
é complicado tomar uma deci-
são do tipo...” vou voltar defi-
nitivamente para o Brasil...”

Temos que colocar tudo na
balança e ver o que mais pesa
na hora de decidirmos a vida,
por exemplo, muitos dekasse-
guis vêm para o Japão no intui-
to de comprar uma casa, muito
bem. Mas, compra a casa e aí?
vai fazer o que da vida?

Não é tão simples assim,
achar que só porque comprou
uma casa pode retornar ao
Brasil e continuar a vida de
onde parou, porque nesse meio
tempo de estadia no Japão, a
vida no Brasil continuou, o
tempo passou e nós estamos
fora do mercado, voltamos
desatualizados. E se a vida já
é difícil para um profissional
qualificado, que dirá para um
profissional desatualizado.

Pensando nesses dekasse-
guis, o Sebrae desenvolveu um
programa de ajuda para as
pessoas que voltam do Japão
e procuram por uma orienta-
ção profissional. Segundo as
pesquisas,cerca de 70% dos
negócios abertos por dekasse-
guis, acabam falindo antes
mesmo do primeiro aniversá-
rio, e na maioria das vezes, por
despreparo profissional, falta
de informações, etc.

Muito legal essa iniciativa
do Sebrae, e é muito bom sa-
ber que quando voltarmos po-
demos contar com o apoio es-
trutural do Sebrae.

Mas o Japão é um vício, e
vou tentar explicar porquê.  Vi-
emos pra cá com um objetivo,
juntamos um dinheiro e
retornamos ao Brasil iludidos
que a vida será uma maravilha,
abriremos o próprio negócio,
seremos donos do nosso nariz
e pronto! Mas, não só no Bra-
sil, em qualquer outro lugar, o
retorno é demorado, exige in-
vestimento e paciência, e mui-
tas vezes ele não vem.E aqui
no Japão estamos acostumados
a trabalhar e ter dinheiro, se
você trabalha, não falta dinhei-
ro. Daí o primeiro pensamento
que vem na cabeça, vou ven-
der tudo e vou pro Japão! Aca-
ba virando um circulo vicioso.

Aqui no Japão temos esta-
bilidade econômica, segurança,
respeito, mas nem por isso dei-
xamos de ser estrangeiros. No
Brasil, temos calor humano, a
família, vida social, então...o
que conta mais pra decidirmos
se vamos ficar no Japão, ou se
vamos retornar ao Brasil?

É uma decisão difícil, e pelo
que eu vejo, muitos não conse-
guem decidir-se, ficando nessa
ponte aérea, Brasil-Japão.

Até que ponto vale a pena
abrir mão do convívio familiar
para ter uma situação econô-
mica estável? Mas também,
até que ponto vale a pena sa-

crificar a economia pelo con-
vívio familiar?

São perguntas dificeis de
responder. Eu amo o meu país,
e posso dizer com toda certe-
za, é um país abençoado por
Deus e bonito por natureza,
mas mal administrado. Abenço-
ado por Deus, porque no Bra-
sil, não é como no Japão, onde
dia sim, dia não, ocorre abalos
sísmicos, as vezes de pequena
magnitude, mas eles existem, e
temos que aprender a conviver
com isso, assim como os tufões
e as neves, que todos os anos
se fazem presentes em nossas
vidas. O Brasil é lindo, tem prai-
as maravilhosas, paisagens lin-
das, sem contar que a terra é
fértil. Aqui no Japão, se não
bastasse o problema da falta de
espaço, ainda temos o proble-
ma da terra infértil, é preciso
muito adubo pra terra produzir.
O Brasil tem tudo! Só é mal ad-
ministrado.

Da última vez que fui ao
Brasil, fui maltratada na fila do
supermercado, no atendimen-
to do posto de saúde, no ban-
co. Acho um desrespeito os
aposentados naquelas filas pra
receber a aposentadoria, as fi-
las dos hospitais. Isso me fez
repensar a decisão de um dia
morar no Brasil novamente.

Aqui no Japão, sempre fui
muito bem tratada, muito bem
atendida, seja em bancos, hos-
pitais ou qualquer órgão públi-
co, mesmo sendo estrangeira
nunca fui discriminada.

Muitos outros brasileiros
também foram para outros des-
tinos mundo afora, assim como
muitos latinos-americanos dos
países fronteiriços com o Bra-
sil e outros estrangeiros têm
imigrado para o Brasil nas últi-
mas décadas, tornando cada
vez mais complexo o cenário de
deslocamento populacional ao
redor do mundo, caracterizan-
do-se como uma condição da
pós-modernidade.

Onde esse movimento vai
parar? Não faço a mínima
idéia. É como a nascente de
um rio que se inicia transbor-
dando suas águas e uma vez
iniciado, esse rio vai marcan-
do sua trajetória e suas carac-
terísticas, para desembocar fi-
nalmente no oceano.

A verdade é que, qualquer
que seja a decisão, deve-se
levar em consideração o sen-
timento de cada um, não só no
âmbito econômico, mas tam-
bém familiar, e a decisão pesa
também quando envolve mem-
bros da familia, como filhos,
pais, avós. Nem sempre o que
a gente quer é o que eles que-
rem. Talvez seja um processo
irrefreável de internacionaliza-
ção que tem colocado diferen-
tes povos em contato de modo
cada vez mais intenso e inevi-
tável, impondo desafios perma-
nentemente diante de nós.

Mas como recompensa à
sociedade vem a conferência
da diferença das pessoas, seja
em termos de indivíduos, cole-
tivo, de um grupo ou de
outro,enfim, como consequên-
cia temos a diferença em seu
sentido mais amplo.

Apesar das diferenças en-
tre Brasil e Japão, amo o Bra-
sil mas respeito muito o Japão,
porque penso que você só con-
segue respeitar e amar a cul-
tura alheia quando reverencia
a sua!

*Erika Tamura Sumida nasceu em
Araçatuba (SP) e mora há 12 anos
no Japão, onde trabalha com de-
senvolvimento de criação
(erikasumida@hotmail.com)

ARTIGO

Voltar para o Brasil ou ficar no
Japão?

Após trocar opiniões
com instituições influ-
entes, intelectuais e

pesquisadores durante seis dias
no Rio de Janeiro, Brasília e
São Paulo, o presidente do
Center for International Public
Policy Studies (CIPPS), Naoki
Tanaka, revelou a probabilida-
de de imitar o estilo brasileiro
de fazer negócios. O balanço
da missão que contou com o
conselheiro da entidade e ex-
primeiro-ministro do Japão, Ju-
nichiro Koizumi, foi apresen-
tado no dia 5 de março, duran-
te coletiva da imprensa reali-
zada no Hotel Tivoli São Pau-
lo Mofarrej, região central de
São Paulo.

A missão visitou o Brasil
com o intuito de verificar o rumo
a ser tomado com vistas ao
desenvolvimento futuro mútuo.
Dirigentes e o ex-premiê japo-
nês trataram de assuntos liga-
dos à “estratégia futura de cres-
cimento econômico do Brasil,
tido como um país que superou
rapidamente os impactos da
crise financeira mundial”. Bem
como “o papel do Japão e das
empresas japonesas, como um
membro da sociedade interna-
cional, com relação à resolução
de outras questões que envol-
vem o Brasil como o meio am-
biente e a conservação da infra
estrutura”.

De maneira formal Naoki
Tanaka conduziu a entrevista
coletiva que durou 30 minutos,
enquanto que Junichiro Koizu-
mi se limitou a ouvir o presidente
da CIPPS e as perguntas dos
jornalistas. O pedido dos orga-
nizadores para a imprensa diri-
gir perguntas apenas para a
proposta da missão do grupo no
Brasil, fez com que Junichiro
Koizumi se apresenta-se com
seriedade, se limitando a res-
ponder poucas perguntas.

Naoki Tanaka confirmou
que com a colaboração do Ban-
co Nacional do Desenvolvi-
mento (BNDES), houve uma
troca proveitosa de opiniões
sobre temas como a adminis-
tração macroeconômica a lon-
go prazo do Brasil, a infra es-

trutura e o meio ambiente, con-
solidando as questões as quais
os dois países devem se incli-
nar. Ele reiterou junto ao
BNDES que os temas discuti-
dos pela missão vão continuar
a ser abordados no futuro. A
missão ouviu falar muito da sus-
tentabilidade, palavra muito co-
mentada atualmente no Brasil
e concluiu que a economia bra-
sileira e a preservação do meio
ambiente são dois fatores pos-
síveis de se conciliar no país.

Para o presidente da
CIPPS o Brasil prova que o
desenvolvimento econômico e
a prevenção do meio ambien-
te não é só no papel, vem atin-
gindo metas como a utilização
do etanol e que está prepara-
do para essa tecnologia. “A
preservação da mata Atlânti-
ca não é prejudicada pela pro-
dução do etanol. Por outro lado
em todos os lugares oferece-
mos a tecnologia do trem bala
e digital para uma colaboração
estreita entre Brasil e Japão”,
ressalta.

Junichiro Koizumi tem for-
te interesse sobre o Brasil por
isso refez a visita pela qual fi-
cou satisfeito. Em cinco anos
e cinco meses que esteve no
poder, ele sustentou que o meio
ambiente sempre deveria es-
tar em evidência. Durante dis-
cussões sobre as relações bi-
laterais entre os dois países
sobre economia e política, o ex-
premiê de 2001 a 2006, ratifi-
cou a sua aposentadoria da
política e não pensa mais em
retomar cargo público.

No encontro com o Presi-
dente Lula o ex-premiê disse
que foi recepcionado com um
“oi amigo” e o assunto mais
discutido foi a preservação do
meio ambiente. O líder japo-
nês falou para o brasileiro que
a realização da Copa do Mun-
do de 2014 e das Olimpíadas
de 2016 no Brasil vão “acele-
rar o desenvolvimento do
país”. “Aliado à preservação
do meio ambiente, espero que
seja uma Green Copa e uma
Green Olimpíada”, destacou.

Ultraman – Em um momento
mais descontraído no fim da
entrevista, Junichiro Koizumi
comentou a sua experiência de
ter dublado a voz do persona-
gem Ultraman King (respeita-
do líder do clã Ultraman). O
filme da série Mega Monster
Battle Ultra Galaxy, estreou
em dezembro de 2009 nos ci-
nemas japoneses. O ex-premiê
revelou que foi incentivado
pelo seu filho a participar da
dublagem. “É um seriado mui-
to popular e como o meu rosto
não ia aparecer, decidi aceitar.
Foi uma experiência única e
me diverti muito”, afirmou o
ex-premiê.

Para ele a série Ultraman
diverte toda a família há mais
de três gerações. O êxito da
série no Japão é comparado ao
fenômeno cultural do Super-
Homem ou do Homem Aranha
no Ocidente. Na história tra-
dicionalmente o herói luta con-
tra monstros e alienígenas.

(Afonso José de Sousa)
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“Aprendemos a dar mais valor à
família”, conta oficial nikkei

 TERREMOTO NO HAITI

emos graças a
Deus que sobrevi-
vemos, aprende-

mos a dar mais valor à família,
às pessoas e não para bens
materiais. A primeira impres-
são não pareceu drástica, mas
a destruição foi devastadora”.
Foi com essa frase que o Ca-
pitão do Exército, Enzo Kato,
33 anos, do 1º Batalhão de
Engenharia de Construção,
sediado em Caicó (Rio Gran-
de do Norte), classificou a sua
sobrevivência ao terremoto do
dia 12 de janeiro que arrasou
regiões do Haiti (pequena ilha
na América Central), como a
capital Porto Príncipe, Goave,
Leogane, e Grand Goave.

O oficial nikkei só se sal-
vou com vida do sismo de sete
graus na escala Richter por-
que no momento do abalo por
volta das 16h53, ou 19h53 de
Brasília, participava de ativida-
des de educação física (joga-
va vôlei com outros militares),
horário em que o comércio lo-
cal estava encerrando as ati-
vidades. “Infelizmente compa-
nheiros de farda que estavam
nas instalações de alvenaria
perderam suas vidas”, lamen-
ta. O tremor de terra que ma-
tou mais de 200 mil pessoas
contabilizadas, aconteceu 46
dias antes do terremoto de
magnitude 8,8 graus que sacu-
diu o Chile no dia 27 de feve-
reiro, causando a morte de
mais de 700 pessoas.

Logo após o terremoto
Enzo Kato revelou que na hora
não soube para onde correr e
sequer pensar no que fazer, só
deu para refletir depois. E se-
guida ele reuniu a sua tropa e
ficou de prontidão aguardan-
do ordens superiores. No mes-
mo dia o oficial lembra que foi
para as ruas e só voltou no dia
seguinte às 14h. O abalo sís-
mico fez com ele e seus co-
mandados alterassem sua ro-
tina drasticamente. “Realiza-
mos buscas de sobreviventes
e corpos nos escombros jun-
tamente com militares do Cor-
po de Bombeiros do Rio de
Janeiro e de Brasília. Além de
ajudar a fazer sepultamentos
de corpos que estavam espa-
lhados pelas ruas. A Compa-
nhia de engenharia também
desobstruía vias nos últimos
dias”, destacou.

Durante os resgates e so-
corros realizados as vítimas,
Enzo Kato conta que utilizou
apenas marreta, picaretas, pás
e alavancas, já que os equipa-
mentos pesados de engenha-
ria como tratores e guinchos,
não conseguiram circular por
causa das condições adversas,
e chegaram somente no segun-
do dia após o terremoto. “Re-
colhemos corpos e ajudamos
a fazer os sepultamentos dos
mortos que estavam espalha-
dos pelas ruas, com o auxílio
de haitianos”, lembra.

Na ocasião do sismo o ca-
pitão conviveu com uma situ-
ação delicada e complexa no
Brasil, enquanto tentava salvar
vítimas a exatos 5.421,52 km
de distância que separam os

aeroportos de Cumbica (Gua-
rulhos/SP) e o de Porto Prín-
cipe, em linha reta, ao mesmo
tempo enfrentou problemas
familiares, com seu pai e o fi-
lho, ambos internados num hos-
pital por problemas de saúde.

Como para o oficial nikkei
seu pai e filho receberiam as-
sistência mais rápida, ele focou
a sua preocupação no seu tra-
balho no Haiti. “Eles estavam
em melhores condições; já
para os sobreviventes nos es-
combros, nossa tropa seria a
única ajuda que teriam. Salva-
mos nove pessoas entre civis
e militares, foi compensador”,
orgulha-se ele ao completar
que “para mim foi um grande
ensinamento válido, mas para
a família foi sacrificante. O
Exército faz uma seleção para
levar especialistas em algum
tipo de equipamento, por isso
fui escolhido e cumpri a minha
missão”.

Enzo Kato assegurou que
o seu trabalho no Haiti ficará
marcado pelo orgulho de ter
deixado um legado de doações
para as crianças e um orfana-
to com recursos doados e por
trabalho voluntário. De acor-
do com ele uma das frustrações
dos militares que já haviam
retornado do Haiti era a impo-
tência de não ter construído
mais, fato que não deve ocor-
rer com os militares que retor-
naram, depois do terremoto.

Natural de Itapetininga
(São Paulo), Enzo Kato é ca-
sado com uma cearense de
Fortaleza e têm dois filhos. Ele
se emocionou ao relembrar os
contatos com as crianças do
Haiti após o terremoto. “A gen-
te que é pai relembra do cari-
nho que dá aos nossos filhos e
ao ver as crianças do Haiti fa-
zendo filas para receber abra-
ço de nós militares, após uma
tragédia, realmente isso cho-
cou bastante”, relembra.

Transferência – O capitão
Enzo Kato foi para o Haiti no
dia 23 de julho de 2009 onde
fez parte da Companhia de
Engenharia de Força de Paz do
Haiti (Braengcoy), uma com-
panhia mista composta por 250
militares de outras unidades do
Exército no Brasil, e equipadas
com profissionais e máquinas.
Nos sete meses e 15 dias que
permaneceu naquela ilha da
América Central de 76.192
km², ele trabalhou como gestor
de pessoal, ligado a área de re-
cursos humanos.

Seu trabalho do setor de
engenharia do Exército tam-
bém estava voltado para a
construção de bases militares.
“Podemos dizer que servimos
de modelo para outros compa-
nheiros de engenharia do Ja-
pão e da Coréia para forma-
rem outras tropas visando aju-
dar na reconstrução de parte
do país”, comentou o oficial.

Ao retornar para o Brasil
no último dia 5 de fevereiro ele
foi direto para o Rio de Janei-
ro, onde como norma do Exér-
cito, passou por uma bateria de
exames por ter atuado em ou-
tro país. Durante sua perma-
nência no Haiti, o capitão já ti-
nha sido nomeado para atuar
como instrutor na Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais
do Exército no RJ. “Acho que
meu trabalho naquele país foi
reconhecido e levado em con-
sideração”, finaliza.

Perfil – Filho de Kenzo Kato e
Virgínia Maria Kato, o capitão
Enzo Kato incorporou-se ao
Exército no dia 11 de fevereiro
de 1995, formando-se pela Aca-
demia Militar da Agulhas Ne-
gras (AMAN) em novembro de
1999. Cursou especialização na
Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (ESAO); serviu no 5º
Batalhão de Engenharia de
Construção em Porto Velho-
RO; no 10º Batalhão de Enge-
nharia de Construção em
Lages-SC; no 1º Batalhão de
Engenharia de Construção em
Caicó-RN; na Companhia de
Engenharia de Força de Paz no
Haiti, e atualmente atua como
instrutor da ESAO.

O oficial nikkei também co-
mandou a companhia de enge-
nharia e destacamentos no
Norte e no Sul do país constru-
indo aeroporto, estradas e por-
to. (terraplanagem, drenagem,
asfaltamento, usinagem, produ-
ção de brita, exploração de pe-
dreiras, dentre outros). Ele é
casado com Eurisângela Lopes
Frota Kato, e tem duas filhas,
Letícia Frota Kato (6 anos) e
Caio Enzo Frota Kato ( 1 ano).

(Afonso José de Sousa)

“D
ARQUIVO PESSOAL

O capitão Enzo Kato em meio aos destroços (e no destaque)  provocados pelo terremoto

A professora Isaura Shizuê
Kito, de 42 anos, diretora da
Escola Estadual Daniel Verano,
em Votorantim, foi escolhida
para participar do Programa de
Estágio para Promoção da
Convivência Multicultural ofe-
recido pela província de
Toyama, no Japão. O progra-
ma é voltado aos profissionais
do Estado de São Paulo com
experiência em Ensino Funda-
mental e Médio e oferece um
intercâmbio para que os parti-
cipantes conheçam o sistema
educacional japonês e as con-
dições das crianças brasileiras
nas escolas públicas locais. O

objetivo é contribuir com a for-
mação dos filhos de brasileiros
que retornam do Japão.

“É uma oportunidade de
conhecer a estrutura da edu-
cação japonesa e levar um
pouco da nossa experiência
para lá também. Será uma tro-
ca muito rica. Dessa forma,
poderemos trabalhar melhor
com as crianças que retornam
à nossa rede”, comenta a pro-
fessora Isaura.

Nascida em São Paulo, ca-
pital, a professora é neta de ja-
poneses e já esteve no Japão a
passeio, mas nunca visitou a
província de Toyama. Apren-

deu japonês ainda pequena,
conversando com os avôs, que
não falavam português. Atua
na rede estadual de ensino há
22 anos, sendo 14 como docen-
te e oito como diretora. A via-
gem será no final de julho e o
intercâmbio terá duração de
seis meses, com despesas pa-
gas pelo governo de Toyama.

Programa – Desde 1974, a
província de Toyama (Japão)
mantém um programa de es-
tágio técnico, no qual recebe
profissionais da América do
Sul, de locais com as quais tem
firmado Tratados de Amizade

e de países em desenvolvimen-
to em geral. O objetivo é con-
tribuir para o desenvolvimento
tecnológico e econômico des-
ses países parceiros e incre-
mentar as relações internaci-
onais pelo convívio dos estagi-
ários com a população local.

Nessa província, muitas
crianças estrangeiras, princi-
palmente brasileiras, frequen-
tam escolas juntamente com
crianças japonesas. Por isso,
as diferenças de língua e cul-
tura impõem a construção de
um ambiente escolar para me-
lhorar esse convívio. Nesse
contexto, em 2009, a provín-

EDUCAÇÃO

Diretora nikkei de escola estadual de Votorantim fará intercâmbio no Japão
cia estabeleceu o Programa de
Estágio para a Promoção da
Convivência Multicultural, es-
perando contar com a partici-
pação de profissionais do Es-
tado de São Paulo com expe-
riência em Ensino Fundamen-
tal e Médio ou equivalente, da
rede pública ou particular.

O docente é selecionado
por meio do currículo e deve
atender a alguns requisitos
como estar comprometido com
a Educação no estado de São
Paulo (garantia de que, na volta
ao Brasil, retornará ao empre-
go dando continuidade ao tra-
balho), ser maior de 22 anos e

ter conhecimentos do idioma e
cultura japoneses, assim como
da cultura brasileira para o
devido apoio didático às crian-
ças brasileiras no Japão.

O programa é composto de
uma parte comum, que prevê
orientação geral e curso de lín-
gua japonesa, com duração de
cerca de um mês, e uma parte
específica, sobre conhecimen-
to das condições das crianças
brasileiras nas escolas públicas,
compreensão e conhecimento
do sistema educacional japo-
nês e comparação entre os sis-
temas dos dois países.
(Da Secretaria da Educação)

Enzo Kato fez parte da Engenharia de Força de Paz do Haiti

COLUNA DO JORGE NAGAO

Mindlin, No Céu

“Ó bendito o que semeia/
livros... livros à mão cheia/
e manda o povo pensar!/ O
livro caindo n’alma/ é ger-
me - que faz a palma/ é chu-
va - que faz o mar”. (Cas-
tro Alves)

Livrólatras, como o refi-
nado Souza Freitas, lamenta-
ram a morte do imortal da
ABL,  José Mindlin, o
Bibliófilo, com b, de book,
maiúsculo. O pacato empre-
sário da Metal Leve virava
heavy metal quando buscava
um livrobjeto de desejo.  Era
também um leitor voraz, tinha
LER, nos dedos, de tanto ler.
O tal amor táctil que Caeta-
no cantou em “Livros”.
Mindlin lendo Miguilim &
Cia. se tornou um homem
sábio, sereno e bem
humorado.

Logo ele, um “agnóstico,
graças a Deus”, como se
autoproclamava, causou um
rebuliço quando chegou ao
Céu. Muitos escritores lá de
cima, que conheciam a sua
fama de valorizar os livros,
saudaram o grande brasileiro
que formou a maior e a mais
preciosa biblioteca particular
do país.

- Quem é vivo sempre de-
saparece!- recepcionou-o o
poeta modernista Oswald de
Andrade.

Reencontrou Guita, sua
companheira de décadas, que
embarcou na “loucura man-
sa” do marido, a paixão pe-
los livros. E agora José,
Mindlin, sente-se nas nuvens
na companhia de seus ídolos
como Drummond, Guimarães
Rosa, Machado de Assis, et
sátira e tal. Quando encon-
trar com José de Alencar vai
lhe contar como deu trabalho
adquirir a primeira edição de
“O Guarani”. Pagou US$ 4
mil fora os gastos com as vi-
agens à Europa.

Olha o que ele tem pela
frente. Um sarau celestial
com Vinicius, Bandeira e
Cecília Meireles, imagina,
que maravilha!  Ou uma reu-
nião com caras “de morte”
como Augusto dos Anjos, o
Barão de Itararé e Gregório

de Matos. E que tal um papo
cabeça com espíritos críticos
do porte de Sergio Buarque,
Darcy Ribeiro e Florestan
Fernandes? Ou uma polêmi-
ca com Paulo Francis, Fausto
Wolf e Nelson Rodrigues?
Não quer? Nem eu... O céu
pode esperar.  Mindlin trocou
a convivência dos livros com
os romancistas todo prosa e
poetas diversos da melhor es-
tirpe. A eternidade será pou-
ca com essas companhias do
outro mundo. Mindlin, que
pôs a alma nos livros,  mere-
ce o melhor dos mundos.

Por acreditar na frase de
Monteiro Lobato,“Um país
se faz com homens e com li-
vros”, JM consolidou um te-
souro não para si mas para
quem ama os livros. Em bre-
ve, 17 mil livros seus estarão
à disposição na Biblioteca
Brasiliana Guita e José
Mindlin, no coração da USP.
Ou no www.brasiliana.usp.br.

O robô “Maria Bonita”
está digitalizando todo o acer-
vo para nós.

Mindlin se dedicou aos li-
vros como “Nunca antes na
história deste país”, título do
livro de Marcelo CQC Tas
sobre o cara. Porque “Ler é
mais importante que estudar”,
mantra do escritor maluqui-
nho Ziraldo. Quem tem a
companhia de um bom livro
não padece de solidão ou de-
pressão. Ler é viajar pelo
mundo exterior ou interior,
quer você more em Honolulu
ou Botucatu.

Viva, pois, esse pessoal do
baralho, damas e valetes, ra-
inhas e reis da prosa e da po-
esia, que quando tem algo a
dizer, embaralham as pala-
vras e dão as cartas para os
leitores se jogarem no lago
sereno da leitura.

Você, que é vivo, sabe: fi-
que são, mentalmente, lendo
ficção ou não fique são, des-
prezando os livros.

Valeu, José Ephin
Mindlin! Ephin.

*Jorge Nagao é colunista do
Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br)
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

REPRODUÇÃO

José Mindlin
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Em São Paulo, Carlos Maranhão
revela os segredos do Japão

PALESTRA

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma prevista no Estatuto Social da COOPERATIVA DOS
CATADORES DA BAIXADA DO GLICÉRIO – COOPER GLICÉ-
RIO, o presidente Romeu Sérgio Dias Bueno, convoca todos os
cooperados para Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada:

Local: SEDE DA COOPER GLICÉRIO – Rua Teixeira Leite, 140
Baixo Glicério / Liberdade  –  CEP 01514-010  –  São Paulo – SP

Dia: 29.03.2010 – Horário: 13h00

Pauta: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração;
2. Aprovação do Balanço 2009;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
4. Eleição do Tesoureiro.

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma prevista no Estatuto Social da COOPERATIVA DOS
CATADORES DA BAIXADA DO GLICÉRIO – COOPER GLICÉ-
RIO, o presidente Romeu Sérgio Dias Bueno, convoca todos os
cooperados para Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada:

Local: SEDE DA COOPER GLICÉRIO – Rua Teixeira Leite, 140
Baixo Glicério / Liberdade  –  CEP 01514-010  –  São Paulo – SP

Dia: 29.03.2010 – Horário: 10h00

Pauta: 1. Reforma do Estatuto Social.

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

ENTIDADES

Felipe Liu assume presidência da JCI Brasil-China

A Junior Chamber Interna-
tional (JCI) Brasil China, rea-
lizou no último dia 2, no Espa-
ço de Eventos Hakka, no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo, cerimônia de posse de sua
nova diretoria. Felipe Liu, 28
anos de idade, assumiu no lu-
gar da Jaqueline Huang. A so-
lenidade contou com a presen-
ça de autoridades diversas chi-
nesas, políticos nikkeis e atle-
tas da comunidade chinesa.
Durante o evento, várias pes-
soas foram condecoradas com
Certificado de Agradecimen-
to da JCI Brasil China por seu
apoio a 5ª Edição da Festa do
Ano Novo Chinês.

O novo presidente conta
que conheceu a entidade em
2007, na 2ª edição da Festa do
Ano Novo Chinês, e “não en-
tendia muito bem como funci-
onava a estrutura da entida-
de”. “Além disso, os termos e
as ações usados eram diferen-
tes do meu cotidiano. Fui me
envolvendo, participando como
membro até me tornar diretor
onde, após a participação na

ajuda, apoio e colaboração de
todos, fazer uma evolução, pois
será o ano do Coelho”, afirmou
Liu, entusiasmado, que encer-
rou seu discurso com uma fra-
se da carta de princípios da JCI:
“Servir a humanidade é a me-
lhor obra de uma vida...”.

Rider – Já o presidente Naci-
onal 2010 JCI Brasil, Carlos
Eduardo Parucker e Silva,citou
José de Alencar em seu dis-
curso: “O sucesso nasce do
querer, da determinação e da
persistência em se chegar a
um objetivo. Mesmo não atin-
gindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo
fará coisas admiráveis”. Para-
fraseando um comercial, pediu
ao recém-empossado para que
não usasse Rider e não desse
férias aos seus pés.

Jaqueline Huang, que dei-
xou o cargo, explica que com
a ajuda de todos fez uma boa
gestão, que aprendeu muitas
coisas e uma delas foi o espí-
rito de equipe.

(Lúci Júdice Yizima)

Convenção Nacional em Foz
do Iguaçu, entendi o que signi-
ficavam todas aquelas siglas e
o potencial da JCI”, lembra
Liu, acrescentando que “des-
cobriu que JCI é uma federa-
ção de jovens que trabalha em
diversas áreas e que tem como
a missão oferecer oportunida-
des, onde jovens possam de-
senvolver mudanças positivas
na nossa sociedade”.

“Percebi a importância da

JCI, no dia Nacional da JCI em
11 de dezembro quando foi pro-
mulgado pelo presidente Lula.
Isso me intrigou e despertou um
sentimento de querer liderar
este grupo para alcançar esta
missão e visão. Assim, assumo
este cargo de presidente com
muita alegria e motivação. Te-
mos diversos projetos a concluir
e nossa prioridade é a 6ª Edi-
ção da Festa do Ano Novo
Chinês, que pretendo com a

LUCI JÚDICE YIZIMA

Carlos Eduardo Parucker, Felipe Liu e Jaqueline Huang

O tenente-brigadeiro-do-ar Juniti Saito, comandante da  Aeronáutica,
recebeu a Ordem do Ipiranga no grau Grã Cruz do governador

HOMENAGEM

Junichi Saito é condecorado com a Ordem do Ipiranga

O tenente brigadeiro-do-ar,
Junichi Saito, comandante da
Aeronáutica, foi um dos con-
decorados com a Medalha
Ordem do Ipiranga entregue
no último dia 4, no Palácio dos
Bandeirantes, pelo governador
de São Paulo, José Serra. A
honraria, uma distinção esta-
dual iniciada pelo governador
Abreu Sodré em junho de 1969,
entregue aos comandantes das
Forças Armadas, é uma gran-
de homenagem aos cidadãos
que tem prestado notória con-
tribuição ao país e ao Estado
de São Paulo.

Foram agraciados no grau
de Grã-Cruz o general de exér-
cito Enzo Martins Peri, coman-
dante do Exército Brasileiro; o
almirante de esquadra Júlio
Soares de Moura Neto, co-

DIVULGAÇÃO

almirante Arnaldo de Mesqui-
ta Bittencourt Filho, coman-
dante do 8º Distrito Naval; e o
major brigadeiro do ar Paulo
Roberto Pertusi, comandante
do 4º COMAR.

A Ordem do Ipiranga é
destinada a personalidades
com elevado destaque numa
área e que defendam valores
paulistas e nacionais. A ordem
é honorífica, ou seja, não se
trata de um título nobiliárquico,
que se transmite de geração
para geração. A cerimônia de
entrega da Ordem do Ipiran-
ga, a única honraria do Esta-
do, contou com a presença do
grão-mestre da ordem, o go-
vernador José Serra, e seu
chanceler, o secretário-chefe
da casa civil, Aloysio Nunes
Ferreira.

mandante da Marinha Brasi-
leira; e o tenente brigadeiro do
ar Juniti Saito, comandante da
Aeronáutica Brasileira. Titula-
res da esfera estadual paulista

também receberam condeco-
rações. Foram eles o general
de exército Antônio Gabriel
Esper, comandante do Coman-
do Militar do Sudeste; o vice-

OJapão pelo ponto de
vista de um estrangei-
ro. Com este mote

acontece a palestra com o di-
retor editorial de Veja Cidades
Carlos Maranhão, na próxima
segunda-feira (15), às 19h30,
no Espaço Cultural da Funda-
ção Japão em São Paulo. O
evento, que é gratuito, aconte-
ce em formato de entrevista,
que será realizada pelo ex-di-
retor de redação da revista
Made in Japan, Jhony Arai.

Maranhão viajou ao Orien-
te, em novembro de 2009, a
convite do Program for Cultu-
ral Leaders - programa da Fun-
dação Japão de Tóquio, que
convida personalidades e inte-
lectuais do exterior para que
possam aprimorar a compre-
ensão sobre o Japão. Lá, o jor-
nalista visitou instituições liga-
das ao transporte, esportes,
artes, jornais e universidades,
além de cidades como Tóquio,
Quioto e Hiroshima

Diversas outras pessoas já
foram beneficiadas com
Program for Cultural Leaders,
em anos anteriores, como: o
diretor executivo do Centro de
Estudos Musicais Tom Jobim
Clodoaldo Medina, o jornalista
Ana Paula Padrão, o escritor
Fernando Morais, o secretário
de Cultura de São Paulo Carlos
Augusto Calil, o arquiteto e di-
retor do Instituto Tomie Ohtake
(ITO) Ricardo Ohtake, o dire-

ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR,
PARAÍSO – SP)
ENTRADA GRATUITA

É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

COM ENVIO DE NOME E TELEFONE DE

CONTATO PARA O E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

LOTAÇÃO MÁXIMA: 100 PESSOAS

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0110

tor da Pinacoteca do Estado de
São Paulo Marcelo Araújo, o
curador e coordenador do
Museu de Arte de São Paulo
(MASP) Teixeira Coelho, a
curadora e ex-diretora do Mu-
seu da Casa Brasileira Adélia
Borges, a fotógrafa Maureen
Bisilliat, o editor de gastrono-

mia da Veja SP Arnaldo
Lorençato e o bailarino e co-
reógrafo Rodrigo Pederneiras.

PALESTRA JORNALISTA
CARLOS MARANHÃO:
VIAGEM AO JAPÃO
ENTREVISTADOR: JORNALISTA JHONY ARAI

QUANDO: 15 DE MARÇO, ÀS 19H30

O jornalista viajou ao Oriente em novembro de 2009 a convite da Fundação Japão

Os haicaista Francisco Han-
da, de São Paulo, Eduard Tara,
da Romênia, e Tereza Delong,
de Irati, foram os vencedores do
1º Concurso Nacional de Hai-
cai Nenpuku Sato. O concurso
foi promovido pelo Jornal Memai
– Letras e Artes Japonesa.

Os vencedores receberão
como prêmios os livros A Vida
Secreta do Senhor Musashi
(Cia. da Letras), de Junichiro
Tanizaki , Boa Companhia
(Cia. das Letras), organizado
por Rodolfo Witzig Guttilla, e
O Violoncelista (Edições LM),

de Lúcia Hiratsuka, além do
livro de poemas Flauta de Ven-
to (Escrituras), de Teruko Oda,
responsável pelo julgamento
do concurso.

O 2º Concurso está com as
inscrições abertas até o dia 30/
04 e os atuais vencedores po-
dem voltar a concorrer. O re-
gulamento está disponível no
site www.jornalmemai.com.br.

Abaixo os haicais escolhi-
dos, que serão publicados na
edição 02 do Memai:

- Feliz Ano Novo!
A voz de meu pai velhinho
Cada vez mais débil.
(Francisco Handa – São
Paulo – SP)

Dia de Ano Novo –
Numa janela de asilo
Um grou de papel
(Eduard Tara – Romênia)

Calendário Novo
Pendurado na parede
Quais são as surpresas!
(Tereza Delong – Irati –
PR)

HAICAI

Memai divulga vencedores do
1º Concurso Nenpuku Sato

Com a contínua melhoria da
situação econômica global, a
Diretoria-Geral de Orçamen-
to, Contabilidade e Estatística
(DGBAS) de Taiwan fez uma
previsão em 22 de fevereiro
que o crescimento econômico
este ano em Taiwan poderá
alcançar 4,72 por cento, uma
alta de 0,33 por cento sobre a
previsão anterior. A taxa de
crescimento para o primeiro,
segundo e terceiro trimestre
também foi revista para cima.
Segundo estimativas da
DGBAS, o PIB real de Tai-
wan poderá chegar a NT$
13,43 trilhões e espera-se um
PNB per capita de US$18.175,
ambos atingindo novas altas
históricas. A DGBAS também
anunciou que a taxa de desem-
prego de 5,68 por cento em
janeiro foi a mais baixa do ano
passado.

O Ministério de Assuntos
Econômicos de Taiwan tam-
bém revelou em 25 de feve-
reiro que a forte demanda por
produtos e componentes de TI
e uma saudável temporada de
compras resultaram no cres-

cimento de 71,8 por cento nos
pedidos de exportação em ja-
neiro, comparados com o mes-
mo período do ano passado e
estabeleceu uma alta recorde
para os pedidos de exportação
em um único mês.

O Centro de Pesquisas
para o Desenvolvimento Eco-
nômico de Taiwan da Univer-
sidade Central Nacional anun-
ciou em 1º de março que o Ín-
dice de Confiança do Consu-
midor de Taiwan subiu acen-
tuadamente 7,18 pontos che-
gando a 73,16 pontos em fe-
vereiro, o mais alto número
desde dezembro de 2005. En-
tre os vários componentes do
índice, a confiança pública nas
“oportunidades de empregos
internos nos próximos seis
meses” foi o que subiu mais,
18,45 pontos de alta em com-
paração com os dados da pes-
quisa de janeiro, enquanto a
confiança no “tempo oportuno
para investir em ações” foi o
segundo mais alto.
(Divisão de Informações –
Escritório Econômico e
Cultural de Taipei)

ÁSIA

PIB de Taiwan para 2010 tem
previsão de aumento

COMUNICADO
Comunicamos que o nome da Top Look
Promoções e Eventos está sendo utili-
zada indevidamente por uma pessoa
que se denomina Guilherme Hong ou
Paulo Henrique Teixeira.

Somos uma empresa idônea com mais
de 15 anos de mercado. Colocamo-
nos a disposição para qualquer escla-
recimento.

Top Look Promoções e Eventos
Mauro Yoshio Shotoku
Rua Afonso Coelho, 803 - São Paulo
Telefone: 5083 3411
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Arquitetura sustentável é tema
central da visita de Mitsuru Senda

DESIGN

AFundação Japão pro-
move este mês uma
série de palestras com

o arquiteto japonês Mitsuru
Senda sobre os projetos de ar-
quitetura e design ambiental.
Hoje (11), ele ministra a pales-
tra “Em busca de uma arqui-
tetura sustentável para o pla-
neta” em Curitiba (PR), onde
também participa da “Confe-
rência Internacional de cidades
inovadoras” da FIEP. No dia
16, Senda estará em Porto Ale-
gre, e no dia 18 ministra pales-
tra na Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo (FAU-
USP, em São Paulo.Na capi-
tal paulista é necessário fazer
inscrição prévia pelo e-mail
info@fjsp.org.br

Fundador e presidente do
Environment Design Institute
(EDI), também mostrará ao
público os projetos desenvolvi-
dos pelo seu escritório, a EDI
( w w w . m s - e d i . c o . j p /
e_index.html) de Tóquio, espe-
cializado em projetos de espa-
ços públicos, esportivos e es-
pecialmente, espaços para o
lazer e recreação infantil. Cri-
ado em 1968, quando Senda ti-
nha apenas 26 anos, o arquite-
to preferiu nomear sua empre-
sa como instituto e não como
um escritório convencional, já
prevendo a necessidade de um
comprometimento maior dos
profissionais do ramo com os
problemas globais.

“Penso que existem quatro
elementos importantes no
design ambiental, que são: re-
lação, unificação, participação
e sustentabilidade. Até agora,
o design arquitetônico focava
a independência, o simbolismo,
a peculiaridade (autoria), ca-
racterísticas artísticas e que
possui uma tendência espacial
voltada para o interior. Já o
ambiental, olha mais no exte-
rior e0foca nos problemas
ambientais globais”, articula
Senda.

O arquiteto foi também pre-

sidente do Instituto dos Arqui-
tetos do Japão (JIA), entre
2001 e 2003. Sua área de atu-
ação é em projetos de arquite-
tura e design ambiental. Des-
de 2004, preside a Association
for Children Environment
( w w w . c h i l d r e n -
environment.org), uma organi-
zação dedicada ao estudo e
pesquisa dos espaços dedica-
dos às atividades infantis.

Prêmios – Em seu currículo
de projetos destacam-se par-
ques e espaços públicos, como
o Novo Estádio da Cidade de
Hiroshima, inaugurado em

2009. Recebeu diversos prê-
mios por seus trabalhos, inclu-
indo os Prêmio do Instituto de
Arquitetos do Japão, Prêmio
Associação de Paisagismo do
Japão, o prêmio Good Design,
entre tantos outros.

CURITIBA
PARTICIPAÇÃO NA “CONFERÊNCIA

INTERNACIONAL DE CIDADES

INOVADORAS” DA FIEP.
PALESTRA: “EM BUSCA DE UMA ARQUITE-
TURA SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA”
(PAINEL 8)
QUANDO: DIA 11 DE MARÇO, DAS 11H

ÀS 13H

ONDE: CENTRO DE EVENTOS DA FIEP

(AV. COMENDADOR FRANCO, 1341 -
JARDIM BOTÂNICO - CURITIBA / PR)
SITE: WWW.CIDADESINOVADORAS.ORG.BR/
FREECOMPONENT10069CONTENT87989.SHTML

PORTO ALEGRE
PALESTRA: “EM BUSCA DE UMA ARQUITE-
TURA SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA”
QUANDO: DIA 16 DE MARÇO, ÀS 19H

ONDE: CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER

DOS REIS/UNIRITTER - AUDITÓRIO

MASTER (RUA ORFANOTRÓFIO, 555 -
ALTO TERESÓPOLIS - PORTO ALEGRE / RS)
ENTRADA GRATUITA

PALESTRA PROFERIDA EM JAPONÊS, COM

TRADUÇÃO CONSECUTIVA.

SÃO PAULO
PALESTRA: “EM BUSCA DE UMA ARQUITE-
TURA SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA”
QUANDO: DIA 18 DE MARÇO, DAS 12
ÀS 14H

ONDE: AUDITÓRIO DA FACULDADE DE

ARQUITETURA E URBANISMO DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FAU-
USP) (RUA DO LAGO, 876 - CIDADE

UNIVERSITÁRIA – SP)
ENTRADA GRATUITA

PALESTRA PROFERIDA EM JAPONÊS, COM

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA.
É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA

PELO E-MAIL INFO@FJSP.ORG.BR

TEL.: (11) 3141-0110

No currículo de projetos do arquiteto japonês Mitsuru Senda destacam-se parques e espaços públicos

DIVULGAÇÃO

Arquiteto recebeu diversos prêmios por seus trabalhos

Depois da estação Jardim
São Paulo, agora é a vez da
Ana Rosa (linha 1 – Azul) re-
ceber a exposição “Taikô no
Festival Nikkey Matsuri”, de
autoria de Fran Rojas, fotógra-
fo focial do evento. Inaugura-
da ontem (10) no mezanino da
estação, a mostra permanece-
rá aberta ao público até o fim
de março. Depois, segue para
a estação Largo Treze. .

São 38 fotos que mostram
as apresentações dos princi-
pais grupos de taikô do País no
Festival Nikkey Matsuri
(www.nikkeymatsuri.nw.org.br),
realizado todos os anos no úl-
timo final de semana de abril,
na zona Norte da Capital.

A mostra tem o apoio cul-
tural da Uehara Imóveis
(www.ueharaimoveis.com.br).

Taiko no Festival Nikkey
Matsuri – Presentes nos
principais eventos da comuni-
dade nikkei, as apresentações
de taikô são sempre atração

TAIKÔ

Exposição fotográfica acontece na estação Ana Rosa
festações de muitos aspectos
da cultura japonesa, em espe-
cial as apresentações de taiko,
vêm ganhando cada vez mais
espaço em festivais como o
Nikkey Matsuri, conquistando
brasileiros, inclusive entre os
não descendentes de japone-
ses.

Na última edição, o Festi-
val Nikkey Matsuri contou com
a participação de quatro dos
mais importantes grupos do
país: Himawari Taiko, Ryukyu
Koku Matsuri Daiko, Requios
Gueinou Doukokai e Raijin
Taiko, que emocionaram o pú-
blico presente.

Nos dois dias de realização,
o 4º Festival Nikkey Matsuri
reuniu mais de 30 mil especta-
dores e foi destaque nos princi-
pais noticiários da cidade. Nes-
te ano, o 5º Festival Nikkey
Matsuri será realizado nos dias
24 e 25 de abril, no Clube Es-
cola Jardim São Paulo, ao lado
da estação do metrô, que é a
melhor opção de transporte.

para o público que as ouve e
assiste. No Festival Nikkey
Matsuri, tradicional evento de
cultura japonesa, realizado
anualmente por 11 entidades
da comunidade nipo-brasileira,
as apresentações de taikô fa-
zem parte da programação
desde a sua primeira edição,
em 2006.

As batidas ritmadas aliadas

às vestimentas coloridas e à
coreografia chamam a atenção
do público que aprecia as
apresentações dos grupos no
conhecido Festival, que é hoje
o maior evento de cultura ja-
ponesa realizado em área livre
da cidade e o que concentra a
maior comunidade japonesa
fora do Japão.

Nos últimos anos, as mani-

“Taikô, no Festival Nikkey Matsuri” em exposição na Ana Rosa

FRAN ROJAS

Canto do

Bacuri

FRANCISCO HANDA

Foi por causa dos traba-
lhos que executava até altas
horas da noite, debruçada na
máquina de costura, que as
dores que sentia nos ombros,
percorrendo a espinha, a tor-
nou  mal humorada. Não era
prá menos!

– Tá aqui o cartão do
Makoto, ele é um excelente
massagista.

Jogou no fundo da gave-
ta, assim que a cliente deixa-
ra a oficina. Sempre fora des-
confiada. Dois dias se passa-
ram, a situação piorara. Tinha
que reconhecer: conviver
com a dor ou recorrer a um
massagista. Custou, deu-se
por vencida e tomou o ônibus
da Vila Prudente em direção
ao Bairro da Liberdade.

Como gostava do bairro,
aproveitaria para visitar as
lojas e, na volta, comprar
embalagens de mochi e
manju. Adorava principal-
mente manju. Sim, faria uma
oferta de manju no altar dos
antepassados.

Ao descer do ônibus, no
ponto final, a Praça da Liber-
dade. Para se proteger do sol
de verão enrolou o rosto num
lenço de seda, enviada pela
filha que se encontrava no
Japão a trabalho. Tinha a pele
muito branca, por isso o sol
poderia manchá-la. Anos
atrás, submetera-se a um tra-
tamento de pele com um far-
macêutico japonês, a quem
sentia-se muito grata. Depois
do falecimento dele, ninguém
mais tinha o segredo daquela
técnica. Ouvira falar de que
obtivera aquele conhecimen-
to, devido à leitura em antigos
livros da farmacopéia oriental.

Um sobrado velho, com
um corredor fundo era o que
se via. Procurou pela campa-
inha. Estridente foi o som que
se ouviu, de maneira breve.
Quase levou um susto. Uma
atendente, enfiada num rou-
pão branco, dirigiu-se sorri-
dente:

– Por favor, me siga –
Nem precisou anunciar-se.
Pela hora, talvez soubessem
quem era ela.

Foi a própria atendente
que a colocou deitada numa
maca, de decúbito dorsal.
Não demorou muito, veio o
massagista. Tinha os olhos
fechados. Entendeu no ato: o
massagista era cego. Desco-
nhecia que ele não enxerga-
va. Nada contra, mas pelo
menos se soubesse? Era tar-
de. Tentou relaxar ao respirar
fundo, provocando um asso-
bio. Repetiu por três vezes.

– Não se preocupe com
a minha falta de visão – acal-
mou o massagista.

Ficou envergonhada, tal-
vez ele tivesse percebido a
sua inquietação. Não pensou
mais no assunto. Os dedos do
massagista eram ágeis, des-
cobrindo logo os pontos de
tensão. As pressões eram
certeiras, sem machucar. No
começo causavam uma leve
dor, depois tornaram-se su-
portáveis, mais tarde eram
até agradáveis.

Quarenta minutos foi o
tempo gasto. Sentiu-se alivia-
da. Numa mesa apoiada no
canto, sorveram o aroma fres-
co de chá verde de primeira

O massagista cego que via
colheita. Percebera que o
cego locomovia-se na sala
sem necessitar a ajuda de nin-
guém. A bengala estava aban-
donada num apoio, próximo à
porta. Conversaram por algum
tempo, pois o próximo cliente
tinha desmarcado o sessão
para as próximas horas. An-
tes de se despedirem, o mas-
sagista entregou-lhe o seu
cartão de visita.

– Se você gostou da mas-
sagem, por favor, indique-me
a alguém que necessite de
meus serviços – sorriu com
o rosto baixo.

Dois meses depois, a cos-
tureira caminhava sonolenta
pelas ruas do bairro quando
avistou a dois metros de dis-
tância o massagista cego. Ele
tentava atravessar a rua num
cruzamento. Havia confusão
entre os carros. Correu até
ele e anunciou-se:

– Boa tarde, senhor Ma-
koto.

Parou por instantes e
abrindo um sorriso, ele lem-
brou-se da voz acentuada de
sua paciente.

– Sei, é você, a costurei-
ra da Vila Prudente, não é
mesmo?

– Sim, ela mesma. Vou te
ajudar a atravessar a rua –
segurou o braço dele e ten-
tou o primeiro passo. Mas ele
continuava parado. - É por
aqui, confie em mim.

– Não é dessa forma –
corrigiu ele – eu seguro em
seu braço e assim você me
conduz.

Ela entendeu, era só agir
conforme as instruções do
cego. Desta forma, ele se
sentiria mais seguro. Tinha
visto também que é sempre
o cego que apóia-se no om-
bro de seu condutor e não o
contrário. Se tinha que ser
desta maneira...

Não se sabe o motivo,
houve alguma confusão na
mudança das cores do farol:
mal deu o sinal de parada para
os carros, mudou para verde
e os carros avançaram. A
costureira não sabia o que
fazer. Pensou em voltar, era
tarde. Se avançassem, um
motorista mais apressado po-
deria atropelá-los.

– Confie em mim, segu-
re você em meu ombro- dis-
se o cego, inspirando confi-
ança.

Foi o que aconteceu. Na-
quele momento era o cego que
conduzia a que enxergava en-
tre os carros. Não teve tem-
po em pensar que estava nas
mãos de um cego. Rapida-
mente se encontrava do outro
lado, totalmente a salvo.

– Você está bem – per-
guntou o cego.

– Sim, estou bem agora,
obrigada por ter me conduzi-
do, poderia ter sido atropela-
da.

– Sou eu que peço des-
culpas, foi por minha causa
que você correu risco de vida
– corrigiu o cego.

Quando retornou para
casa, ficou na mente a impres-
são: penso que enxergo, na
verdade não posso confiar na
minha visão. Mais do que isso,
aqueles que pensamos não
enxergar, talvez vejam aquilo
que não enxergamos.

chicohanda@yahoo.com.br
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Artista James Kudo realiza
exposição inédita na Deco

ARTES

�

POR MARCOS MORITA

Foi publicado no site da
Anatel - Agência Nacional de
Telecomunicações - estatísti-
cas sobre o mercado de TVs
por assinatura, e os números
são bastante consideráveis.
Em janeiro de 2010, mais de
7,5 milhões de domicílios con-
tavam com o serviço. O cres-
cimento observado represen-
ta uma evolução de 18,24% em
2009. As regiões Norte e Nor-
deste foram as que apresen-
taram maiores taxas de cres-
cimento, respectivamente
33,94% e 24,85%.

Trago também outra infor-
mação relevante. Pesquisa re-
alizada pela Nielsen indica um
crescimento mundial de 82%
no tempo gasto pelos internau-
tas em redes sociais - Twitter,
Orkut e Facebook. O tempo
médio mensal saltou de 2 ho-
ras e 10 minutos em 2007 para
5 horas e 35 minutos em 2009.
Impressiona também o núme-
ro de internautas conectados,
mais de 307 milhões no mun-
do todo.

A mesma pesquisa aponta
um contingente de 31 milhões
de brasileiros navegando nas
redes sociais, o que nos colo-
ca bem atrás de Estados Uni-
dos e Japão, com 142 e 47 mi-
lhões de usuários respectiva-
mente. Considerando o núme-
ro de horas, estamos bem aci-
ma da média mundial com 4
horas e 33 minutos, porém
atrás da Austrália com 7 ho-
ras, Estados Unidos, Inglater-
ra, Itália e Espanha.

Os números crescentes da
TV por assinatura e das re-
des sociais confirmam a ten-
dência de queda da TV aber-
ta. Em meu ponto de vista,
inexorável. Conforme pesqui-
sa de audiência do IBOPE, a
média de aparelhos ligados no
horário nobre - aquele das
novelas e noticiários - caiu
56% em novembro na Gran-
de São Paulo, um dos maio-
res recordes negativos.

Bons tempos aqueles em
que os índices de audiência
batiam nas alturas. Irmãos
Coragem, Roque Santeiro,
Vale Tudo e Senhora do Des-
tino eram vistos em milhões de
lares. O capítulo final era o
grande ápice. Como numa fi-
nal de Copa do Mundo verde
e amarela, éramos milhões tor-
cendo contra as vilãs. Odete
Roitman e Nazaré, interpreta-
das com maestria por Beatriz
Segall e Renata Sorrah.

Vivíamos a cultura do be-
bedouro, conforme apregoa
Chris Andersen, jornalista do
portal Wired, destinado aos
amantes da tecnologia. O as-
sunto nas segundas-feiras es-
tava sempre relacionado à pro-
gramação exibida na TV aber-
ta. Nada surpreendente, con-
siderando as vastas opções
existentes. Cultura, SBT, Glo-
bo, Record, Gazeta e Bandei-
rantes era tudo o que tínha-
mos.

As empresas e gerentes de
marketing tinham como traba-
lho definir o público-alvo, se-
lecionar os canais e programas

que melhor se enquadravam no
perfil definido e acompanhar
os índices de audiência. Com
quase toda certeza seu consu-
midor estaria de olho na telinha
no horário marcado. Hoje o
trabalho é bem maior. Seu cli-
ente pode continuar o mesmo,
mas encontrá-lo está bem mais
difícil.

Neste novo cenário, definir
o plano de investimentos em
publicidade tornou-se funda-
mental. Segundo estudo do jor-
nal Meio & Mensagem, o fa-
turamento publicitário na

Internet cresceu mais de
44% em 2008, fechando 2009
em aproximadamente 1 bilhão
de reais, conforme estimativa
da IAB Brasil - Interactive
Advertising Bureau.

Este valor corresponde a
pouco mais de 4% do total in-
vestido em publicidade no país.
A TV aberta ainda reina ab-
soluta com 60,71%. Não me
espantaria se a verba publici-
tária digital ultrapassasse as
revistas, hoje na terceira colo-
cação com 7,64%. Banda lar-
ga, smartphones, venda recor-
de de computadores e
notebooks, proliferação de
LAN Houses e programas de
inclusão digital corroboram a
hipótese.

Esta mudança nos meios
publicitários e na maneira como
os consumidores consomem
conteúdo, trouxeram oportuni-
dades incríveis aos pequenos
e médios empresários. Excluí-
dos do mercado publicitário
nos tempos de TV aberta, hoje
podem competir pela atenção
dos consumidores através de
ferramentas como links patro-
cinados, banners, estratégias
de SEO e propagandas em
TVs por assinatura.

A época da cultura de mas-
sa está com seus dias conta-
dos. Encontrar pessoas que
leram as mesmas revistas ou
assistiram aos mesmos progra-
mas é tarefa cada vez mais
difícil na hora do café. Que se
cuidem Jornal Nacional e as
novelas arrasa quarteirões das
nove.

*Marcos Morita é mestre em Ad-
ministração de Empresas e profes-
sor da Universidade Mackenzie.
Especialista em estratégias empre-
sariais, é colunista, palestrante e
consultor de negócios. Há mais
de quinze anos atua como execu-
tivo em empresas multinacionais.

Contato:
professor@marcosmorita.com.br
www.marcosmorita.com.br

ARTIGO

A revolução das mídias
digitais e TVs por assinatura

Oartista plástico James
Kudo inaugura hoje
(11), a partir das 19

horas, na Galeria Deco, em
São Paulo, a mostra individual
“NYSP”. Composta por 15
obras inéditas, a mostra tem
como foco a produção do ar-
tista na década de 90, época
em que morou em Nova
Iorque (EUA), por dois anos,
e em São Paulo, cidade que
escolheu para viver já na dé-
cada de 80. A exposição fica
em cartaz até o dia 11 de abril

São pinturas (acrílica sobre
tela) nunca vistas pelo públi-
co, a mostra revela obras im-
pregnadas pelo abstracionis-
mo, gênero que marca o co-
meço da carreira do artista,
que estudou na Art Student
League of NY - escola que
funciona desde 1875 e que teve
artistas como Cy Twombly,
Man Ray, Roy Lichtenstein e
Donald Judd como professo-
res e estudantes - entre 1992-
1994. Relação entre natureza
e a cidade já eram discutidas
na época.

Sua última individual, cha-
mada “Telúrico”, aconteceu na
Galeria Laura Marsiaj, no Rio
de Janeiro, em setembro de
2009, com curadoria e texto
crítico de Marcelo Campos -
professor adjunto de Teoria e
História da Arte na Universi-
dade Estadual do Rio de Ja-
neiro (UERJ) e doutor em Ar-
tes Visuais pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).

Histórico – James Kudo nas-
ceu em Pereira Barreto (SP),
em 1967. Vive e trabalha em

São Paulo. Graduou-se pela
Faculdade de Belas Artes de
São Paulo, em 1990. Realizou
sete individuais no Japão (Tó-
quio e Yokohama), Alemanha
(Colônia), Estados Unidos (NY
e Washington) e Brasil (São
Paulo e Rio de Janeiro).

Participou das mostras co-
letivas “Entre Oceanos - 100
Anos da Aproximação”, na
Galeria Marta Traba (Memo-
rial da América Latina - SP);
“Nipo-Brasileiros no Acervo
da Pinacoteca”, na Pinacote-
ca do Estado de São Paulo;
“Entre Hemisférios”, na
Gunter Braunsberg Galerie,

em Nuremberg, na Alemanha;
“100 Anos da Arte Nikkei do
Brasil”, no Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB) do
Rio de Janeiro e Brasília;
“Wege Marken”, no Ibero
Amerikanisches Institut, P.K,
em Berlim, na Alemanha;
“Creative Art Session 2008”,
no Museu da Cidade de Ka-
wasaki, no Japão.

O artista tem obras em co-
leções do Museu de Arte Con-
temporânea da USP (MAC-
USP), Pinacoteca do Estado
de São Paulo, Museu da Imi-
gração Japonesa  de Registro
(KKKK), Museu de Arte

Miura (Miruart), no Japão, Ins-
tituto Itaú Cultural (SP), SESC
São Paulo, Metrópolis (TV
Cultura), Miguel Chaia (SP) e
Jens Olesen (Dinamarca).

MOSTRA “NYSP”
QUANDO: DE 12 DE MARÇO A 11 DE ABRIL.
DE SEGUNDA A DOMINGO, DAS 10 ÀS 19.
ABERTURA: HOJE (11), ÀS 19H

ONDE: GALERIA DECO: RUA DOS

FRANCESES, 153, BELA VISTA – SP
ENTRADA FRANCA

TELEFONE: 11/3289-7067
INFORMAÇÕES:
WWW.GALERIADECO.COM.BR

E-MAIL: CONTATO@GALERIADECO.COM.BR

TWITTER: @GALERIA_DECO

Exposição de James Kudo é composta por 15 obras inéditas e tem como foco a produção de 90

DIVULGAÇÃO

O Universo da Aquarela
promove todas as terceiras
sextas-feiras do mês, na As-
sociação Comercial de São
Paulo – Distrital Centro, a
“Happy Arte Stop – Você
Merece Este Carinho”. Volta-

AQUARELA

Todas as terceiras sextas-feiras do mês tem “Happy Arte” na
Distrital Centro da Associação Comercial de São Paulo

das para empresários, profis-
sionais liberais e trabalhadores
em geral que procuram aliviar
o estresse do dia a dia, as au-
las acontecem das 18 às 20h,
nos dias 19 de março; 16 de
abril; 21 de maio; 18 de junho;

16 de julho; 20 de agosto; 17
de setembro e 15 de outubro.

O investimento mínimo é de
R$ 30,00 (material incluso) +
2 produtos de limpeza e higie-
ne que serão doados a uma
instituição beneficente.

Informações e adesões: 11/
7736-4309 (com Regina Koma-
tsu) e 5071-0889 (com Malu)
ou pelos e-mails: reginayk@
universodaaquarela e malublue
@universodaaquarela.com.
www.universodaaquarela.com.br

Atividade é recomendada para quem quer aliviar o estresse

DIVULGAÇÃO
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“Paladares e Culturas do Mundo” reúne chef
Tsuyoshi Murakami e Jo Takahashi no Sesc Carmo

GASTRONOMIA

�

Tsuyoshi Murakami, chef
do renomado restauran-
te Kinoshita e ganhador

de diversos prêmios concedi-
dos por respeitadas publica-
ções da imprensa, e Jo Taka-
hashi, diretor da Fundação,
estarão no Sesc Carmo no pró-
ximo dia 17 (quarta-feira), às
18h, onde participam do even-
to “Paladares e Culturas do
Mundo”.  A atividade terá
bate-papo com Jo Takarashi,
e demonstração e degustação
de um prato típico, com
Tsuyoshi Murakami.

O diretor da Fundação Ja-
pão vai falar sobre o cotidiano
da população japonesa, assim
como seus hábitos e costumes.
A ideia é discorrer sobre a prá-
tica alimentar do povo japonês
com relação ao café da ma-
nhã, almoço e jantar, além das
festas e comemorações tradi-
cionais.

Takahashi falará também
do cotidiano em função da ali-
mentação, e destacará os va-
lores partilhados pelo povo, a
etiqueta e o comportamento
familiar. Enfim, ele vai apre-
sentar um povo japonês para
além das impressões comuns.

Já o chef demonstrará
como se faz o Chazuke (cha =
chá; zuke = embebido) ou
ochazuke,  um prato que con-
siste em arroz embebido em chá
verde quente, com guarnições
variadas. Dentre elas, picles
japoneses, umeboshi (ameixa
seca curtida), pedaços de pei-
xe assado, tsukudani (alga ma-
rinha, carne, ou legumes cozi-

Murakami, do Kinoshita, demonstrará como se faz o Chazuke

DIVULGAÇÃO

A Sony Brasil participará do
CoFesta Brasil - primeira edi-
ção fora do Japão, com pro-
moção do governo japonês
para divulgar a cultura e tec-
nologia do país. O CoFesta
Brasil, que é definido pelos or-
ganizadores como o maior
evento de conteúdo do mun-
do, acontecerá no prédio da
Bienal, entre 12 e 14 de mar-
ço, das 10 às 19h.

O estande Sony, no tercei-
ro andar da Bienal, apresenta-
rá o conceito Sony 3D através
de um centro de entretenimen-
to completo com a TV Bravia
3D XBR-52LX905 e o
PlayStation III. Neste espaço,
os participantes do CoFesta
poderão jogar os games mais
radicais em HD, competir com
os amigos, cantar e assistir fil-
mes em 3D na TV Bravia, que
tem qualidade de imagem e
áudio insuperáveis.

Outro espaço da marca no
CoFesta é o Cinema 3D, ao lado
do estande Sony, que apresen-
tará imagens em 3D, repletas de
emoção e tecnologia, que serão

geradas por dois projetores
Sony VPL- FH300, que juntos
reproduzem a projeção em 3D.

A Sony também trará para
a CoFesta o cinema 4K, de
altíssima definição, exibindo
uma programação cultural, vin-
da diretamente do Japão para
o encontro. Este cinema con-
tará com o uso do moderno
projetor Sony SRX-R110 (4K).
As apresentações serão no
Porão das Artes, na Bienal de
São Paulo, contando com apro-
ximadamente 250 lugares.

Festival Ásia – O CoFesta é
hoje o maior evento de conteú-
do no mundo. Por conteúdo
entende-se tudo aquilo que se
consome na área de entrete-
nimento: TV, cinema, música,

ENTRETENIMENTO

Sony participa do 1º CoFesta Brasil
etc. No Japão, o CoFesta é
uma reunião de diversos outros
eventos, como o Tokyo Game
Show, Japan Game Awards,
International Drama Festival e
muitos outros.

Este conjunto de atividades
dura um mês inteiro, em várias
cidades do Japão, mas todas
fazem parte do CoFesta, o que
o qualifica como o maior even-
to do mundo. Fora do Japão, o
CoFesta já teve um espaço de-
dicado no evento Japan Expo
2009 (França) e no Anime Fes-
tival Asia 2009 (Cingapura).

O CoFesta é financiado
pelo Meti (Ministério da Eco-
nomia, Comércio e Indústria) do
Japão, e é produzido por uma
comissão formada por profis-
sionais japoneses e brasileiros.

dos em molho de soja e saquê
mirin), tarako (ovas de bacalhau
in natura), shiokara (lula em
conserva), flocos de bonito
seco, tempurá, peixe cru,
wasabi (raiz forte), gergelim
torrado, algas, etc. O ochazuke
é um prato típico da culinária
nipônica, reunindo dois ingredi-

entes essenciais da dieta japo-
nesa: o chá verde e o arroz.

Depois, os participantes
fazem uma degustação do pra-
to.

Quem são – Segundo a re-
vista Veja São Paulo, Tsuyoshi
Murakami foi em 2008 o Chef

do Ano, prêmio concedido
também pela revista Gula, pelo
Guia da Folha, e pelo Guia
Quatro Rodas - este, o princi-
pal do país. Já a revista Veja
considerou Murakami o me-
lhor Chef do Brasil também
em 2008.

Em 2009, a Prazeres da
Mesa elegeu o Kinoshita como
o Restaurante do Ano e o chef
Tsuyoshi Murakami como
Chef do Ano. A Folha de S.
Paulo publicou um especial
chamado “Guia da Folha O
Melhor de São Paulo”, o qual
o restaurante foi eleito o me-
lhor japonês da cidade.

Arquiteto de formação, Jo
Takarashi é administrador cul-

tural e diretor de projetos em
arte e cultura da Fundação
Japão, onde atua desde 1984.
Foi curador geral das come-
morações do Centenário da
Imigração Japonesa, em  2008.
Atua também nas construções
de projetos que envolvem a
participação de artistas brasi-
leiros tendo como referência a
cultura japonesa.

Proposta – A atividade inte-
gra a programação de “Pala-
dares e Culturas do Mundo”,
cuja proposta é abordar a di-
versidade gastronômica mun-
dial associada a ações cultu-
rais.

Os ingressos custam de

R$ 3,00 a R$ 10,00, com
196 vagas disponíveis. Mais
informações pelo telefone
3111-7000 ou pelo portal
www.sescsp.org.br.

“PALADARES E CULTURAS
DO MUNDO”
ONDE: SESC CARMO - RUA DO CARMO,
147 – CENTRO - SP
QUANDO: QUARTA-FEIRA, DIA 17 DE

MARÇO, A PARTIR DAS 18H

INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3111-7000
INGRESSOS: R$ 10,00 (INTEIRA); R$ 5,00
(USUÁRIO MATRICULADO NO SESC E

DEPENDENTES, + 60 ANOS, ESTUDANTES E
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO).
R$ 3,00 (TRABALHADOR NO COMÉRCIO E
SERVIÇOS MATRICULADO NO SESC E

DEPENDENTES).

GASTRONOMIA

Restaurante Mussashi inaugura a segunda
unidade de sua Yakissobateria em São Paulo

JORNAL NIPPAK

O sucesso que o restauran-
te Mussashi faz no bairro ori-
ental da liberdade, no centro de
São Paulo, onde são servidos
1200 yakisobas por dia, levou
o empresário Akira Matsuda a
inaugurar uma nova unidade do
Mussashi na rua Quinze de
Novembro, próximo da praça
e do Metrô Sé. Além de pra-
tos da culinária japonesa a
casa também tem o diferenci-
al de servir comida brasileira,
francesa e italiana.

Uma decoração moderna
chama atenção do restauran-
te onde a descontração é per-
cebida, tanto em seu ambiente
quanto nas quatro cozinhas.
Através de um vidro transpa-
rente os clientes que visitam a
casa podem ver os chefs pre-
parando os pratos
frescos na hora, fa-
zendo do Mussashi
uma ótima opção
para quem quer co-
mer bem por um
preço acessível.
Isso sem contar
com a boa localiza-
ção do restaurante,
próximo ao metrô
Sé.

De acordo com
Akira Matsuda o
Mussashi é a me-
lhor yakisobateria

dar está instalada uma cozinha
de apoio.

O menu prioriza o yakiso-
ba encontrado em quatro dife-
rentes tamanhos e nas versões
tradicional (com carne frango,
frutos do mar ou curry). São
nove versões do prato, entre
eles yakisoba com frango xa-
drez, frutos do mar e o tradici-
onal carne e frango com legu-
mes. O yakisoba master vem
com 1,1 quilo do macarrão ori-
ental e serve até duas pesso-
as. Tanto no sistema delivery
quanto no local, o yakisoba é o
pedido mais feito.

Quem quiser optar por
outros pratos, o cardápio ofe-
rece teppan yaki – grelhado
que acompanha legumes, ar-
roz, salada e missoshiru,
okonomi-yaki (panqueca ja-
ponesa), guioza, udon, lamen
e outras delícias da culinária
japonesa.

MUSSASHI YAKISOBATERIA
(CENTRO)
ONDE: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 41
- CENTRO - SÃO PAULO. TELEFONE:
3106-0606 (WWW.MUSSASHI.COM.BR)
FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA

DAS 11H ÀS 17H - SÁBADO DAS 11H ÀS

15H

PREÇO MÉDIO: ATÉ R$ 30,00 - ACEITA

OS TÍQUETES TICKET RESTAURANTE E VISA

VALE.

de São Paulo, para isso ele
trouxe o cozinheiro do restau-
rante Jero (primo do Fasano),
conhecido na área gastronômi-
ca como Ceará. “O centro
carece de comida japonesa e
brasileira de boa qualidade. A
yakisobateria não basta, vamos
servir o melhor das boas co-
midas japonesa, francesa e ita-
liana”, destaca.

Idealizado em parceria com
a empresária Lílian Koh, o
Mussachi conta com três am-
bientes, no primeiro ficam as
cozinhas japonesa, brasileira e
o balcão em que são feitos os
pedidos. O salão principal com
as mesas e 250 cadeiras ficam
numa espécie de mezanino,
junto com as cozinhas france-
sa e italiana; no segundo an-

Comida de quatro países num só lugar

Decoração moderna chama a atenção do restaurante, onde a desncontração é percebida
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TÊNIS DE MESA

1ª Etapa da Liga Nipo reúne cerca
de 600 atletas no Coopercotia

DUAS RODAS

Números da Abraciclo confirmam
previsão positiva para 2010

Balanço divulgado pela
Abraciclo (Associação Brasi-
leira dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Motone-
tas, Bicicletas e Similares), fe-
vereiro registrou vendas de
116.262 motocicletas para o
mercado interno (concessioná-
rias), numero 6,7% inferior com
relação ao mês anterior. Porém,
no comparativo de dias úteis,
houve um crescimento de 3,7%,
que se refletiu também no em-
placamento mensal, com cres-
cimento superior a 10%.

Os números de produção
apresentaram ligeira queda, de
4,4%, com 122.429 unidades
fabricadas, contra 128.035 de
janeiro. Porém, se comparar-
mos o acumulado de janeiro e
fevereiro deste ano com o
mesmo período do ano passa-
do, foram produzidas 250.464
motocicletas, contra 169.831
em 2009, um crescimento de
47,4%, indicando que a previ-
são de crescimento feita para
este ano deve se concretizar.

Segundo Paulo Shuiti Ta-
keuchi, presidente da Abra-
ciclo, apesar do mau tempo e
a menor quantidade de dias
úteis, as vendas em fevereiro
foram boas.

“Foi um mês de chuvas in-
tensas e feriado prolongado,
mas, mesmo assim, conseguiu-
se um bom resultado de ven-

das, principalmente em relação
ao mesmo período do ano pas-
sado. Acreditamos que o mês
de março também será bom,
porque muitos devem aprovei-
tar a isenção da Cofins, que
segue até o fim deste mês. A
preocupação será à partir do
mês de abril, quando acaba o
incentivo, e só nos restará apro-
veitarmos ao máximo  a libera-
ção de crédito de R$ 3 bilhões
para linhas de financiamentos,
feita através do Ministério da
Fazenda”, explica Takeuchi.

 “Os dados demonstram
que o segmento vem se recu-
perando gradativamente da
crise, mas que ainda será difí-
cil alcançar os patamares an-
teriores à turbulência econômi-
ca e conseguirmos uma efeti-
va retomada do crescimento”,
completa o presidente.

Exportação – Na comercia-
lização com o mercado exter-
no o mês de fevereiro teve de-
sempenho superior ao registra-
do em janeiro, com aumento de
155% nas exportações, em
comparação com o mês ante-
rior. Porém, no comparativo
com o mesmo período do ano
passado, as vendas externas
registraram queda de 21,6%.
No acumulado do ano as per-
das somam 35%, uma tendên-
cia que deve ser mantida.

Balanço divulgado pela Abraciclo registrou vendas 116 mil unidades

DIVULGAÇÃO

ALiga Nipo-Brasileira
de Tênis de Mesa re-
alizou no dia 7 de mar-

ço, no Coopercotia Atlético
Clube, a 1ª Etapa da Liga. O
evento contou com a partici-
pação de 624 atletas de 40 clu-
bes, associações e escolas de
todo o Estado de São Paulo,
recorde de número de atletas
participantes.

Estiveram presentes na ce-
rimônia de abertura, o deputa-
do federal Walter Ihoshi
(DEM-SP); o diretor de Espor-
tes do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social), Elzo
Sigueta; Paulo Ogata (assessor
do vereador Ushitaro Kamia);
Shiguero Orita (assessor do
deputado estadual Hélio Nishi-
moto) e Marcos Shien.

Os 624 atletas foram divi-
didos pela faixa etária em 26
categorias masculinas e femi-
ninas, totalizando aproximada-
mente 1050 partidas, distribuí-
das em 34 mesas do Cooper-
cotia.

Segundo o atleta Oswaldo
Negrini, da categoria Super-
Veteranos, que representa o
Ken Zen, a organização está
perfeita, desde a limpeza dos
banheiros até a organização
dos jogos.

DIVULGAÇÃO

JUDÔ

Vitória recebe Desafio
Internacional neste sábado

Vitória, no Espírito Santo,
volta neste sábado (13) a ser
a capital do judô nacional, com
o Desafio Internacional entre
Brasil, Portugal, Inglaterra e
França. O evento abre o ca-
lendário da segunda edição do
Brazil Judo World Tour. O cir-
cuito conta com o Grand Slam
do Rio de Janeiro e a Copa do
Mundo de São Paulo, ambos
em maio, e válidos para o ran-
king mundial da Federação In-
ternacional de Judô (leia mais
na página 11). A competição
tem início às 9h, no ginásio
Dom Bosco, na Faculdade
Salesiano. Após o Desafio,
será realizado um Treinamen-
to de Campo com as quatro
equipes e atletas do estado.

 O Brasil será representa-
do por Breno Alves (-60kg),
Leandro Cunha (-66kg), Mar-
celo Contini (-73kg), Nacif
Elias (-81kg), Tiago Camilo (-
90kg), Luciano Corrêa (-100kg)
e Walter Santos (+100kg).

O Desafio Internacional em
Vitória terá uma ação especi-
al do programa “lotação
esgotada”,da Confederação
Brasileira de Judô. Sucesso no
Grand Slam do Rio de Janeiro

e na última edição da Copa do
Mundo, em Belo Horizonte, o
programa levará 1,5 mil crian-
ças ao ginásio.

Adversários – O Brasil terá
como adversários os portugue-
ses João Santana (-60Kg),
Diogo César (-66kg), João
Pina (-73kg), Diogo Lima (-
81kg), Hugo Silva (-90kg),
António Silva (-100kg) e Diogo
Silva (+100kg). Pela Inglater-
ra Nathan Burns (-60kg),
Jean-Rene Badrick (-66kg),
Jan Gosiewski (-73kg), David
Groom (-81kg), Craig Stewart
(-81kg), Michael Horley (-
90kg), Andrew Burns (-90kg)
e Theodore Spalding-McIntosh
(-100kg). Os franceses, que
tradicionalmente vêm ao Bra-
sil uma vez a cada ano, com-
petem com Lilian Barreyre (-
60kg), David Czukiewycz (-
66kg), Maxime Le Goanvic (-
66kg), Ronald Alger (-73kg),
Vincent Boussiron (-81kg),
Maxime Aminot (-81kg),
Anthony Laignes (-90kg),
Roman Wolska (-90kg)
Mathieu Thorel (-100kg) e
Jean-Sebastien Bonvoisin
(+100kg).

DIVULGAÇÃO

Competição reunirá judocas do Brasil, França, Portugal e Inglaterra

Quem também elogiou a
organização foi o deputado
Walter Ihoshi. Em seu breve
pronunciamento, parabenizou
os tenistas e organizadores por
mais um belíssimo campeona-
to, e ressaltou a importância do
esporte para a comunidade

nipo-brasileira.

Sobre a Liga – A Liga foi cri-
ada em agosto de 2004 como
preparativo para a comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa ao Brasil. Pas-
sados os eventos comemora-

tivos, a Liga continua, pois ha-
via uma lacuna de eventos de
tênis de mesa para atletas nun-
ca federados e a Liga veio pre-
encher esta necessidade.

A próxima Etapa será rea-
lizada no dia 11 de abril em
Registro.

O deputado federal Walter Ihoshi prestigiou a abertura no Cooper e destacou importância do evento

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1)
Amy Sekimoto (Itaquera), 2)
Lina Yamamoto (Piratininga);
Pré-Pré-Mirim Masculino:
1) Eduardo Tomoike (Itaim
Keiko), 2) Rafael Torino (Ita-
quera); Pré-Mirim Femini-
no: 1) Jackeline Nakano (Ita-
quera), 2) Fernanda Kodama
(Represa); Pré-Mirim Mas-
culino: 1) Gustavo Silva
(Bunka Santo André), 2) Diogo
Ishiro (Acrepa); Mirim Fe-
minino: 1) Mika Yokota (Par-
que Edu Chaves), 2) Thiemi
Yamamoto Novaes (Ateme);
Mirim Masculino “A”: 1)
Dante Yokoi (Bunka SBC/Saú-
de), 2) André Matsumura
(Ateme); Mirim Masculino
“B”: 1) Gustavo Nakagome

(Itaim Keiko), 2) Rafael Bro-
to (Itaim Keiko); Infantil Fe-
minino: 1) Sarah Yamamoto
(Itaquera), 2) Natalia Torino
(Itaquera); Infantil Masculi-
no “A”: 1) Pedro Rodrigues
(Acrepa), 2) Maycon Assis
(Daruma Taubaté); Infantil
Masculino “B”: 1) Fabio
Arasaki (Ken Zen/Carrão), 2)
Leonardo Seki Yokota (Parque
Edu Chaves); Geral Femini-
no: 1) Beatriz Mayumi Toma
(Casa Verde), 2) Gabriela
Freitas (Acrepa); Juvenil
Masculino “A”: 1) Gustavo
Terohata (Ateme), 2) Alexan-
dre Matsuda (Acrepa); Juve-
nil Masculino “B”: 1) Raul
Moreira (Acenbo), 2) Felipe
de Paula (Acenbo); Adulto

Masculino “A”: 1) Eronildes
Mathias Junior (Palmeiras), 2)
Ricardo Y. Narusawa (Nip-
pon); Adulto Masculino
“B”: 1) Willian Wang (Bun-
kyo), 2) Timoteo Trindade
(Jandira); Pré-Sênior “A”: 1)
Landir da Silva Dalzogo
(Piracaia), 2) Danilo Alves Jar-
dim (Palmeiras); Pré-Sênior
“B”: 1) Marcos H. Kato
(Showa), 2) Gilmar Ferreira da
Silva (Itaim Iluminação); Se-
nhores “A”: 1) Fabio Shiray
(Liga Vale do Ribeira), 2) Flá-
vio Santos (Bunkyo); Senho-
res “B”: 1) Joao R. M. Ottoni
(Piracaia), 2) Carlos Gustavo
Mendez (Acenbo); Vetera-
nos “A”: 1) Geraldo Yokomizo
(Nippon), 2) Fabio Haruo Fu-

kuda (Cooper); Veteranos
“B”: 1) Milton Nagai
(Acenbo), 2) Sidnei Massao
(Palmeiras); Ladies “A”: 1)
Kimie Oki Sadamitsu (Liga
Vale do Ribeira), 2) Marina
Yoshie Tasato Oyafuso (Casa
Verde); Ladies “B”: 1)
Mirtes Kassai (T3), 2) Katya
Senaga Shiray (Liga Vale do
Ribeira); Super-Veteranos:
1) Michael Jacob (Ball Spin),
2) Akio Isobata (Nippon); Eli-
te: 1) Ricardo Fujioka (Repre-
sa), 2) Mario Higuchi (Repre-
sa)

TROFÈU EICIÊNCIA: 1)
Itaquera (827,0 pontos), 2)
Acrepa (612,0), 3) Represa
(492,0), 4) Ateme (460,0)

Confira os campeões e vices da 1ª Etapa da Liga

Em solidariedade às vítimas
do terremoto que atingiu o Chi-
le, a Honda South America fará
a doação de US$ 250 mil, além
de geradores de energia elétri-
ca e de motobombas ao país.
Trata-se de uma ação conjunta
dos países que compõem o blo-
co América do Sul da empresa:
Argentina, Brasil, Chile, Peru e
Venezuela.

No início do ano, os países
nos quais a Honda está presen-
te no bloco América do Norte
anunciaram iniciativa semelhan-
te, com doação para a Cruz
Vermelha do Haiti, que também
foi vítima de terremotos.

O Brasil é a sede da Honda
South America Ltda., holding
criada em 2000 e que reúne
empresas de diversos segmen-

SOLIDARIEDADE

Honda anuncia doação de US$ 250 mil para auxílio ao Chile
tos de negócios, detém partici-
pação acionária em companhi-
as fabricantes de componentes
e é responsável pelo desenvol-
vimento das operações em toda
a América do Sul.

Sua base administrativa está
situada em São Paulo e centrali-
za os departamentos administra-
tivos e comerciais das três áreas
de atuação da companhia, moto-

cicletas, automóveis e produtos
de força, bem como as empre-
sas do setor financeiro do grupo.

Além do Brasil, as operações
da Honda estão presentes na
região por meio de subsidiárias
localizadas na Argentina, Chile,
Peru e Venezuela. Os demais
países sul-americanos contam
com uma rede de 14 distribui-
dores oficiais e independentes.

A categoria pré-infantil de
Bastos conquistou o título do
13º Torneio Início de Beisebol
Interclubes “Troféu Honório
Mukai” ao derrotar, na final, a
equipe de Marília por 8 a 3.
Realizada pela Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol (CBBS), a competição
foi realizada nos dias 6 e 7 de
março, no Centro de Treina-
mento da Yakult, em Ibiúna, e
contou com a participação de
16 equipes: Bastos; Cooperco-
tia; Gecebs; Gigante; Ibiúna;
Indaiatuba; Londrina; Marília;
Maringá; Mirandópolis; Mogi;
Naviraí; Nikkei Curitiba; Nip-
pon Blue Jays; Paraná Clube;
Pereira Barreto.

O título da Chave Prata fi-
cou com a equipe de Pereira
Barreto. O destaque individu-
al ficou por conta do atleta Eric
Pardinho, de Bastos, eleito o

BEISEBOL

Bastos conquista título do 13º Troféu Honório Mukai
Melhor Jogador da competi-
ção.

RESULTADOS:
CHAVE INCENTIVO
Londrina 11 x 02 Mogi

Coopercotia 16 x 01 Nikkei
Curitiba

Londrina 07 x 03 Coopercotia
(Final)

CHAVE BRONZE
Mirandópolis 00 x 02 Paraná

Clube
Ibiúna 03 x 02 Nippon Blue Jays

Paraná Clube 02 x 11 Ibiúna
(Final)

CHAVE PRATA
Gecebs 05 X 06 Gigante

Pereira Barreto 05 x 02 Indaiatuba
Pereira Barreto x Gigante

(*Final)
CHAVE OURO

Maringá 00 x 12 Marilia
Bastos 03 x 00 Naviraí

Marília 03 x 08 Bastos (Final)

PREMIAÇÃO
Campeão: Bastos
Vice-campeão: Marília
3º lugar: Naviraí
4º lugar: Maringá
5º lugar: Pereira Barreto

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Alexandre
Borges (Naviraí)
2º Melhor Rebatedor: Fabio Anzai
(Marília)
3º Melhor Rebatedor: Wesley
Benites (Naviraí)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Igor Gordo (Maringá)
Melhor Conquistador de Carrei-
ras: José Oliveira (Marília)
1º Batedor Home-run: Fabio
Anzai (Marília)
Batedor de Potência: Alexandre
Borges (Naviraí)
Melhor Roubador de Bases: Fa-
bio Anzai (Marília)

Melhor Arremessador: Sthepann
Mazzaro (Bastos)
Arremessador de Destaque: Fa-
bio Anzai (Marília)
Melhor Receptor: Renan Lima
(Bastos)
Melhor Defensor Interno: Eric
Pardinho (Bastos)
Melhor Defensor Externo: João
Vitor Silva (Marília)
Jogador Mais Esforçado: Cesar
Augusto Endo (Bastos)
Melhor Jogador: Eric Pardinho
(Bastos)
Técnico Campeão: Artur
Asanome (Bastos)

Júnior – Neste fim de sema-
na (13 e 14), também no CT
da Yakult, acontece o 29º Cam-
peonato Brasileiro de Beisebol
Interseleções Júnior.
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Kassab será homenageado com
entrega do 54º Prêmio Paulista

PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES

Pelo segundo ano conse-
cutivo o Sesc Vila Ma-
riana servirá de palco, no

dia 30 de março, para o desfi-
le de atletas e dirigentes espor-
tivos numa festa de gala para
o esporte da comunidade nipo-
brasileira. Trata-se da cerimô-
nia de entrega do Prêmio Pau-
lista de Esportes, que chega a
sua 54ª edição. Este ano, além
das modalidades tradicionais, a
organização decidiu homena-
gear também o prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab
(DEM), e os praticantes de
montanhismo e do beisebol
indoor.

Na edição anterior, o se-
cretário de Esportes, Lazer e
Recreação da Cidade de São
Paulo, Walter Feldman; o se-
cretário de Esportes, Lazer e
Turismo do Estado de São
Paulo, Claury Santos Alves da
Silva; e o diretor regional do
Sesc SP, Danilo Santos de Mi-
randa também foram homena-
geados pelos relevantes servi-
ços prestados às comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil.

Idealizado pelo Jornal Pau-
lista – que mais tarde se uniria
com outro tradicional jornal da
comunidade nipônica, o Diário
Nippak, dando origem ao Nik-
key Shimbun (em japonês) e
Jornal Nippak (em portu-
guês), que a partir da fusão
encaparam a sua realização –
o Prêmio Paulista de Esportes
tem como objetivo reverenci-
ar o trabalho de abnegados e
valorizar e estimular os novos
talentos da comunidade.

Desde sua criação, já re-
ceberam o Prêmio os princi-
pais nomes atletas da comuni-
dade nikkei, da antiga e da
nova geração. Do mesa-tenis-
ta Hugo Hoyama, o maior re-
cordista brasileiro em meda-
lhas de ouro em Jogos Pan-
Americanos – com nove –,
passando pelas judocas Vânia

Ishii e Danieli Yuri e pelo
sumotori Cláudio Ikemori –
único brasileiro a conquistar
uma medalha de ouro em Mun-
diais –, o Prêmio Paulista de
Esportes conta a trajetória de
algumas das modalidades tra-
zidas pelos pioneiros e também
luta para preservar a memória
dos antepassados ao prestar
uma justa homenagem aos atle-
tas e dirigentes que se desta-
caram durante o ano.

Modalidades – Serão home-
nageados com o Prêmio Pau-
lista de Esportes atletas e diri-
gentes que contribuíram para
o desenvolvimento da comuni-
dade nipo-brasileira nas se-
guintes modalidades (entre
parênteses, as associações,
instituições e/ou clubes res-
ponsáveis pelas indicações):
PARK GOLFE (Federação
Park Golfe do Brasil); RÁ-
DIO TAISSÔ (Federação de

Rádio Taissô do Brasil);
GATEBOL (União dos Clubes
de Gateball do Brasil);
MALLET GOLF (Federação
Paulista de Mallet Golf);
AIKIDÔ (União Sul-America-
na de Aikidô); TIRO AO
ALVO (Associação Nova Ban-
deirante de Tiro ao Alvo);
KENDÔ (Confederação Brasi-
leira de Kendô); GOLFE (As-
sociação Nikkey de Golfe do
Brasil); TÊNIS DE MESA (Co-
missão Intercolonial de Tênis
de Mesa); KOBUDÔ (Confe-
deração Brasileira de Kobu-
dô); SUMÔ (Confederação
Brasileira de Sumô); JUDÔ
(Associação Kobra de Cultura
e Esporte); NATAÇÃO (Asso-
ciação Cultural e Esportiva
Piratininga); ATLETISMO
(Associação Cultural e Espor-
tiva Piratininga); BEISEBOL
(Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol);
SOFTBOL (Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol) e TÊNIS DE CAM-
PO (Associação Nikkei Tênis
Center).

Em 2009, o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda foi um dos homenageados...
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O prefeito Gilberto Kassab vestiu o quimono durante o lançamento

JUDÔ

São Paulo sediará a Copa do
Mundo com 40 países em maio

São Paulo receberá, nos
dias 29 e 30 de maio, a Copa
do Mundo de Judô, evento que
faz parte do Circuito Mundial
da Federação Internacional de
Judô e conta pontos para o ran-
king de classificação para os
Jogos Olímpicos de Londres
2012. Devem participar cerca
de 200 atletas de 40 países,
entre eles os melhores judocas
do mundo. A Copa do Mundo
será disputada no Ginásio da
Hebraica uma semana depois
da realização do Grand Slam
do Rio de Janeiro, no Maraca-
nãzinho, também válido pelo
Circuito Mundial.

A solenidade de lançamen-
to aconteceu no último dia 5, na
sede da Prefeitura de São Pau-
lo, com a presença do prefeito
Gilberto Kassab, do presidente
do Comitê Olímpico Brasileiro,
Carlos Arthur Nuzman, do pre-
sidente da Federação Interna-
cional de Judô, Marius Vizer, do
presidente da Confederação
Brasileira de Judô, Paulo Wan-
derley Teixeira, do Secretário
de Esportes de São Paulo, Wal-
ter Feldman, além de outras au-
toridades e patrocinadores do
judô. Estiveram presentes tam-
bém dez dos doze medalhistas
olímpicos do judô brasileiro, que
juntos conquistaram 13 das 15
medalhas da modalidade nos
Jogos: Chiaki Ishii (bronze
1972), Luiz Onmura (bronze
1984), Douglas Vieira (bronze
1984), Aurélio Miguel (ouro
1988 e bronze 1996), Rogério
Sampaio (ouro 1992), Henrique
Guimarães (bronze 1996),
Carlos Honorato (prata 2000),
Tiago Camilo (prata 2000 e
bronze 2008), Leandro Guilhei-
ro (bronze 2004 e 2008) e Ke-
tleyn Quadros (bronze 2008).

“Tínhamos essa dívida com
São Paulo, de trazer um gran-
de evento para a cidade que
nos 10 dos nossos 12 meda-
lhistas olímpicos. Espero que
seja o primeiro de muitos ou-
tros campeonato de judô na
cidade”, disse o presidente da
CBJ, Paulo Wanderley
Teixeira, que entregou com
Henrique Guimarães, um
quimono ao prefeito Kassab.

Vestido com o uniforme
oficial da seleção brasileira,
Kassab falou da união entre a
cidade de São Paulo e o judô:

A vocação de São Paulo
para o esporte foi reforçada
pelo Secretário Walter
Feldman.

“O Rio pode ser a capital
olímpica, mas nós queremos
ser a capital brasileira do es-
porte, e é para isso que esta-
mos trabalhando”, disse o Se-
cretário.

Circuito – O Circuito Mundi-
al de Judô foi criado pela Fe-
deração Internacional de Judô
em 2009. O calendário reúne
26 eventos, entre Masters,
Grand Slam, Grand Prix e
Copa do Mundo, todos valen-
do pontos para o ranking mun-
dial. A partir deste ranking é
que serão definidos os atletas
que participarão dos Jogos
Olímpicos de 2012. A contar
de maio deste ano, todas as
competições já valem pontos
em busca da vaga para Lon-
dres 2012.

O Brasil é o único país que
organizará dois eventos do Cir-
cuito: o Grand Slam do Rio de
Janeiro e a Copa do Mundo de
São Paulo.  E na luta pelo so-
nho olímpico, poder competir
“em casa” em duas oportuni-
dades é um estímulo a mais
para os judocas brasileiros.

Onmura – Longe dos tatamis
e de competições há 22 anos,
Luis Onmura já conta os dias
para a Copa do Mundo de São
Paulo. Será o reencontro do
medalhista de bronze dos Jo-
gos Olímpicos de Los Angeles
1984 com as grandes compe-
tições.

“Será emocionante voltar à
atmosfera que cerca o judô.
Será uma experiência nova,
pois em torneios deste porte eu
só estive presente lutando.
Depois que parei de lutar e in-
gressei na Academia de Polí-
cia, o tempo ficou escasso para
ir aos torneios. E também, fo-
mos esquecidos nos anos em
que a CBJ foi comandada pelo
Mamed”, conta Onmura.

GINÁSTICA

Brasileiras do conjunto ficam
em sexto e oitavo na Hungria

A Seleção Brasileira de Gi-
nástica Rítmica conquistou re-
sultados expressivos na Copa
do Mundo que foi disputada até
o último dia 7, em Debrecen,
na Hungria. O conjunto de cor-
da e fita terminou na sexta po-
sição, enquanto o conjunto de
arco ficou em oitavo.

Sob o comando da técnica

búlgara Giurga Nedialkoval, o
Brasil foi representado por Ana
Paula Alencar, Ana Paula Ri-
beiro, Ana Paula Scheffer,
Luisa Matsuo, Letícia Dutra e
Larissa Barata no conjunto. No
individual, Angélica Kviec-
zynski e Eliane Sampaio foram
as brasileiras em ação e não se
classificaram para as finais.

Luisa Matsuo integrou o conjunto brasileiro na etapa da Hungria
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A União dos Clubes de
Gateball do Brasil realiza nes-
te domingo (14), a partir das
8h30, no Estádio de Gatebol do
Centro Educacional e Esporti-
vo Professor Riyuzo Ogawa
(Zona Sul de São Paulo), o 26º
Campeonato Brasileiro de
Gatebol de Idosos (acima de
70 anos).

A competição deve reunir
cerca de 100 equipes totalizan-
do mais de 600 jogadores dos
Estados do Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. A cerimônia de abertu-
ra está marcada para às 8h30
e deve contar com a presença
de autoridades.

O presidente da UCGB,
Toru Hondo, explica que, por
reunir somente jogadores aci-
ma de 70 anos, a competição
será realizada em apenas um
único dia. “Para jogadores
abaixo de 69 anos, realizamos
o Campeonato Brasileiro no
mês abril. A divisão por faixa
etária tem como objetivo faci-
litar a participação de todos. Se

GATEBOL

Campeonato Brasileiro de Idosos deve reunir cerca de 600
jogadores acima de 70 anos no Centro Riyuzo Ogawa

tivos. Primeiro, em função dos
estudos e depois, por causa do
trabalho. A pessoa só volta a
praticar quando se estabiliza
financeiramente”, comenta
Toru Hondo, lembrando que os
interessados podem entrar em
contato com a UCGB ou se
dirigir pessoalmente ao Está-
dio de Gatebol, que fica na Av.
Leonardo da Vinci, 1551, na
Vila Guarani (próximo à esta-
ção Conceição do metrô. Lá,
diariamente, das 7 às 10h30,
um grupo formado por cerca
de 120 jogadores se reúne para
praticar e passar o tempo.

(Aldo Shiguti)

26º CAMPEONATO BRASILEIRO
DE GATEBOL PARA IDOSOS
QUANDO: DIA 14 (DOMINGO), A PARTIR

DAS 8H30
ONDE: ESTÁDIO DE GATEBOL DO CENTRO

EDUCACIONAL E ESPORTIVO PROFESSOR

RIYUZO OGAWA (AV. LEONARDO DA

VINCI, 1551, VILA GUARANI)
ENTRADA FRANCA

INFORMAÇÕES PELOS TELEFONES:
11/3208-9686 OU 5011-3771

fosse no mesmo dia, os mais
novos ficariam prejudicados
porque teriam que acompanhar
os mais velhos”, explica
Hondo, acrescentando que o
número de jogadores idosos
tem crescido bastante nos úl-
timos anos.

“No ano passado, tivemos
mais de 30 jogadores com mais
de 90 anos”, observa o diri-
gente.

Segundo suas estatísticas,
o Brasil possui hoje cerca de
10 mil jogadores com mais de
70 anos contra apenas 6 mil
abaixo dos 69 anos. “A UCGB
tem se esforçado na tentativa
de atrair praticantes jovens,
mas não tem sido fácil”, conta
Hondo, que explica as dificul-
dades.

“Dos 17 aos 35 anos há
uma interrupção por dois mo-

Competição em São Paulo deve reunir cerca de 100 equipes
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... assim como o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman

CASAL SEM FILHOS
(35 a 50 anos)

R$ 2.500,00 – para trabalhar e morar
no bairro da Penha (Z. Leste).
Com escolaridade e sem vícios (fumo
e bebida).
ELE – possuir carteira de motorista e
conhecimento em manutenção geral (hi-
dráulica, elétrica), piscina e jardim.
ELA – para serviços domésticos.
Interessados, agendar entrevista pelo
telefone (11) 2856-7290 em horário co-
mercial.

Favor ligar somente candidatos que
preencherem os requisitos acima.
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Primeiro estrangeiro a
conquistar o cobiçado troféu
do Nodojiman, Joe Hirata dis-
se que comemorou a conquis-
ta de Robertinho Casanova
por dois motivos: “Primeiro,
por ter sido mais um brasilei-
ro e, segundo, por ter sido
quem foi. Fiquei contente por-
que foi uma realização pes-
soal do Robertinho”, conta
Joe, acrescentando que “o
Robertinho superou a fase
ruim da doença e foi para o
Japão em busca de um so-
nho”. Tão logo soube da con-
quista, Joe Hirata ligou para
o amigo no Japão. “Disse a
ele para que não desista, se é
o seu sonho, que vá atrás e
não perca a oportunidade”,
conta. “Acho que o que o aju-
dou foi o fato de cantar sem
compromisso, assim como eu
cantei. Isso tira a pressão. Só
tinha a responsabilidade de
representar bem o Brasil”,
conta.

Campeão em 1994, Joe
Hirata enfrentou na final ou-
tros 17 concorrentes após
passar por três etapas. “A pri-

“Não estava preparado para a conquista”, diz Joe Hirata

meira é meio que na base da
sorte porque em meio a mais
de 80 mil inscrições eles esco-
lhem as histórias que mais cha-
mam a atenção. Uma vez se-
lecionado, o candidato é cha-
mado para uma apresentação
de 40 segundos onde são ava-
liados sua performance vocal
e seu desempenho de palco.
Depois, somos chamados para
uma entrevista. Passadas es-
sas fases é que disputamos as
seletivas regionais para sele-

cionar os vencedores de cada
província”, lembra Joe, afir-
mando que, assim como Ro-
bertinho, também ele foi
bastante assediado após a
conquista.

“Recebi propostas para
seguir carreira, mas preferi
abdicar de tudo e voltar para
o Brasil. Na época, estava
sozinho no Japão e acabei de-
sistindo”, conta o cantor, que
hoje tenta seguir carreira no
Brasil.

Para Joe, Robertinho pode
dar certo no Japão porque
está mais estruturado. “Ele já
está vivendo com a família
lá”, diz ele, que participou do
concurso “meio que por aca-
so”. “Foi um amigo meu, o
Ricardo Kotsuki, que hoje
mora em Brasília, que me in-
centivou”, conta ele, afirman-
do que não se arrepende da
escolha. “Tudo na vida tem
seu momento e eu não esta-
va preparado para as conse-
qüências do prêmio”, ensina
Joe, que espera ansioso a
volta do amigo para cantarem
juntos.                        (AS)

Joe Hirata venceu em 1994
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KARAOKÊ

Depois do Nodojiman, Robertinho Casanova
espera vencer outro desafio: aprender japonês

�

unca desista do
seu sonho. Lute
até o final. Sou

um cara transplantado e não
desisto de nada. Por isso, nun-
ca desistam de seus objeti-
vos”. A mensagem ilustra bem
a força de vontade de seu au-
tor, Roberto Casanova, ou Ro-
bertinho – como é mais conhe-
cido. No último dia 6, ele ven-
ceu o concurso de karaokê
mais concorrido do Japão, o
Nodojiman da NHK – emis-
sora estatal do Japão.

Robertinho Casanova é o
terceiro estrangeiro a conquis-
tar o Nodojiman. O primeiro foi
o nikkei Joe Hirata (veja box),
em 1994, e a segunda a nipo-
argentina Vanessa Oshiro, em
2001. Portanto, Robertinho é
o primeiro não descendentes
de japoneses a vencer a “Copa
do Mundo do Karaokê”. E a
conquista veio com a música
“Chigiri”, de Itsuki Hiroshi. A
façanha ganha dimensões ain-
da maiores quando Robertinho
conta que, como não sabe ja-
ponês, apela para a tradicional
“decoreba” das letras, mesmo
método que usava no Brasil,
onde conquistou inúmeros prê-
mios na categoria pop.

Na terça-feira (9), três dias
depois da conquista, “a ficha
ainda não tinha caído”. Eram
quase 19 horas no Brasil quan-
do a reportagem do Jornal
Nippak ligou para o celular de
Robertinho. Ele atende e, as-

“N

sustado, pergunta: “É do Bra-
sil?”. “Estou saindo do meu tra-
balho agora”, diz ele, lembran-
do que o expediente na fábrica
de lanternas “Koito” tem início
às 18 horas e término às 6 ho-
ras. Sim, Robertinho continua
trabalhando como operário.
“Trabalhei aqui durante dois
anos, mas fiquei mais de um
ano parado por causa da crise
e estou voltando agora”, conta,
durante o trajeto até sua casa
onde sua esposa Mika e a filha
do casal, Rina, de 3 anos, o es-
peram já acordadas para inici-
arem o dia.

As duas, aliás, foram as
responsáveis pela ida de Ro-
bertinho ao Japão. Isso, no ano
de 2006, quando ele a conhe-
ceu, em seu reduto, o bairro da
Liberdade, o bairro mais japo-
nês de São Paulo. Era, pelo
menos. Sinais dos tempos, vi-
rou multicultural.

Robertinho conta que co-
nheceu Mika na Rua da Gló-
ria. “Chamou atenção porque
era uma japonesa cantando
bossa nova”, lembra ele, que
na época estava ensaiando
para o Paulistão. Casanova –
com o perdão do trocadilho –

a pediu em namoro. “Ficou
naquele chove, não molha...”,
explica. Mas, como diz o dita-
do: Água mole em pedra dura...
Mika Mochizuki engravidou.

O que Robertinho não es-
perava é que ela retornasse ao

Japão. “Fiquei preocupado,
mas prometi que ia vê-la”.
Com a ajuda da comunidade e
de amigos como os cantores
Joe Hirata, Rogério Harada e
Alexandre Hayafuji, foi orga-
nizado, em outubro de 2006, a
segunda edição do “Roberti-
nho no Tomodat’s” – a primei-
ra edição serviu para arreca-
dar fundos para custear sua
operação – cujo objetivo era
arrecadar dinheiro para sua
viagem. O que aconteceu em
20 de outubro daquele ano.

Robertinho foi com a cara
e a coragem, mas movido por
um nobre sentimento. “Vim por
dois motivos especiais, mas
não é para qualquer um. Até
porque não tenho nada a ver
com a comunidade”, recorda
Robertinho, afirmando, no en-
tanto, que não teve problemas
de adaptação. “Minhas dificul-
dades foram a falta de dinhei-
ro e a língua”, conta.

A volta – Problemas que ain-
da o acompanham. “Quero
aproveitar essa conquista e
começar um trabalho aqui no

Japão, gravar um CD...”, pla-
neja Robertinho, que espera
voltar ao Brasil em 2011. An-
tes, porém, quer realizar seus
sonhos.

“O assédio foi enorme.
Aparece bastante dizendo:
‘Depois a gente conversa’.
Mas, por enquanto, as propos-
tas ficam no ar”. O cantor/
operário espera que algo de
concreto aconteça depois que
pegar o troféu, que requisita-
ram para gravar o seu nome.
Sabe, no entanto, de suas limi-
tações.

“Não falo japonês e isso é
uma grande barreira. Já ganhei
outros concursos aqui mas
sempre esbarro no problema
da língua”. Por ora, está cur-
tindo o feito. Afinal, para che-
gar à grande final, venceu mais
de 80 mil candidatos de todo o
Japão. “Depois que venci a
eliminatória de Shizuoka, ficar
entre os 15 já era uma vitória.
Sinceramente, não estava pre-
ocupado com o que ia aconte-
cer depois. Acho que isso aca-
bou ajudando. É uma conquis-
ta que, para os japoneses fica-
rá marcado. Poderia ter sido
um japonês, mas foi um brasi-
leiro puro que ganhou. Para
eles, é uma honra”, contou,
como se estivesse tentando se
convencer a si próprio do fei-
to. “Logo depois da conquista,
as pessoas me reconheceram
nas ruas de Tóquio e no res-
taurante. Mensagens para o
orkut e ligações para o celular
também bombaram, foram
mais de 200”, conta Roberti-
nho, que espera que seus 15
minutos de fama durem muito
mais que isso.

(Aldo Shiguti)Robertinho: “Sou um cara transplantado e não desisto nunca”

Robertinho Casanova com os campeões das regionais da NHK: “As propostas ficam no ar”
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