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“É preferível permanecer no Brasil do que
se arriscar no Japão”, diz especialista

Livro traz nova luz
à história da saga
dos japoneses

–––—–––––––––––| pág 07

“Uma Família de Pioneiros
e Precursores – História da
primeira família japonesa a se
estabelecer na região do
ABC”, segundo livro de Paulo
Nogami, apresenta como per-
sonagem principal a figura de
seu pai, Yutaka Nogami, o pri-
meiro japonês a se integrar na
vila de Ribeirão Pires, região
que integra atualmente o ABC.
Além de ter sido o pioneiro na
chegada a esse local, foi ainda
o iniciador da horticultura
profissionalizada na região.

Artista
homenageia o
Centenário no BC

–––—–––––––––––| pág 08

 A partir do próximo dia 16,
as obras do pintor Rafael
Murió estarão de volta ao
Espaço Cultural Banco Cen-
tral, em São Paulo, na mostra
“Melhores de 2008”, que reu-
nirá os três melhores traba-
lhos de cada uma das expo-
sições ocorridas durante este
ano, votados pelos visitantes.
Ao todo, estarão participan-
do 15 artistas plásticos com
as mais diversas técnicas.

Saberes dos
Sabores estréia na
JBNTV no dia 15

–––—–––––––––––| pág 09

O projeto Saberes dos Sabo-
res, da Fundação Japão em
São Paulo (FJSP), estréia na
JBNTV, canal 142 da Sky, no
dia 15 de dezembro, às 19
horas. O programa semanal,
com capítulo inédito às segun-
das-feiras e 2 reprises sema-
nais, será veiculado em cará-
ter nacional na TV dedicado
exclusivamente à cultura japo-
nesa. A apresentação é do
chef Carlos Ribeiro.

DIVULGAÇÃO

MARINGÁ – O prefeito de
Maringá (PR), Silvio Barros,
assistiu na noite do dia 6, a
apresentação do grupo de
canto e dança “Chura” (foto),
da província japonesa de
Okinawa, que encerrou a

turnê que fez por cinco cida-
des brasileiras. Organizado
pela Associação Cultural e
Esportiva de Maringá
(Acema) o evento reuniu, na
platéia, vários pioneiros e
grande parte da comunidade

—–––——––––—–——––—––––—––—–––——––––—–——––——–––——––––—–——––—–––——–| pág 05

nikkei local de descendentes
nipônicos do Paraná que, só
em Maringá, abrange 4.500
famílias. No próximo dia 17,
a comissão do Imin 100 de
Maringá realizará um jantar
de confraternização em que

encerrará oficialmente as co-
memorações na cidade. As
atividades, porém, devem in-
vadir 2009. Ainda estão em
andamento projetos como o
Censo Nikkei de Maringá e
o Parque do Japão.

 8ª Festa das Hortênsias
celebra a cultura japonesa
A Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo
– Recanto de Repou-
so “Sakura Home” – e
o Clube Cultural e Re-
creativo Cereja reali-
zam neste fim de sema-
na (13 e 14 de dezem-
bro), no Parque das
Cerejeiras do Recan-
to de Repouso Saku-
ra Home, a oitava edi-
ção da Festa da
Hortênsia, que este
ano faz parte das co-
memorações do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa no Brasil. A cerimônia ofi-
cial de abertura acontece ama-
nhã (14), às 12h, com as pre-
senças de diretores da entida-
–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 05

Kendi atuará em programa
humorístico da Band

DIVULGAÇÃO

A partir de 15 de dezembro a
Band abre espaço no seu ho-
rário nobre para um clássico
do humor: Uma Escolinha
Muito Louca. Entre os tipos
está Chekyn No Mon, um ori-
ental vivido pelo apresentador

–––——––––—–——––—––––—––––––——–| pág 08

Kendi Yamai que vende pro-
dutos “genéricos”. “Quando fui
convidado para fazer parte do
elenco, fiquei um pouco com
receio, pois nunca tinha feito
um programa humorístico di-
ário”, admite o “aluno”.

Uma grande oportunidade
para os que desejam uma
vida mais zen será dada
hoje (13), quando
radiestesia e meditação se-
rão temas de ciclo inédito
de palestras, que contará
com a participação espe-
cial do Prof. Tony B.
Tokutake. O objetivo é
mostrar a importância da
mudança de hábitos e in-
clusão de atividades de re-
laxamento no dia a dia.
Cada palestra terá 1h30 de
duração, e a programação
será iniciada pelo professor
Tokutake, que explanará
sobre “Meditação Con-
templativa”, além de escla-
recer a diferença entre a
realidade verdadeira e a
realidade aparente.

Especialista
nikkei dá dicas
para renovar as
energias em 2009

–––—–––––––––| pág 06

Em conseqüência da recessão
japonesa o Brasil vive uma
realidade muito favorável e se
apresenta hoje como um país
com mais oportunidades de
empregos do que o Japão. A
opinião é de Marcos Haniu,
head hunter (uma espécie de
“caça-talentos”) da Authent
Retainer Executive Search,
empresa com escritórios em
São Paulo e Houston, Texas

–––——––––—–——––—––––—––––——–| pág 3 e 4

(Estados Unidos). Segundo
ele, enquanto no Brasil discu-
te-se se o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB),
entre 3% ou 4%, no Japão,
na Europa e nos Estados Uni-
dos a recessão é o assunto
principal que preocupa as au-
toridades dos três países que
junto com o mundo estão so-
frendo o primeiro impacto da
crise financeira mundial.

des e autoridades locais. O
recanto abriga um lindo bos-
que, que fica ainda mais colo-
rido com os diferentes tons de
azul e roxo das flores.
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BONENKAI/AJAB – A Associação Cultural e Assistencial
Nipo-Brasileira do Jabaquara (Ajab) realizou sua tradicional festa
de confraternização de fim de ano. Além da diretoria da Ajab,
estiveram presentes representantes do Rotary Club Jabaquara
e do Rotary Club Imigrantes. A cerimônia de abertura contou
também com as presenças do deputado federal William Woo
(PSDB-SP) e do vereador Aurélio Nomura.

BONENKAI/NAGUISA – A Associação Naguisa realizou,
no dia 6 de dezembro, o seu tradicional bonenkai, reunindo os
associados (na maioria ex-funcionários do Banco América do
Sul) e realizou o seu 4o mini “Kohaku-Utagassen”, uma popular
competição japonesa de karaokê, confrontando-se a equipe fe-
minina (vermelha) de cantores, contra a equipe masculina (bran-
ca) em que as brincadeiras deram o tom da disputa. E a equipe
branca sagrou-se novamente campeã, repetindo o feito do ano
passado, nesta competição que teve a participação de cerca de
50 cantores recrutados dentro da própria  associação.

BONENKAI/UPK – A tradicional festa de confraternização
de fim de ano da A União Paulista de Karaokê (UPK) foi rea-
lizada no dia 6 de novembro  nas dependências da Associação
dos Shizuoka Kenjin do Brasil num clima de muita alegria e
descontração regada a muita música. Na foto, o presidente Luiz
Yuki; o deputado William Woo ; o maestro Shoiti Shimada; e o
vereador de São Bernardo do Campo, Jorge

ANTONIO INOKI – No dia 8 de dezembro, em passagem
rápida pelo Brasil, Antonio Inoki visitou o gabinete do deputado
William Woo. Ex-senador do Japão, Inoki é uma lenda viva da
luta livre profissional e ficou conhecido em todo o mundo em
1976 ao ser o único atleta de uma outra luta a enfrentar o maior
campeão mundial de boxe de todos os tempos, o peso pesado
americano Muhammad Ali, em um combate histórico de 15
rounds que terminou empatado. Na foto, Maurício Netto (presi-
dente da Kobushi entreterimento), Roberto Sekiya; Antônio Inoki;
e o deputado William Woo

FÓRUM – O Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social) realizou nos dias 6 e 7 de dezem-
bro, na sede da entidade, em São Paulo, o 2º Fórum de Integra-
ção com o tema” Construindo os próximos 100 anos. Estiveram
presentes representantes de entidades vindas do interior paulis-
ta e de todo o Brasil. Foto da abertura: deputado William Woo;
presidente Kokei Uehara; embaixador Ken Shimanouchi; de-
putado Walter Ihoshi e o presidente do Conselho e ex-desem-
bargador Kazuo Watanabe

 DIPLOMACIA –
O cônsul geral do Ja-
pão, em São Paulo,
Masuo Nishibayashi
e sua esposa, Kikuko
Nishibayashi, reali-
zaram terça-feira
(dia 9), uma cerimô-
nia em homenagem
aos 75º aniversário
do Imperador japo-
nês Akihito, atual
monarca do Trono
do Crisântemo, que
será comemorado no
dia 23 de dezembro,
feriado nacional no
Japão. Várias auto-
ridades políticas, ar-
tísticas, esportivas, e
de outras áreas
prestigiaram a sole-
nidade como os ve-
readores Jooji Hato
(PMDB) e Ushitaro
Kamia (DEM); o
mesa-tenista, Hugo
Hoyama; o presiden-
te da Sociedade Bra-
sileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assis-
tência Social, Kokei
Uehara; entre ou-
tros.



São Paulo, 13 de dezembro de 2008 JORNAL NIPPAK 3

RECESSÃO NO JAPÃO

Especialista nikkei aconselha trabalhadores a
permanecerem no Brasil

Em conseqüência da
recessão japonesa o
Brasil vive uma reali-

dade muito favorável e se
apresenta hoje como um país
com mais oportunidades de
empregos do que o Japão. A
opinião é de Marcos Haniu,
head hunter (uma espécie de
“caça-talentos”) da Authent
Retainer Executive Search,
empresa com escritórios em
São Paulo e Houston, Texas
(Estados Unidos).

Segundo ele, enquanto no
Brasil discute-se se o cresci-
mento do Produto Interno Bru-
to (PIB), entre 3% ou 4%, no
Japão, na Europa e nos Esta-
dos Unidos a recessão é o as-
sunto principal que preocupa as
autoridades dos três países que
junto com o mundo estão so-
frendo o primeiro impacto da
crise financeira mundial. “O
Brasil hoje tem fundamentos
econômicos que garantem o
mínimo de empregos, não va-
mos ter nenhum desemprego
em massa em setores locali-
zados. A situação é apenas
temporária até o mercado fi-
nanceiro se acomodar, o cré-
dito e a economia voltar a nor-
malidade no país”, destacou.

Dois fatores que ratificam
o ponto de vista de Marcos
Haniu são as montadoras bra-
sileiras que estão dando férias
coletivas, mas nenhuma apre-
sentou plano de demissão para
seus funcionários, bem como
o pagamento da primeira par-
cela do 13º Salário no dia 28
de dezembro, o que dá uma
injeção de recursos na econo-
mia.

A segunda parcela e as
bonificações também darão
uma boa liquidez na economia.
“Comparada conjunturalmente
com o Brasil, no Japão a situ-
ação dos dekasseguis é muito
complicada, eles serão os pri-
meiros penalizados, ao contrá-
rio dos filipinos que tem um
custo em torno de 60% menor
do que o brasileiro”, explica.

Com a condição brasileira
favorável o head hunter da
Authent aconselha os dekas-
seguis especificamente para
preferivelmente ficar no Bra-
sil, que, “pela lógica é um país
que tem mais chances do que
se ariscar no Japão”. “As em-
presas japonesas estão pagan-
do para empregos disponíveis
no máximo de mil a mil e 100
ienes a hora, sem hora extra.
Com isso o brasileiro no arqui-
pélago terá menos renda, gas-
tará menos e comprará menos
produtos brasileiros. Os co-
merciantes são os primeiros a
perceber a queda do número
de clientes e o movimento”,
esclarece.

Marcos Haniu alerta que ir
para o Japão é uma alternati-
va que deve ser muito bem
pensada e avaliada antes de
fazer um investimento alto des-
se tipo, isso porque hoje alguns
dekasseguis já estão com difi-
culdades por causa do fenôme-
no econômico e procurando
abrigo em igrejas e centros
comunitários. Como geralmen-
te eles vão para o arquipélago
com um pacote salarial inclu-

indo moradia, amanhã ou de-
pois se é demitido ficará sem
moradia. “Alugar um imóvel no
Japão precisa de fiador ou de-
positar garantias para o loca-
dor. Muitas vezes o dekasse-
gui não acumula sequer dinhei-
ro suficiente para comprar a
passagem de volta. Isso é um
problema social que sensibili-
za, por isso avalie bem os ris-
cos, se forem muito grandes
prefira o Brasil”, recomenda.

Recolocação – Após muitos
anos de Japão dificuldades de
readaptação é o que não fal-
tam para os dekasseguis que
buscam uma oportunidade de
trabalho no mercado de traba-
lho brasileiro. Através de suas
palestras para o Instituto de
Promoção Humana Grupo
Nikkei, do qual é voluntário,
Marcos Haniu percebeu que
muitas pessoas têm problemas
de empregabilidade, da capa-
cidade de se conseguir empre-
go.

Para o executivo vários
problemas prejudicam as pes-
soas que procuram emprego
durante os processos seleti-

vos: procuram trabalho de for-
ma errada; falta de um curso
adequado; tem um currículo
bom, mas não divulga e nem
se prepara adequadamente;
ou divulga pouco pelos canais
errados. “As vezes a pessoa
é um brilhante profissional
que está procurando empre-
go de maneira errônea. Hoje
no mercado falar o idioma in-
glês não é mais um diferenci-
al e sim uma obrigação, estar
atualizado das últimas técni-
cas de gestão de empresas
também é uma obrigatorieda-
de”, ressalta o head hunter ao
garantir que as empresas es-
tão exigindo, além disso, uma
atitude boa do trabalhador,
pessoas que não tem atitude
acabam sendo penalizadas
num processo seletivo.

Marcos Haniu apontou vá-
rias dicas para superar as bar-
reiras e vencer na carreira,
como trabalhar a
empregabilidade; ser criativo na
busca do emprego e ter dispo-
sição para trabalhar, uma vez
que até então as empresas não
estão demitindo em massa.

Para minimizar as dificul-

Para Marcos Haniu, dekasseguis são os primeiros penalizados com a crise mundial

DIVULGAÇÃO

De acordo com dados do
Ciate (Centro de Informação
e Apoio ao Trabalhador no
Exterior), até 1985, ano iní-
cio do movimento dekassegui,
a quantidade de nikkeis no Ja-
pão não passava de 2 mil.
Após a mudança da lei de
imigração em 1988 o número
aumentou para cerca de 100
mil e no ano seguinte, parti-
ram mais de 84.000 novos
brasileiros para o arquipéla-
go (sendo que 61 mil solicita-
ram vistos em São Paulo).

Ao longo da década de 90
constatou-se um aumento
gradativo (exceto em 1998
quando houve uma queda de
cerca de 10 mil pessoas de-
vido a quebra da bolha eco-
nômica no Japão). Dados es-
tatísticos dão conta que os
números da marcha para o
Japão registram até 2007 a
quantidade de 317 mil dekas-
seguis. Não entram nesta es-
tatística os indivíduos com du-
pla cidadania, por serem ja-
poneses pelas autoridades ni-
pônicas.

Estima-se que cerca de
200 mil nikkeis foram, traba-
lharam, ganharam e retorna-
ram para o Brasil, quantida-
de não confirmada pelo pre-
sidente da entidade,  Masato
Ninomiya, uma vez que não
existe nenhum número con-
creto a respeito.

O dirigente informa que
mais de 80 mil pessoas pos-

suem vistos permanentes no
Japão, o que possibilita obter
financiamentos bancários
para aquisição de casas pró-
prias. “Quem adquiriu casa
com financiamentos deverá
sofrer muito se perderem o
emprego, pois as residências
estão hipotecadas a favor dos
bancos e com a falta de pa-
gamento, poderão perdê-las”,
adverte.

O presidente do Ciate es-
tima que antes da crise, ha-
via um prognóstico de que
cerca de um terço da comu-
nidade permaneceria no Ja-
pão, mas qualquer presságio
seria temerário a essas altu-
ras.

(AJS)

Cerca de 80 mil brasileiros possuem
vistos permanentes no Japão

Ninomiya, presidente do Ciate

ARQUIVO

dades e obstáculos o executi-
vo indicou duas orientações
essenciais: A) elaborar um bom
currículo, divulgá-lo em quan-
tidade e com qualidade pelos
canais corretos, e fazer exce-
lentes entrevistas de seleção;
B) aprender um ou mais idio-
mas, se atualizar culturalmen-
te e sobre as técnicas de ges-

tão, ler livros e periódicos, e se
relacionar com pessoas que
causem impressões positivas
na carreira. “O que nós preci-
samos é uma atitude de fé, por
que tem muita notícia de crise
no país que são falsas, portan-
to não existe”, finaliza. (Leia
mais na página 4)

(Afonso José de Sousa)

Cadastro Geral
Candidatos cadastrados .................................................... 11262
1 – Situação Profissional
Colocados ............................................................. 1641  (14,57%)
Disponíveis ........................................................... 2872  (25,50%)
Excluídos ............................................................... 6749  (64,42%)
2 – Origem
Nikkeis .................................................................. 6318  (56,10%)
Não Nikkeis ........................................................... 4944  (43,90%)
3 – Trabalho no Japão
Ex-Dekasseguis ..................................................... 3003  (26,66%)
Não Dekasseguis .................................................. 8239  (73,16%)
Não Informados ......................................................... 20   (0,18%)
4 – Faixa Etária
Até 20 anos ........................................................... 1899  (16,86%)
21 ~ 30 anos .......................................................... 4210  (37,38%)
31 ~ 40 anos .......................................................... 2264  (20,10%)
41 ~ 50 anos .......................................................... 1595  (14,16%)
51 ~ 60 anos ............................................................. 906   (8,04%)
61 ~70 anos ............................................................... 227  (2,02%)
71 ~ 90 anos ............................................................... 37   (0,33%)
Não Informados ....................................................... 124   (1,10%)
5 - Escolaridade
Superior Completo ................................................ 2605  (23,13%)
Superior Incompleto ............................................. 2116  (18,79%)
Ensino Médio Completo ....................................... 4129  (36,66%)
Ensino Médio Incompleto ..................................... 1124   (9,98%)
Ensino Fundamental Completo ................................ 521   (4,63%)
Ensino Fundamental Incompleto ............................. 424   (3,76%)
Não Informados ....................................................... 343   (3,05%)

E S T A T Í S T I C A S

Período de 6 de outubro de 1999 a 10 de dezembro de 2008

Movimento Voluntário de Combate ao Desemprego
Atuação: 1) cadastramento/manutenção dos bancos de vagas e
candidatos; 2) orientação de desempregados nas palestras e entre-
vistas; 3) orientação de ex-dekasseguis (Projeto Tadaima); 4) cruzamen-
to/indicação de vagas; 5) networking entre voluntários e colaboradores.

Fonte: Grupo Nikkei – www.gruponikkei.org.br

Retornar para a família,
para o lar e ser feliz é o obje-
tivo do desempregado nikkei
Kazuo Iwasaki, 43 anos, de
Hamamatsu-shi, Shizuoka-
ken, há dez anos no Japão e
demitido no dia 6 de outubro
da empresa Citizen Fine Tech
onde trabalhava desde 2006.
Ele que cumpriu aviso prévio
até o dia 6 de novembro, tra-
balhou anteriormente na mes-
ma Citizen Fine Tech de 1996
a 1998; e na ORC Sangyo de
1998 a 2001, as duas empre-
sas em Nagano-ken.

Kazuo Iwasaki confessa
que até 2001 a experiência no
Japão foi compensadora.
Com o dinheiro ganho cons-
truiu uma casa, começou um
negócio e manteve sua famí-
lia por cinco anos. O mesmo
não pôde dizer do período de
2006 até este ano no arqui-
pélago onde está sozinho.
“Não compensa trocar a fa-
mília por dinheiro nenhum”,
admitiu ele que está desani-
mado com sua situação atual
naquele país.

Questionado se teve mais
conquistas ou decepções o

nikkei comentou que sempre
está fazendo escolhas, opta as
vezes por um caminho preven-
do que será melhor, mas acon-
tece o contrário. “O mais im-
portante é aprender com os
acertos e erros advindos das
nossas opções”, argumenta.

Para Kazuo Iwasaki é difí-
cil saber se o curso da sua tra-
jetória no Japão caminharia de
maneira pretendida se as suas
escolhas e atitudes tivessem
sido outras. Se pudesse voltar
no tempo, com a sabedoria
adquirida, o nikkei garantiu
com certeza que teria feito
muita coisa melhor. “Não sei

Desempregado sonha em voltar para a família

se estaria melhor ou pior que
agora. Vou fazer diferente no
Brasil quando voltar, espero ter
aprendido com meus equívo-
cos e conquistas”, garante.

Sucesso – Existem aqueles
que obtiveram sucesso e se
deram bem no Japão como o
caso de Plínio Ono, 38 anos e
20 anos de Japão em três pas-
sagens pelo arquipélago. Para
ele a sua experiência no Japão
foi compensadora porque
aprendeu o idioma japonês, a
cultura, cresceu profissional-
mente e fez amigos.

A sua permanência no Ja-

pão e o trabalho em empre-
sas como Suzuki Motor Cor-
poration, Yamaha Motors
Corporation e Yazaki Com-
pany, renderam a Plínio Ono
várias conquistas como o
aprendizado do sistema de
trabalho e segurança; normas
de conduta profissional (5S,
Kaizem, Anzem e Kambam);
e dos processos industriais.
“Há três meses no Brasil,
atualmente atuo com automa-
ção e eletrônica industrial (os
anos no Japão aproveitei para
conhecer novas tecnologias),
voltei para estudar o curso de
eletrônica de eletrônica de
automação da manufatura no
Senai”, destaca.

Ao ser questionado sobre
se algum fator não deu certo
ou se fosse voltar no tempo o
que teria feito, ele garantiu
que não se arrependeu de
nada, e disse que gostou do
arquipélago e agradece as
oportunidades. “No Japão só
não se dá bem quem não quer,
e só se dá mal àqueles que
não querem trabalhar”, argu-
menta.

(Afonso José de Sousa)

Objetos deixados por dekasseguis no Japão

REPRODUÇÃO
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RECESSÃO NO JAPÃO

Retorno de dekasseguis
preocupa Instituto Nikkei

w w w. p r o d u t o s o r i e n ta i s . c o m . b r

Asituação desfavorável
no arquipélago e o
eventual retorno de

nikkeis ao País por conta da
recessão japonesa preocupa a
presidente do Instituto de Pro-
moção Humana Grupo Nikkei,
Leda Reiko Nakabayashi Shi-
mabukuro. Ela aconselha que
a comunidade nipo-brasileira
compartilhe o sentimento de
okairi-nassai (bom retorno, seja
bem-vindo), recebendo os
nikkeis sem julgamentos. “Fo-
ram opções de vida feitas e tem
que ser respeitadas, porque
eles foram e trabalharam mui-
to no Japão. Talvez nós da co-
munidade não trabalhamos tan-
to quanto eles se dedicaram lá.
Toda escolha que fazemos
existem ganhos e perdas e eles
ganharam com a experiência
internacional, uma visão que
não temos, e isso teria que ser
canalizado e aplicado para o
bem do Brasil” ressalta.

Para Leda Shimabukuro os
dekasseguis tiveram perdas
porque o mercado japonês
robotizou os nikkeis, pois eles
trabalharam em linhas de pro-
dução e ‘produção com con-
versa não combina’, ficaram
truncados na sua capacidade
de comunicação verbal. Essa
questão preocupa a presiden-
te por que no Brasil se comu-
nicar é essencial e importante,
ao contrário do Japão onde as
pessoas lutam com o recurso
de ficar quieto e trabalhar bas-
tante sem parar. “Se os dekas-
seguis não colocarem a comu-
nicação em prática aqui, não
conquistará um emprego e
nem conseguirá se manter nele
por causa da falta de justifica-
tiva e de luta”, argumenta.

Leda Shimabukuro avalia
que enquanto que no Brasil a
situação é promissora, no ar-
quipélago o quadro é totalmen-
te diferente porque os empre-
gos estão escassos. Essa atu-
alidade é diferente da
recessão grave dos anos 90,
quando oferta de trabalho para
os dekasseguis no Japão era
excelente. Hoje como eles fi-
caram parados no tempo, quan-
do retornarem terão que se
adequar as áreas promissoras
do país e nem sempre vai co-
incidir com as áreas que tra-
balharam anteriormente. “Es-
tou vendo com grande preocu-
pação esse retorno, eu não sei
como isso vai se configurar
porque ainda não sentimos o
problema da recessão mundi-

al no Brasil”, analisa ela ao
perceber que algumas áreas já
foram afetadas como a auto-
mobilística e a construção ci-
vil.

Orientações – Aproveitar o
momento de transição da car-
reira de trabalho para exerci-
tar a comunicação, compare-
cer nas associações, em even-
tos familiares, freqüentar luga-
res onde não sintam julgados
ou criticados, são orientações
que Leda Shimabukuro apon-
ta para os dekasseguis duran-
te as palestras no instituto.
“Eles precisam se sentir bem,
fazer uma auto-reflexão fre-
qüentando kenjinkais, igrejas,
recepções familiares para con-
versar bastante para estreitar
os laços, enfim treinar a sínte-
se de uma comunicação, pois
mais tarde em uma entrevista
com o empregador ele vai sa-
ber contar a sua própria histó-
ria de vida sem ser prolixo de
maneira objetiva”, recomenda.

O instituto está envolvido
em uma atividade de promo-
ção humana e não como agên-
cia de empregos, mas atende
dekasseguis e qualquer pessoa
que esteja procurando empre-
go na cidade de São Paulo, por
isso a presidente torce pelo
bem de cada um sem julgamen-
tos, para ela todos são bons e
merecem atenção humanitá-
ria. “Como se justifica a vinda
de pessoas com 70 ou 80 anos

que nos procuram ?, justamen-
te porque mercado não aceita
essas pessoas e não tem onde
elas procurarem emprego.
Tem coisa mais linda uma pes-
soa idosa querer trabalhar ?
Dessa forma ela já quebrou os
bloqueios dentro de si, ela tem
que ser respeitada porque ou
ela está precisando de uns tro-
cados, ganhar o seu próprio
dinheiro sem pedir pra ninguém
ou ela precisa de um lugar
onde se sinta útil, o mercado
terá que se modificar”, defen-
de.

Avanços – De acordo com
Leda Shimabukuro do início
dos anos 90 quando eclodiu o
movimento dekassegui até os
dias atuais houveram conquis-
tas no sentido de que o deslo-
camento se tornou consciente
e já é presente nas mentes do
japonês, da comunidade nipo-
brasileira e da sociedade bra-
sileira. Ela considera como um
grande avanço a conscientiza-
ção da existência de brasilei-
ros no Japão, seja no mercado
de trabalho, na cadeia, no mun-
do das drogas, nos jogos, da
evasão escolar, e nos proble-
mas jurídicos que lá estão tra-
mitando. “Quando se eviden-
ciam problemas em larga es-
cala, existem também um cla-
mor por soluções, isso foi uma
grande conquista. Perdas tam-
bém houveram infelizmente
como as pessoas que vão para

o arquipélago e retornam para
o Brasil e que estão foram do
universo do Grupo Nikkei, ape-
sar de serem empreendedoras.
Os que nos procuram são
aqueles em busca de empre-
go”, apregoa ela ao falar do
grande número de pessoas
beneficiadas com o sistema
como as que retornaram vito-
riosas, realizaram o sonho de
consumo com a compra da
casa própria e do carro, abri-
ram empresas e foram bem-
sucedidas.

A presidente destaca que
os dekasseguis foram para o
Japão com um propósito fixo
e conseguiram aplicar o dinhei-
ro ganho, mas também comen-
tou sobre aqueles que retorna-
ram sonhando em se dar bem,
mas desistiram antes de dar
certo. “Quando se escolhe ser
um empreendedor tem que fa-
zer das tripas coração e lutar
até além das suas forças ten-
tando se superar a cada dia.
Uma hora tem que dar certo
por que não pode ficar erran-
do muito”, atesta.

(Afonso José de Sousa)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO NIKKEI
AVENIDA LIBERDADE, 365 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

TELEFONES: 3399-3754 / 3399-2404
WWW.GRUPONIKKEI.ORG.BR

ATENDIMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 12H
E DAS 13H AS 17H

De acordo com Leda Shimabukuro, processo de deslocamento avançou e se tornou consciente

REPRODUÇÃO

O Instituto de Promoção
Humana Grupo Nikkei é uma
organização não-governa-
mental de apoio aos dekas-
seguis, nikkeis ou não que
estão em busca de recoloca-
ção profissional. De acordo
com a presidente Leda Shi-
mabukuro, desde 1999 pou-
co mais de onze mil pessoas,
14,57 % delas ex-dekasse-
guis já foram atendidas. Cer-
ca de 1641 pessoas foram
recolocadas pela entidade.
Esse número pode ser maior
porque muitas pessoas não
comunicam a entidade após
serem empregadas. “Essa
semana mesmo eu soube de
meia dúzia de pessoas que
conseguiram emprego cujas
colocações não estavam no
nosso banco de dados”, adi-
anta ela.

Alguns problemas sócio-
econômicos cada vez mais
freqüentes como a harmonia
familiar, a questão financei-
ra, a discriminação da socie-
dade e perda da auto estima,
problemas mais graves que
vem afetando os dekasseguis,
influenciaram na criação do
instituto. A gravidade dos pro-
blemas que desde então afe-
tava a comunidade nipo-bra-
sileira, chamou a atenção de
Leda Shimabukuro que pre-
ocupada com os problemas
desfavoráveis uniu forças
com Paulo Shimabukuro (seu
marido) e Milton
Nakabayashi (seu irmão),
para discutir o assunto e ten-
tar minimizar a situação.

Com isso um encontro (o
primeiro), foi realizado no dia
6 de outubro daquele ano no
Grupo Escoteiro Caramuru,
onde um grupo de nikkeis in-
fluentes e preocupados, apre-
sentaram sugestões. “Deba-
temos os problemas mais vi-
síveis dos idosos, sobre saú-
de, educação, desemprego, os
dekasseguis, as entidades
culturais como os Kenjinkais,
como fazer a transmissão do
bastão para a geração seguin-
te, o idioma japonês, além de
como poderíamos atuar”, lem-
bra.

Leda Shimabukuro con-
cluiu na ocasião que a har-
monia familiar era o proble-
ma mais grave, isso porque a
comunidade nipo-brasileira
tem por tradição honrar o tra-
balho como um dos fatores
mais importantes da vida. Ao
mesmo tempo a questão fi-
nanceira que geralmente es-
tava por trás de cada proble-
ma, também era um fator pre-
ocupante. “Nós pensamos no
caso do desempregado que
não consegue suprir as pró-
prias necessidades e da fa-
mília. Sem falar também do
problema de discriminação da
sociedade, e da perda da auto
estima”, ressalta.

Com a definição da cria-
ção do Grupo Nikkei decidiu-
se que o órgão atenderia to-
das as etnias, religiões, ida-
des e classes profissionais,
defenderia o direito ao traba-
lho digno como a bandeira do
instituto e desde então, jamais
fazer um movimento
discriminatório.

Projetos – Por conta da
quantidade expressiva do fe-
nômeno dekassegui que se
intensificou há oito anos, foi
criado o grupo Tadaimá (Che-
guei), coordenado pelo con-
sultor Renato Shiguero
Botuem”, com o objetivo de
orientá-los sobre como in-
gressar no mercado de tra-
balho. O consultor ensina so-
bre como as pessoas devem
se comportar em uma entre-
vista de trabalho e até como
elaborar um currículo.

É certo que os ex-dekas-
seguis querem encontrar uma
alternativa de renda, já que
voltam com o pé-de-meia do
Japão e precisam de orienta-
ção, o problema é que retor-
nam sem rumo. Atualmente
participam do grupo Tadaimá
cerca de 20 pessoas as quais
também participam de pales-
tras do caça talentos Marcos
Haniu. Dois outros projetos
também são desenvolvidos: o
combate ao desemprego e o
Tanoshimi (sonho futuro). O
trabalho de estruturação tam-
bém envolve aspectos psico-
lógicos e de empreendedoris-
mo.

“No movimento dekasse-
gui o que nos preocupa é o
futuro das famílias devido
problemas não só sobre a óti-
ca sócio-econômica, conflitos
psicológicos, desajustes soci-
ais, desarmonia familiar, rom-
pimento de tradições, e a per-
da da identidade. São muitos
os problemas visíveis, afora
as pessoas que vão para o
Japão, trabalham anos para
juntar um dinheiro e acabam
perdendo pelo despreparo
com aplicações indevidas”,
alerta Leda Shimabukuro.

Ela completa que os sen-
timentos dos idosos também
é outra preocupação uma vez
que enquanto estiverem vi-
vos, ela em particular, não
gostaria que assistissem o
desagregar da prole numa
faixa etária que não podem
fazer nada. Para a presiden-
te os idosos deram o maior
dos exemplos denominado o
tripé como a união familiar, a
valorização do instituto dedi-
cado e o trabalho honrado,
predominante em todas as
famílias nikkeis, graças a isso
o instituto conseguiu a maior
das conquistas que foi a inte-
gração na sociedade brasilei-
ra.

(Afonso José de Sousa)

Entidade já atendeu
mais de 11 mil pessoas

Instituto já recolocou mais de 1600 pessoas no mercado

DIVULGAÇÃO

O objetivo do Instituto de
Promoção Humana Grupo
Nikkei é combater o desempre-
go por isso desenvolve um tra-
balho de RH orientando as pes-
soas que procuram a entidade
em busca de trabalho. “Quan-
do eles nos procuram fornece-
mos uma orientação baseada
na visão moderna de recursos
humanos. As orientações são
dadas por voluntários por isso
soma-se o lado voluntário de
cada um que coloca o seu sen-
timento dependendo do desem-
pregado que atende”, salienta
a presidente da entidade, Leda

Shimabukuro.
Além das orientações o ins-

tituto faz uma captação de va-
gas graças a um canal aberto
entre empregador, simpatizantes
e o Grupo Nikkei, sendo que
constantemente o banco é ali-
mentado automaticamente com
uma oferta de vagas disponíveis.
“O nosso banco de dados tem
permanentemente uma média
de 300 a 350 vagas de áreas di-
versas oferecidas por aproxima-
damente 1300 empresas con-
ceituadas como Telefônica,
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, Ajinomoto, etc”, afirma.

DIVULGAÇÃO

Trabalho conta com ajuda de voluntários
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CIDADES/MARINGÁ

Comissão do Imin 100 encerra
comemorações em Maringá

A Editora Jornalística União Nikkei
Ltda. está admitindo escriturária para
início imediato. Interessadas devem
ter noção de japonês e informática.
Tratar pelo telefone: 11/3208-3977
(com Seiko)

ADMITE-SE

No dia 10 de dezembro
(quarta-feira), no Consulado
Geral do Japão em São Paulo,
foi realizada a Cerimônia de
Assinatura do Contrato de
Doação, em favor da Associ-
ação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Bauru (Apae)
de Bauru, através do Progra-
ma de Assistência a Projetos
Comunitários e de Segurança
Humana (APC) do Governo
Japonês. Estiveram presentes
na cerimônia a presidente da
entidade, Olga Bicudo
Tognozzi, e o cônsul geral ad-
junto do Japão em São Paulo,
Jiro Maruhashi.

A doação foi no valor de
US$ 70. 721,00 e será utiliza-
da para a ampliação do local.

Atualmente, a Apae de Bauru
presta assistência educacional
e médica a cerca de 750 pes-
soas com necessidades espe-
ciais. Dentre elas, a aproxima-
damente 130 crianças de 0 a 6
anos oferece atendimento
fonoaudiológico, fisioterápico,
terapêutico, educacional e psi-
cológico (estimulação infantil
precoce) visando a normaliza-
ção ou a melhora das sensa-
ções corporais.

A sala utilizada para este
atendimento, no entanto, é pe-
quena e não permite prestar
um atendimento adequado,
pois não é possível dispor to-
dos os equipamentos necessá-
rios na sala nem fazer atendi-
mento individualizado, etc.

CIDADES/BAURU

Apae de Bauru recebe doação
do governo japonês

Apae de Bauru presta assistência a cerca de 750 pessoas

REPRODUÇÃO

A Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo – Recanto
de Repouso “Sakura Home” –
e o Clube Cultural e Recreati-
vo Cereja realizam neste fim de
semana (13 e 14 de dezembro),
no Parque das Cerejeiras do
Recanto de Repouso Sakura
Home, a 8ª Festa da Hortênsia,
que este ano faz parte das co-
memorações do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

O recanto abriga um lindo
bosque, que fica ainda mais
colorido com os diferentes tons
de azul e roxo das flores. Para
quem gosta de comidas japo-
nesas como yakissoba, tempu-
rá e sushi, o evento é literal-
mente um prato cheio. Além
da gastronomia japonesa, a

Festa ainda oferece entreteni-
mento cultural como apresen-
tações de música e danças fol-
clóricas. O artesanato também
é um dos atrativos e pode ser
comprado ali mesmo.

A 8ª Festa das Hortênsias
conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Campos do
Jordão e Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo.

8ª FESTA DAS HORTÊNSIAS
QUANDO: DIAS 13 E 14,
A PARTIR DAS 10H

ONDE: PARQUE DAS CEREJEIRAS DO

RECANTO DE REPOUSO SAKURA HOME

(AV. TASSABURO YAMAGUCHI, 2173 –
VILA ALBERTINA)
TEL.: 12/3662-2911
ENTRADA FRANCA

CIDADES/CAMPOS DO JORDÃO

8ª Festa das Hortênsias
celebra a cultura japonesa

Recanto abriga um lindo bosque, que fica ainda mais colorido

DIVULGAÇÃO

Oprefeito de Maringá
(PR), Silvio Barros,
assistiu na noite do dia

6, a apresentação do grupo de
canto e dança “Chura”, da pro-
víncia japonesa de Okinawa,
que encerrou a turnê que fez
por cinco cidades brasileiras.
O espetáculo de cores e sons,
tipicamente oriental, foi apre-
sentado no Teatro Marista e
marcou o final das celebrações
oficiais, em Maringá, em co-
memoração ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Organizado pela Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Maringá (Acema) o evento
reuniu, na platéia, vários pio-
neiros e grande parte da co-
munidade nikkei local de des-
cendentes nipônicos do Para-
ná que, só em Maringá, abran-
ge 4.500 famílias, constituindo-
se na terceira maior do Esta-
do.

Acompanhado da primei-
ra-dama, Bernadete Mattos
Barros, e do coordenador mu-
nicipal das comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa, Shudo Yassunaga, o
prefeito fez uma saudação à
comunidade nipo-brasileira e
destacou a construção do Par-
que do Japão, em Maringá,
como uma das obras e ações
realizadas em reconhecimen-
to à valiosa contribuição dos
japoneses para a colonização
do município. “O parque te-
mático tipicamente oriental é
uma obra executada em par-
ceria entre a administração
municipal e a iniciativa priva-
da para reforçar e marcar,
perenemente, esse laço de
amizade, respeito e intercâm-
bio cultural que sempre pro-
curamos manter entre Marin-
gá e o Japão”, enfatizou.

Censo – No próximo dia 17,
a comissão do Imin 100 de
Maringá realizará um jantar
de confraternização em que
encerrará oficialmente as co-
memorações na cidade. Na
ocasião, estará presente o di-
retor superintendente do Ban-
co Real, Orídio Shimizu, que
doará 50 carpas para o Par-
que do Japão.

O secretário Extraordinário
de Coordenação das Come-
morações de Maringá, Shudo
Yassunaga ressalta que a ini-
ciativa do Banco Real mostra
que as atividades em Maringá
não param com o término dos
festejos. “Além do Parque do
Japão, temos outros projetos
em andamento, como o Censo
Nikkei de Maringá”, lembra
Yasunaga, cuja Secretaria será
extinta em 31 de dezembro.

Coordenado pelo Departa-
mento de Estatísticas da Uni-
versidade Estadual de Marin-
gá (UEM), os trabalhos do
censo tiveram início em no-
vembro e envolvem cerca de
150 voluntários. O objetivo é
fazer um levantamento minu-
cioso dos descendentes que
vivem no município, parentes
que trabalham no Japão e as
condições de vida destas fa-
mílias.

Shudo explica que este será
o primeiro censo específico
sobre a comunidade nikkei de
Maringá. “Até então, os úni-
cos dados que dispúnhamos
referia-se ao Censo 2000 rea-
lizado pelo IBGE, que classifi-
ca a população por raças, ci-
tando a amarela como os des-
cendentes japoneses. São da-
dos superficiais porque muitos
se consideram da raça branca
apesar de serem descenden-
tes”, observa Yassunaga,
acrescentando que o levanta-
mento deve atrair novos inves-
timentos para a região.

Detalhistas – Yassunaga ob-
serva que as entidades japo-
nesas são muito detalhistas, li-
gadas em números, e sempre
que podem ajudar alguma co-
munidade querem saber o ta-
manho e a importância dessa
comunidade, como vivem as

famílias e como podem ajudar.
“Com este estudo detalha-

do teremos condições de mos-
trar a importância e a organi-
zação da comunidade nikkei
para Maringá”, destaca o co-
ordenador, lembrando que a
previsão inicial era concluir os
trabalhos até o final deste ano.
“O cronograma inicial sofreu
atraso, mas acho que se não
conseguirmos entregar a tota-
lidade do censo vamos ter em
mãos pelo menos 90%”, afir-
ma. Sobre o Parque do Japão,
Yasunaga disse que os traba-
lhos estão adiantados.  “Um
dos lagos já concluído e o Gi-
násio de Esportes deve ficar
pronto em fevereiro. A inau-
guração deve ocorrer no dia 11
de maio de 2009 com a pre-
sença de uma comitiva de
Kakogawa, cidade-irmã de
Maringá”, antecipa.

(Aldo Shiguti)

O secretário Shudo Yassunaga, o prefeito Silvio Barros e o poresidente da Acema, Eduardo Suzuki

DIVULGAÇÃO

Parque do Japão e a visita do príncipe: cenas que marcaram o Imin 100 em Maringá

O prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori, lançou no
último dia 2, o livro “Jabotica-
bal, 180 anos em Fotos” e um
CD com a nova harmonia do
Hino Municipal. O livro retra-
ta um dia em Jaboticabal, mos-
trado pela ótica de dez fotó-
grafos da cidade. Já o hino
ganhou uma nova roupagem,
com arranjos mais modernos,
gravado por 18 vozes e sete
instrumentistas.

A cerimônia contou com a
presença da presidente do Fun-
do Social da Solidariedade,
Adriana Hori, vereadores, se-
cretários e autoridades muni-
cipais. Idealizado pelo fotógra-
fo Zé Mario, o livro aborda um
ciclo completo, que mostra
desde o nascer em Jabotica-
bal, brincar, viver, anoitecer e
morrer.

Hori agradeceu o empenho
dos fotógrafos, enfatizando a
importância do projeto para a
cidade. “O livro registra nosso
dia-a-dia, a nossa Jaboticabal.
É uma honra para a prefeitura
investir em projetos culturais e
o livro, com distribuição gra-
tuita em escolas e bibliotecas,
com certeza será importante
na educação e na história da
nossa cidade”, enfatizou.

“Jaboticabal, 180 anos em
Fotos” foi dividido em 16 te-
mas, que foram reproduzidos
por nove fotógrafos do Foto
Clube Olho Vivo e a fotógrafa
Anna Conti. As pautas retra-
tam, em fotos, momentos e

sentimentos, registrando um
dia na cidade, de diferentes
formas e olhares.

Hino – Baseado no original de
1959, criado pelo maestro
Miquelino Maizano, o Hino
Municipal ganhou uma nova
roupagem. No ano que Jaboti-
cabal comemora 180 anos, a
Prefeitura ofereceu um outro
presente para o município: um
encarte com o CD da nova
harmonia do hino, que faz uma
releitura da letra criada do pro-
fessor Francisco B. Marino.

A nova versão foi criada
pelo músico e publicitário, Fá-
bio dos Santos Caldo, e pela
maestrina Maria Cecília Tucci
dos Santos. “Modernizamos o
Hino do muncípio, mas os ar-
ranjos originais foram mantidos.
Modernizamos, mas sem alte-
rar a essência”, explicou Fábio.

CIDADES/JABOTICABAL

Jaboticabal ganha livro e nova
roupagem para hino municipal

O prefeito José Carlos Hori

DIVULGAÇÃO

O “Portal do Sol”, o primei-
ro de uma série de monumen-
tos em homenagem ao Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil assinados pelo artis-
ta plástico reconhecido mun-
dialmente Yutaka Toyota, foi
instalado no dia 13 de junho de
2007. Inspiradas nas antigas
máquinas de beneficiamento
de arroz e de chá, as peças
modelam e simbolizam as ben-
feitorias que os imigrantes ja-
poneses deixaram na região.

O arroz e o chá foram os
produtos principais da cidade
numa época e contribuíram
para o desenvolvimento de
Registro e da região. Até esta
data, foram instalados os mo-
numentos: “Rei do Chá”, “Ca-
minho da Liberdade”, “O Es-
paço Tridimensional 2008 -
Brilho Eterno”, “Espaço Cós-
mico 2008 - Chave do Cos-
mos”, “Mensageiro do Futuro”
nas praças e calçadas de Re-
gistro (os locais escolhidos pela
comissão foram o cruzamento
da Avenida Clara Gianotti de
Souza com a Wild José de Sou-
za, Praça Jóia, Praça dos Ex-
pedicionários, Praça do TIK,

cruzamento da Avenida H.
Matsuzawa e Rua Ana Pinto
e em frente à Rodoviária e
portal).

Bonenkai – A inauguração do
sétimo e último monumento
acontece amanhã (14), a par-
tir das 9h, na rodoviária da ci-
dade. “Tsuru”, o título da obra,
simboliza paz e felicidade e
mede 8 metros de altura por 7
metros de largura. O artista
plástico Yutaka Toyota se de-
dicou de corpo e alma para
concluir sua obra e deu a vida
para a sucata.  Para a realiza-
ção desse projeto teve grande
apoio do Banco Real.

Também amanhã, distante
poucos metros, será realizada
a inauguração do Portal em
estilo japonês medindo 10 me-
tros de largura e 12 metros de
altura. Por volta do meio-dia,
a Comissão Municipal do Cen-
tenário da Imigração Japone-
sa do Brasil, Bunkyo e RBBC
(Registro Base Ball Club) pro-
moverão o tradicional
bonenkai (festa de confrater-
nização de fim de ano) na sede
do RBBC.

CIDADES/REGISTRO

Prefeitura e comunidade
inauguram último monumento

O monumento “Tsuru” e o portal, que serão inaugurados amanhã

KUNIEI KANEKO
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RADIESTESIA

Especialista nikkei dá dicas para
renovar as energias em 2009

Falta pouco para a chega
da de 2009 e, nesta épo-
ca, muitas pessoas deci-

dem se renovar, purificar as
energias e equilibrar o corpo e
a mente. Uma grande oportu-
nidade para os que desejam
uma vida mais zen será dada
hoje (13), quando radiestesia e
meditação serão temas de ci-
clo inédito de palestras, que
contará com a participação es-
pecial do Prof. Tony B.
Tokutake. O objetivo é mos-
trar a importância da mudan-
ça de hábitos e inclusão de ati-
vidades de relaxamento no dia
a dia.

Cada palestra terá 1h30 de
duração, e a programação será
iniciada pelo professor
Tokutake, que explanará sobre
“Meditação Contemplativa”,
além de esclarecer a diferen-
ça entre a realidade verdadei-
ra e a realidade aparente.
Após a introdução do nikkei, o
público terá a oportunidade de
participar de um treino prático
da meditação.

“As pessoas acreditam que
após muito trabalho intelectu-
al ou preocupações precisam
descansar o cérebro - para tan-
to, acham que precisam dor-
mir, mas foi constatado, atra-
vés de pesquisas, que durante
o sono, algumas regiões do
cérebro têm mais atividade do
que quando acordadas.”, reve-
la ele, garantindo que a práti-

ca da  meditação descansa
mais do que o período de sono.

Intitulado “Nas Asas da
Esperança”, o encontro, que
tem como tema a busca pelo
bem estar e saúde, conta ain-
da com a participação do Co-
mendador Dr. José Barbosa
Marcondes, que estará à dis-

posição para esclarecer todas
as dúvidas dos presentes.

Prevenção – Marcondes mi-
nistrará uma palestra visando
ensinar as pessoas a identifi-
car as energias negativas e
positivas, e demonstrar quais
efeitos elas causam para o

ambiente e para as pessoas. O
palestrante vai mostrar tam-
bém que todos têm a possibili-
dade de identificar e evitar as
emanações que podem causar
algum mal no dia a dia.

“A radiestesia tem um pa-
pel fundamental para prevenir
os problemas antes que eles se
manifestem. Todos são capa-
zes de detectar e prevenir”,
revela Marcondes, especialis-
ta na sensibilidade de emana-
ções externas.

O evento, que é promovido
pela Associação Reviver, em
parceria com a Associação dos
Servidores do Instituto Adolfo
Lutz, acontece hoje (13), das
13 às 17 horas, na sede do ins-
tituto Adolfo Lutz. Toda a ar-
recadação será revertida para
a Associação Reviver e sua
obra dedicada a proporcionar
um Natal Feliz aos idosos e
crianças carentes.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ –
AUDITÓRIO LUIZ MUSOLINO (AV.
DOUTOR ARNALDO, 351 – CERCA DE 200
METROS DA ESTÃO CLÍNICAS DO METRÔ)
QUANDO: HOJE (13), DAS 13 ÀS 17H

LUGARES LIMITADOS: CAPACIDADE PARA

150 PESSOAS

RESERVAS DE CONVITES:
TEL. (11) 2155.0375
E-MAIL: REVIVER@ONGREVIVER.ORG.BR

ENTRADA: R$ 50,00

KIYOSHI HARADA*

Há poucos dias escrevi
um artigo criticando a MP nº
446, de 7-11-2008, que dispõe
sobre a certificação de enti-
dades beneficentes de assis-
tência social e concede anis-
tia branca, com atropelo dos
princípios do devido proces-
so legal e da isonomia.

Essa medida provisória foi
devolvida pelo Sr. Presidente
do Congresso Nacional, igual-
mente, sem observância do
devido processo legal. Pende
recurso junto à CCJ contra o
ato de devolução imotivada.

Agora, está em tramitação
no Senado Federal o projeto
legislativo de nº 462, de 1-12-
2008, versando sobre o mes-
mo assunto, reproduzindo na
íntegra os artigos 1º a 36 da
MP nº 446/08, porém, dando
nova redação aos artigos. 37,
38 e 39, que contêm vícios de
inconstitucionalidade, além de
acoimados de imorais.

Só que a nova proposta le-
gislativa, se aprovada como
está criará um impasse jurí-
dico.

O art. 37 prescreve que os
“pedidos de renovação e
reconsideração deferidos, os
recursos tidos como extintos e
as representações, como pre-
judicadas por força do dispos-
to nos arts. 37 a 39 da Medida
Provisória nº 446, de 7 de no-
vembro de 2008, serão enca-
minhadas ao Ministério res-
ponsável, que os julgará até 31
de dezembro de 2009, obser-
vada a legislação em vigor à
época de sua protocolização
original”.

O art. 38, por sua vez, dis-
põe que “os deferimentos de
renovação de certificado de
Entidade Beneficentes de As-
sistência Social decorrentes do
disposto nos arts. 37 a 39 da
MP 446, de 2008, têm caráter
de certificação provisória, com
vencimento na data do julga-
mento do respectivo processo
ou em 31 de dezembro de
2009”.

Patente está que faltou a
mão do jurista na redação do
texto elaborado precipitada-
mente e ao sabor das  paixões
políticas provocadas pela MP
nº 446/08.

ARTIGO

Certificação das filantrópicas
Como é possível empres-

tar-se eficácia jurídica a dis-
positivos da MP 446/08, obje-
to de devolução ao Executivo?
Consumada a devolução, a
medida provisória em questão
deixará de existir no mundo
jurídico e qualquer texto que
faça referência a qualquer um
de seus dispositivos não pro-
duzirá efeito jurídico.

A única hipótese disso dar
certo é a conversão concomi-
tante da MP 446/08, por ato do
Congresso Nacional, e a san-
ção presidencial do projeto
legislativo 462/08, depois de
aprovada pelo Parlamento. Se
devolvida a MP nº 446/08, os
arts. 37 e 38 da nova lei per-
derão eficácia. E se a MP nº
446/08 for aprovada com an-
tecedência criará uma grande
discussão de natureza jurídica
em torno da questão de direito
intemporal. Melhor explicando,
muitas entidades beneficentes
ingressarão em juízo para plei-
tear os benefícios da anistia por
força do efeito jurídico produ-
zido no período de sua vigên-
cia, pois a nova lei não poderia
retroagir para prejudicar os be-

neficiados pela lei anterior.
E mais, o art. 38 da futura

lei resultante do PL nº 462/08
do Senado Federal confere
eficácia provisória às anisti-
as concedidas pela MP nº
446/08 até o dia 31-12-2009,
ou até a data do julgamento
de processos pendentes. Em
outras palavras, a inconstitu-
cionalidade, bem como a imo-
ralidade podem ser toleradas,
desde que sejam de forma
provisória.

Resulta do exposto que o
projeto legislativo parte da
premissa de que a combatida
anistia concedida pela medi-
da provisória em questão con-
tinua valendo, até mesmo
após a vigência da nova lei,
nesta hipótese, por prazo de-
terminado.

Tudo indica que a emen-
da saiu pior que o soneto.

SP, 5-12-08

* Jurista e sócio do escritório
Harada Advogados Associados
www.haradaadvogados.com.br
E-mail:
kiyoshi@haradaadvogados.com.br

Tony Tokutake, que estuda os assuntos da Ciência da Mente, abordará a meditação contemplativa

José Barbosa Marcondes
é pesquisador de radiações
nocivas desde 1951, inclusi-
ve, detentor de méritos e hon-
ras em nível internacional
como os países da Suíça, Ale-
manha, França, Rússia, Espa-
nha, Polônia e outros; funda-
dor e diretor-presidente da
Fundação de Estudos e Pes-
quisas de Radiações Geopa-
togênicas e Eletromagnéticas
(FEPERGE); Comendador
da Ordem do Mérito
Municipalista de São Paulo;
diretor-presidente do Centro
de Estudos e Pesquisas so-
bre Radiações Nocivas
(CEPRAN), por meio do qual
recebeu o prêmio Top of
Quality, mérito reconhecido
pela O.P.B. (Ordem dos Par-
lamentares do Brasil), outor-
ga concedida em sessão ple-
na do Supremo Tribunal Fe-

deral; detentor da “Medalha da
Paz”, reconhecido pelo Insti-
tuto Cultural da Fraternidade;
organizador e membro de vá-
rios congressos nacionais e in-

ternacionais sobre radiações
nocivas eletromagnéticas e
geopatogênicas, reconhecido
pela comunidade científica in-
ternacional como um dos mais
profundos e sensíveis conhe-
cedores de zonas de emana-
ções nocivas e prejudiciais à
saúde.

O professor Tony B.
Tokutake estuda os assuntos
da Ciência da Mente, Perdão,
Milagres e Meditação há mais
de 50 anos, tendo conduzido
seminários e workshop no
País e no exterior em cida-
des como Nova Iorque, Los
Angeles, Lima, Buenos Aires
e Assunção. Atualmente, ele
comanda o Grupo de “Estu-
dos do Novo Pensamento”,
“Grupo de Estudos Um Cur-
so Em Milagres” e apresen-
ta palestras na Associação
UNITY, em São Paulo.

Conheça um pouco mais sobre os palestrantes

O pesquisador José Barbosa

DIVULGAÇÃO

Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Quase sempre acontece
assim. Novembro chega de
mansinho. Fico atenta para
não me esquecer do aniver-
sário das crianças. Entra ano,
sai ano é quase sempre igual.
Passado o décimo primeiro
dia, dou-me por satisfeita. As
crianças, hoje, já nem tão cri-
anças assim, foram lembra-
das e presenteadas.

Aí então, começa o meu
martírio anual. Começo a
contabilizar as realizações do
ano que está para acabar.
Meu bom humor se torna es-
casso, os dias demoram a
passar. Preciso respirar fun-
do quase todo instante para
não cometer impropérios di-
zendo verdades que penso, a
quem merece ou não ouvir.
É um longo e exaustivo mês.
Nestes dias, para driblar a
dor de existir, começo a exe-
cutar alguns rituais de limpe-
za. Sem muito pensar ou pla-
nejar, vou me desfazendo dos
papéis acumulados e inúteis,
das revistas e recortes de jor-
nais que separo para ler quan-
do tiver tempo. Separo as
roupas velhas e desbotadas
que insisto em usar por só
mais uma vez, as roupas que
comprei mesmo sabendo que
jamais teria coragem de usar,
os calçados que comprei mes-
mo incomodando os meus
pés, as bolsas ou sacolas que
comprei achando que nelas
poderia carregar o mundo de
ilusões que preciso para vi-
ver. Vou juntando tudo. Fe-
lizmente, há alguns anos en-
contrei uma instituição onde
posso levar as minhas coisas
inúteis que serão vendidas no
seu bazar de variedades. O
dinheiro ali arrecadado é re-
vertido em benfeitorias para
crianças com necessidades
especiais e de poucos recur-
sos familiares.

O mês acaba, sei que
logo, logo, o humor começa-
rá a mudar. Os dias voltarão
a ser amenos, não darei mais
tanta importância ao que não
devo. Dezembro sempre che-
ga meio tímido, mas, em pou-
cos dias, começa a se tornar
radiante. Cheio de promes-
sas. Promessa de um verão
feliz. Um Natal cheio de paz.
Um Ano Novo com mais
acertos do que erros. Mas
ainda, é o mês das limpezas.
É o mês em que faço as mi-
nhas intermináveis listas do
que farei e não farei para ser
uma pessoa melhor a partir
do ano que vem. Nem adian-
ta me dizer que tudo é boba-
gem, que não precisaria nada
disso, afinal viver é o que im-
porta. Não adianta. Ainda
preciso destes rituais e com
eles atravesso os meses de
novembro e dezembro.

Costumo justificar este
meu jeito de viver os meses
de novembro e dezembro
pela minha origem. Nasci em
lar de japoneses e para eles,
dezembro é o mês da grande
limpeza nas casas e nos tem-
plos. Limpeza que começa
ainda em novembro quando
os objetos, roupas e utensíli-
os que já não são utilizados
na casa são separados e en-
caminhados ao descarte ou a

Feliz Natal

algum posto de recebimento
de usados. Em dezembro são
realizadas as grandes faxinas.
As casas precisam ficar im-
pecavelmente limpas e pron-
tas para o ano novo que se
aproxima. Nesta época tam-
bém se trocam os papéis das
portas de correr, o papel das
luminárias, os tatamis, os for-
ros dos estofados, as louças
da casa. É preciso deixar tudo
muito limpo e impecável. É o
período da purificação. E esta
purificação não deve se limi-
tar aos objetos e coisas. É
preciso também cuidar da
limpeza espiritual ou emocio-
nal. Dívidas devem ser pagas,
os mal entendidos entre pa-
res, parentes, amigos e cole-
gas devem ser esclarecidos.
Para atrair a boa sorte, nada
deve ficar pendente. No en-
tanto, o sentido maior das fes-
tividades de Ano Novo não se
volta apenas aos pedidos de
boas venturas para os novos
dias que virão, mas muito
mais, ao agradecimento pelo
ano que se passou, pelas difi-
culdades superadas, pela vida
que foi possível viver.

Ainda estamos em de-
zembro, tempos de faxina de
nossas moradas. Após a
grande faxina, a casa deverá
ser enfeitada para atrair os
bons espíritos e também afas-
tar os maus. A entrada da
casa receberá um amuleto de
papel e dois arranjos de bam-
bu com ramos de pinheiro,
símbolos da alegria e longe-
vidade. No interior, a sala
principal receberá o ikebana
ou arranjos de flores e tam-
bém a oferenda aos deuses
protetores, composta por dois
bolinhos de arroz – moti – dis-
postos um sobre o outro. Diz
a lenda, que a ornamentação
da casa deverá acontecer até
o dia 28, jamais no dia 29 para
não atrair o azar para dentro
de casa.

Estamos no final da pri-
meira quinzena do mês, por-
tanto, o grosso em processo
de limpeza já está terminan-
do. É a fase do acabamento,
da revisão dos presentes a
serem dados, do cuidado com
os detalhes. Do redireciona-
mento da vida que busca o
caminho correto, mesmo que
por vias que possam parecer
tortas.

Feliz Natal a todos nós é
o que desejo.

REPRODUÇÃO

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

DIVULGAÇÃO
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Livro de Paulo Nogami traz nova
luz à história da imigração

Paulo Soichi Nogami man-
tém um hábito, digamos,
estranho, há cerca de

70 anos. Em 1938, prestes a
completar 16 anos, ganhou de
seu pai, Yutaka Nogami, um
diário para que cultivasse o
gosto pelas letras. Começou
anotando suas memórias em
japonês, mas quando estourou
a Segunda Guerra passou a
escrever em português. De lá
para cá, não parou mais. Hoje,
aos 85 anos, perdeu as contas
de quantos diários já escreveu.
Alguns deles se perderam pelo
caminho. Em compensação, a
coleção ganhou versões tam-
bém em francês.

“Gosto de escrever porque
exercita não só a mente como
também nos obriga a estar
sempre aprendendo”, conta
Nogami. Em 2006, suas me-
mórias acabaram rendendo um
livro, o “Caminhos e Trilhas”
onde, literalmente, levou ao pé
da letra a expressão: “Minha
vida é um livro aberto”. Ou
melhor, dois.

Na verdade, seu segundo
livro, o recém-lançado “Uma
Família de Pioneiros e Precur-
sores” (Editora Ferrari, 206
páginas), apresenta como per-
sonagem principal a figura de
seu pai, Yutaka Nogami, o pri-
meiro japonês a se integrar na
vila de Ribeirão Pires, região
que integra atualmente o ABC
paulista onde Nogami nasceu
e cursou o primário.

Formado em Engenharia
Politécnica da Universidade de
São Paulo com especialização
em Engenharia Sanitária –
exerceu a profissão durante 45
anos – Paulo Nogami decidiu
escrever “Uma Família de Pi-
oneiros e Precursores” porque
seus filhos pediam para contar
a história de seus avós e bisa-
vós e os motivos que levaram
a vinda deles ao Brasil. Por ser
uma tarefa difícil de ser expos-
ta verbalmente, decidiu recor-
rer ao hobby. Foi como unir o
útil ao agradável. “Escrevi sem
compromisso algum e distribui
alguns exemplares a amigos e
parentes”, lembra Nogami, que
só não esperava pela repercus-
são do livro.

“Não achava que a história
pudesse causar tanto interes-

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Ainda bem que o ano ter-
mina. Esse que ora finda não
deixou nem um pouco de sau-
dade. Ao contrário. Permita-
me fazer a autocomiseração
do que aconteceu. Descen-
do do metrô São Bento não
sei porque atravessei o Via-
duto do Chá. Isso em dezem-
bro passado, já na euforia das
festas do fim do ano.

Na calçada havia uma ou
duas mulheres vestidas de ci-
ganas oferecendo leitura de
mão por dez reais. Só por cu-
riosidade estendi a mão a uma
delas. Tome muito cuidado. O
próximo ano, que é bissexto,
vai ser muito difícil para você,
vaticinou ela, com voz grave.

Apesar de ser admirador
de quiromancia, de tarô, não
dei importância alguma à ad-
vertência da cigana. Logo já
tinha esquecido. Estragar
meu fim do ano com boba-
gens, pensei.

Mas fazendo o balanço do
ano que ora acaba, vejo que
a cigana tinha razão. Mesmo
que eu tivesse acreditado nela
poderia evitar os funestos
eventos ocorridos? Tenho sé-
rias dúvidas. Foi a fatalidade

do destino da qual ninguém
escapa.

Ao começar o ano bis-
sexto, logo no início, o meu
cão que me fez companhia
durante dezesseis anos teve
que ser sacrificado por ter
sido contagiado por moléstia
incurável. Nem bem a ferida
tinha cicatrizada, perco a mi-
nha filha por AVC. E suce-
deu outros dois infortúnios. O
meu amigo Pedro Onuki e a
única tia ainda viva no Japão,
também faleceram.

Mas todos esses aconte-
cimentos foram poucos.  Pas-
sei por longa peregrinação em
consultórios – já relatada no
artigo 70 anos – ate desco-
brir que estava com pneumo-
nia. Devido a essa moléstia
tive que desistir do curso de
pós em literatura e língua por-
tuguesa.

É com imensa expectati-
va que aguardo o início do
novo ano, na esperança de ao
chegar ao seu final, possa
fechar o balanço com algum
crédito, embora nuvens escu-
ras pairam ameaçadoras no
horizonte.

*Shigueyuki Yoshikuni é jor-
nalista e reside em Lins (SP)

ARTIGO

Ano Bissexto

A Sociedade
Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de
Assistência Social
(Bunkyo) está
com inscrições
abertas para o 20º
Concurso de
“Itoen Oi Ocha
Shin Haiku
Taisho”. Promovi-
do anualmente,
esse concurso
conta com a parti-
cipação de
haicaístas do mun-
do inteiro, com
destaque para os
brasileiros. O for-
mulário de inscri-
ção já está dispo-
nível na secretaria do Bunkyo.

Cada participante deverá
entregar apenas uma ficha de
inscrição, que poderá ser co-
piada para outros, se necessá-
rio, e deve ser corretamente
preenchida em português, com
o nome, endereço, telefone de
contato, idade e a escolarida-
de - caso for estudante. Po-
dem ser inscritos até 6 haiku
por pessoa.

Os haicais devem ser es-
critos pela própria pessoa, em
japonês ou inglês, e não podem
ter sido publicados anterior-
mente. Se eventualmente for
descoberta duplicidade de
obra, o candidato será des-
classificado. As inscrições se
encerram no dia 30 de janeiro
de 2009 (data limite de chega-
da à secretaria do Bunkyo).
19ª edição – Em 2008, o con-

curso recebeu a inscrição de
1.635.460 poemas, 91% envi-
ados por estudantes. Desse
total, 1.106 poemas foram en-
viados pelo Bunkyo, entidade
encarregada de representar
esse concurso no Brasil.

Nos últimos anos, o concur-
so tem recebido um número
crescente de inscrições moti-
vado por sua orientação de
privilegiar as formas mais li-
vres de haiku, valorizando as
impressões e/ou sentimentos
do autor.

O Bunkyo recebeu diploma
de reconhecimento (Dantai
Oubo Sho) pelo trabalho de
divulgação no Brasil

Mais informações podem
ser obtidas na secretaria do
Bunkyo à Rua São Joaquim,
381, Liberdade, em São Pau-
lo. Tel.: 11/3208-1755

HAICAI

Inscrições para o 20º Concurso
prosseguem até 30 de janeiro

O poema vencedor do 19º concurso na emba-
lagem do chá da fabricante Itoen

DIVULGAÇÃO

se em outras pessoas, mas fi-
quei feliz com o retorno”, diz
ele, que já tem engatilhado um
terceiro projeto, desta vez so-
bre sua profissão.

Exceção – O ex-diretor supe-
rintendente da Aliança Cultural
Brasil-Japão, Luis Hanada, en-
grossa o coro dos leitores que
leram e gostaram. “Em come-
moração ao Centenário da Imi-
gração Japonesa, em 2008, fo-
ram publicados muitos livros,
mas poucos com a importância
historiográfica por serem sim-
ples repetição de fatos conhe-
cidos ou por não trazerem ne-
nhuma novidade significativa”,
destacou Hanada.

Segundo ele, que coordena
as edições dos livros publicados
pela Editora Jornalística União
Nikkei, como os de Shuhei
Uetsuka e Ryo Mizuno, o livro
de Paulo Nogami é uma dessas
exceções que traz novas luzes
à história da imigração.

“O próprio autor é perso-
nagem, isto é, observador e
partícipe da história da imigra-
ção. Face a sua formação de
contador e engenheiro civil e
sanitarista, desenvolve de uma
forma precisa e objetiva, a his-
tória de seus pais, Yutaka e Toki
Nogami, fruto de longa pesqui-
sa”, conta Hanada que traça
ainda um paralelo com a vida
de Ryo Mizuno.

“Em, 1905, o magistrado
Saburo Kumabe, pai da Toki, lê
o relatório do ministro plenipo-
tenciário do Japão no Brasil,
Fakashi Suguimura, que reco-
mendava a vinda dos imigran-
tes japoneses ao Brasil, o mes-
mo relatório é lido por Ryo
Mizuno. Diferentemente dos
imigrantes recrutados pelo Ryo
Mizuno, que eram dekaseguis,
Saburo Kumabe, migrou com
seis familiares e mais sete com-
panheiros com o objetivo de fi-
xar residência definitiva no Bra-
sil. Outro ponto que diferia da
maioria dos imigrantes era o
fato de ele ser cristão”, descre-
ve Hanada, acrescentando que

“Yutaka, genro e Toki, filha,
conseguem concretizar plena-
mente o ideal do Saburo
Kumabe, consolidando a fixa-
ção da família em terras do
ABC paulista, apoiando os ou-
tros imigrantes e contribuindo
na construção da Casa de Es-
tudantes Harmonia, em São
Bernardo do Campo (hoje Co-
légio Harmonia)” “Nesse pro-
cesso foi fundamental a forma-
ção que Yutaka Nogami rece-
beu na sua adolescência no Ja-
pão da Rikkokai , uma institui-
ção de apoio aos emigrantes
japoneses que tem na religião
evangélica a sua fundamenta-
ção”, diz Hanada afirmando se
tratar de uma “leitura impres-
cindível para os que tem inte-
resse na imigração ou cultura
japonesa, pois é detalhado os
cumprimentos de agradeci-
mento, aos que o Yutaka devia
favor, nas viagens ao Japão”.

(Aldo Shiguti)

LIVRO: UMA FAMÍLIA DE PIONEIROS E
PRECURSORES

AUTOR: PAULO NOGAMI

PÁGS: 206
EDITORA FERRARI

PREÇO: R$ 25,00
ONDE ENCONTRAR:
ESCRITÓRIO DO MUSEU HISTÓRICO DA

IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL

RUA SÃO JOAQUIM, 381, 3º ANDAR

TEL.: 11/3209-5465

Registro da família Nogami em 1954: “Precursores da imigração japonesa no Brasil”

REPRODUÇÃO

Capa do livro de Paulo Nogami

Primeiro livro de con-
tos japoneses publicado
no Brasil, em 1940, o li-
vro “Contos do Velho
Nipon” de Luis Antonio
Pimentel serão relança-
dos, depois de 68 anos,
no dia 20 de dezembro,
sábado, das 10 às 13
horas, no Calçadão da
Cultura/Livraria Ideal
(Rua Visconde de
Itaboraí, 222, centro, Ni-
terói, RJ). Além de ser
o primeiro, este é o mais
importante livro de con-
tos tradicionais japone-
ses já publicado no Bra-
sil, de acordo com a es-
pecialista em línguas ori-
entais da UFRJ e da
USP, Sônia Ninomiya.

A obra foi apresentada no
último dia 29, durante a Prima-
vera dos Livros 2008, no Mu-
seu da República/Palácio do
Catete, no Rio de Janeiro, com
a presença de Sônia Ninomiya.

Contos do Velho Nipon, pri-
meiro livro de contos japoneses
publicado no Brasil, em 1940,
por Irmãos Pongetti Editores,
dos quais só resta um único
exemplar conhecido, na Biblio-
teca Nacional. Apesar da ida-
de, o livro ainda preserva a es-
sência da tradição oral e é con-
siderado pela professora Sonia

Ninomiya, do Departamento de
Letras Orientais e Eslavas da
UFRJ e uma das mais respei-
tadas autoridades em línguas
orientais, como “o mais fiel ao
texto original do que qualquer
outro já publicado”.

Em 2004, Aníbal Bragança
organizou, pela Niterói Livros,
a publicação, em três volumes,
das Obras Reunidas de Luís
Antônio Pimentel, onde os
Contos do Velho Nipon apare-
cem juntamente com outros
escritos do autor

A nova edição, produzida em

capa dura pela Nitpress – edi-
tora com sede em Niterói, onde
Pimentel vive e trabalha ativa-
mente –, buscou atrair a aten-
ção tanto do público infanto-ju-
venil, com ilustrações no moder-
no estilo dos mangás, assinadas
por Massanori Augusto, como
dos amantes da cultura japone-
sa, a começar pelo formato do
livro, que reproduz a proporção
geométrica exata de um tatame
– tida como base da arquitetura
nipônica.

 Todos os contos apresen-
tam seus títulos também no ori-
ginal em japonês, cabendo ao
próprio título do livro uma ver-
são caligráfica feita pelo presi-
dente da Associação Shodo
Aikokai do Brasil, Joku Waka-
matsu. Sonia Ninomiya e Aníbal
Bragança, coordenador do Nú-
cleo de Pesquisa sobre o Livro
e a História Editorial no Brasil,
da Universidade Federal
Fluminense, assinam o prefácio
e a apresentação do livro.

Homenagem – Ao todo, são
apresentados 12 contos japo-
neses, alguns deles que, segun-
do Pimentel, deram origem a
versões muito conhecidas das
histórias infantis ocidentais. Lá
estão “Momo Tarô ou o Filho
do Pêssego”, “O Velho e os
Demônios”, “O Jovem Pesca-

LITERATURA 2

Contos do Velho Nipon deve ser lançado em São Paulo em 2009

Massanori e o autor, Luis Pimentel

DIVULGAÇÃO

dor”, “O Tico-tico de Língua
Cortada”, “O Ressuscitador
de Árvores”, “O Macaco e os
Caranguejos”, “A Montanha
de Katch-Katch”, “A Aranha
Fantasma”, “A Vingança da
Raposinha”, “O Guerreiro e o
Anãozinho”, “O Machado de
Ouro” e “Kintaro”.

Hoje com 96 anos, Luís
Antônio Pimentel foi quem
trouxe, de fato, o cânone do
haicai para o Brasil. É, tam-
bém, autor do primeiro livro
brasileiro de poesia traduzido
publicado no Japão (“Namida
no Kito” - “Prece em lágri-
mas”), escrito quando ainda
era bolsista brasileiro em Tó-
quio, em 1940, e foi um dos três
brasileiros - e o único não des-
cendente de japonês -  home-
nageados com um diploma de
mérito concedido pelo gover-
no do Japão, por ocasião da
semana de comemorações ofi-
ciais do Centenário da Imigra-
ção, na Assembléia Legislati-
va do Rio de Janeiro.

CONTOS DO VELHO NIPON,
DE LUÍS ANTÔNIO PIMENTEL

EDITORA: NITPRESS

(21/2618-3828 / 8102-3230
OU NITPRESS@INFOLINK.COM.BR)
PROJETO GRÁFICO: AUGUSTO ERTHAL

FORMATO: 14X28 CM,
88 PÁGINAS, CAPA DURA.

A tradicional escola de lín-
gua japonesa Shiinomi Gakuen,
localizada à Rua Santa Cruz,
2130, Vila Gumercindo (Zona
Sul de São Paulo), realizará
amanhã (14), a partir das 9h, o
seu 44º Bazar Beneficente e
Exposição. Os organizadores
programaram atividades para
toda a família. Haverá brinca-
deiras, jogos, vendas de pro-
dutos, bingo, exposição de tra-
balhos dos alunos e exposição
de ikebana, além de venda de
pratos típicos da culinária ja-

ponesa como udon e yakisso-
ba, entre outros.

A arrecadação das ativida-
des deste dia será revertida
para as entidades assistenci-
ais: Sociedade Beneficente
Casa da Esperança (Kibô-no-
Iê), Assistência Social Dom
José Gaspar (Ikoi-no-Sono),
Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono e Benefi-
cência Nipo-Brasileira de São
Paulo.

Entrada franca. Mais infor-
mações pelo tel.: 11/5061-3575

COMUNIDADE

Shiinomi Gakuen promove 44º
Bazar Beneficente e Exposição
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Artista homenageia o Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil

MANGÁ

Abertas as inscrições para o
3º Prêmio Internacional

O Comitê Executivo do 3º
Prêmio Internacional de Man-
gá abre as inscrições para a
terceira premiação a partir de
5 de dezembro de 2008 até 31
de janeiro de 2009. O Prêmio
tem como objetivo recompen-
sar os artistas de mangá que
têm contribuído para a sua pro-
moção fora do Japão. Em 25
de novembro, o Comitê Exe-
cutivo do 3º Prêmio Internaci-
onal de Mangá se reuniu e de-
cidiu formalmente pelo tercei-

ro evento.
O primeiro lugar da tercei-

ra edição do evento será con-
cedido ao melhor mangá den-
tre todos os inscritos, e três tra-
balhos de destaque serão pre-
miados com a segunda colo-
cação. Além disso, a Funda-
ção Japão convidará os ven-
cedores a ir ao Japão por 10
dias, incluindo participação na
cerimônia de premiação. Ha-
verá, também, encontros com
artistas de mangás e visitas às

editoras.

3º PRÊMIO
INTERNACIONAL DE
MANGÁ
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: DE 5
DE DEZEMBRO DE 2008 ATÉ 31
DE JANEIRO DE 2009. NO CON-
SULADO GERAL DO JAPÃO EM

CURITIBA A INSCRIÇÃO SERÁ

ENCERRADA NO DIA 30 DE JA-
NEIRO DE 2009.
SELEÇÃO: JUNHO DE 2009
(PREVISÃO)
PREMIAÇÃO: OUTONO DE

2009 (TÓQUIO)
MAIS INFORMAÇÕES PODEM SER

OBTIDAS NO CONSULADO

GERAL DO JAPÃO EM CURITIBA

– SETOR CULTURAL.
TEL.: 41/3322-4919 OU

CGJCWB@TERRA.COM.BR

HTTP://WWW.MANGA-AWARD.JP
(EM INGLÊS)

Prêmio tem como objetivo recompnesar artistas de mangá...

REPRODUÇÃO

... que contribuem para sua divulgação

Apartir do próximo dia
16, as obras do pintor
Rafael Murió estarão

de volta ao Espaço Cultural
Banco Central, em São Paulo,
na mostra “Melhores de 2008”,
que reunirá os três melhores
trabalhos de cada uma das ex-
posições ocorridas durante este
ano, votados pelos visitantes.
Ao todo, estarão participando
15 artistas plásticos e as mais
diversas técnicas e estilos em
pintura, escultura, fotografia,
desenho e arte digital.

Rafael Murió, que havia
inaugurado no final de julho
uma exposição com todas as
obras ao estilo sumi-ê — téc-
nica de pintura japonesa —,
em comemoração ao centená-
rio da imigração japonesa no
Brasil, apresentará novamen-
te os trabalhos “Flutuação”, Trabalho de Rafael Murió, que participará da mostra com três obras

DIVULGAÇÃO

Murió está de volta ao BC

te europeus, americanos e aus-
tralianos. No País, seus traba-
lhos estão sempre presentes
nos principais leilões do mer-
cado de arte, além de galerias
e museus.

Detém inúmeros certifica-
dos, prêmios e menções hon-
rosas, além de registros em
diversos guias de arte. É filiado
à Associação Internacional de
Artes Plásticas (Aaiap
Unesco), à Associação Inter-
nacional de Arte (IAA
Unesco), à Academia Latino-
Americana de Arte (ALA),
Academia Brasileira de Arte
Cultura e História (Abach), à
Associação Paulista de Belas
Artes (APBA) e ao Sindicato
dos Artistas Plásticos no Es-
tado de São Paulo (Sinapesp).

EXPOSIÇÃO
“MELHORES DE 2008”
VERNISSAGE: DIA 16 DE DEZEMBRO, DAS

18 ÀS 22 HORAS

EXPOSIÇÃO: DE 17 DE DEZEMBRO A 9 DE

JANEIRO, DAS 10 ÀS 16 HORAS (SEGUNDA

A SEXTA-FEIRA, EXCETO FERIADOS)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL BANCO CEN-
TRAL (AV. PAULISTA, 1.804 – TÉRREO)
ENTRADA GRATUITA

artista fluir em sua inspiração
natural. O sumi-ê representa
não somente uma singular for-
ma de arte, mas também uma
filosofia, visando sempre a paz
espiritual.

Carreira – Reconhecido inter-
nacionalmente, Rafael Murió
tem 45 anos de carreira e qua-
dros em acervos de grandes
colecionadores, principalmen-

“Oposição” e “Ordem II”.
Originário da tradicional pin-

tura chinesa baseada no Zen
Budismo, o sumi-ê foi introdu-
zido no Japão por monges bu-
distas no século 13. A palavra
“sumi” significa tinta preta e
“ê” quer dizer pintura, desenho.
A técnica se caracteriza pela
rapidez em que é realizada,
não permitindo reflexão, cor-
reção ou repetição, devendo o

A partir de 15 de dezembro
a Band abre espaço no seu ho-
rário nobre para um clássico do
humor: Uma Escolinha Muito
Louca. A “classe” eclética reu-
nirá 24 alunos, desde a passista
rebolativa, que sempre precisa
de um empurrãozinho do pro-
fessor para acertar as pergun-
tas –  vivida por Adriana Bom-
bom –  ao aposentado revolta-
do, interpretado pelo experien-
te Orival Pessini. Entre os ti-
pos está Chekyn No Mon, um
oriental vivido pelo apresenta-
dor Kendi Yamai que vende
produtos “genéricos”.

Proprietário de uma loja na
Rua 25 de Março, a toda per-
gunta ele responde correta-
mente, mostrando grande co-
nhecimento em todas as ma-
térias. Quando elogiado, diz
que viu/aprendeu a resposta
com um dos produtos de últi-
ma geração que vende (apa-
relhos hi-tech, CDs, DVDs,
multifuncionais, etc.)  — tira
da bolsa e oferece. O profes-
sor diz que não compra produ-
to pirata. Ele se ofende e diz

TV

Kendi Yamai é contratado para atuar em
programa humorístico da Bandeirantes

que o que vende são produtos
“genéricos”.

“Quando fui convidado
para fazer parte do elenco, fi-
quei um pouco com receio,
pois nunca tinha feito um pro-
grama humorístico diário. Ao
saber que se tratava de uma
escolinha, lembrei-me da
escolinha do professor
Raimundo (Chico Anysio), mas
jamais imaginei que um dia fa-
ria parte de uma escolinha se-
melhante. No elenco existem
alguns atores veteranos daque-
la versão da escolinha e está
sendo muito bacana e uma
grande honra poder trabalhar
com essas feras”.

Professor – No humorístico,
Sidney Magal assume o papel
do professor que tenta, sem
sucesso, colocar ordem na
classe. “Eu fiquei muito sur-

preso com o convite e aceitei
na hora. Adoro fazer humor e
tenho um carinho enorme pela
Band. Está sendo muito gos-
toso, divertido, o entrosamen-
to foi imediato e todos estão
dando o melhor de si. Estou
orgulhoso e envaidecido por
ocupar um posto que já foi de
um ícone do humor brasileiro,
o Chico Anysio. Agora estou
dando a minha cara ao perso-
nagem”, afirma Magal.

 “A Band realizou pesqui-
sas para escolher os persona-
gens e afiná-los ao gosto do
público”, afirma Elisabetta
Zenatti, diretora de programa-
ção da emissora. Elisabetta
também justifica o posiciona-
mento do programa na grade
de Band: “É saudável ter uma
atração leve à noite, que sim-
plesmente faça o telespecta-
dor relaxar”.

O “aluno” Chekyn No Mon com o “professor” Sidney Magal

DIVULGAÇÃO

Cheky No Mon e os “genéricos”
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SABERES DOS SABORES

Parceria entre Fundação Japão e JBNTV
potencializam projeto dedicado à culinária

Oprojeto Saberes dos
Sabores, da Fundação
Japão em São Paulo

(FJSP), estréia na JBNTV,
canal 142 da Sky, no dia 15 de
dezembro, às 19 horas. O pro-
grama semanal, com capítulo
inédito às segundas-feiras e 2
reprises semanais, será veicu-
lado em caráter nacional na
TV dedicado exclusivamente
à cultura japonesa.

Apresentado pelo chef
Carlos Ribeiro, também pro-
fessor universitário e colabo-
rador da revistas Prazeres da
Mesa e Zashi, cada programa
tem meia hora de duração e
conta com participação de
chefs e especialistas, forne-
cendo informações e receitas
para desvendar os segredos
desta arte. A primeira tempo-
rada conta com 11 programas,
que convoca todos os sentidos
para despertar uma verdadei-
ra experiência degustativa.

O projeto conta também
com o apoio da Casa Viver &
Gourmet (www.casagourmet.
com.br) esta primeira fase do
programa, que cede os seus
espaços para a gravação e o
desenvolvimento das ativida-
des do projeto.

No ano do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
a transposição do evento, que
é um dos hits da FJSP, para a
TV vai atingir, em todo o terri-
tório brasileiro, inicialmente 1
milhão de espectadores poten-
ciais (250 mil residências das
classes AA e B, que assinam
o canal pago NHK).

Histórico – O projeto foi ini-
ciado em novembro de 2006,

PROGRAMAÇÃO

Dia 15/12 – Antropologia do Arroz
Dia 22/12 – Dashi: O Caldo Fundamental
Dia 29/12 – Massas Milenares
Dia 05/01 – Moti: O Bolinho dos Deuses
Dia 12/01 – Arroz e Saúde
Dia 19/01 – O Arroz Sublime do Sushi
Dia 02/03 – Os Drinks Japoneses:

Sake, o divino extrato do arroz
Dia 09/03 – Soja: o poderoso grão
Dia 16/03 – Os Condimentos Tradicionais
Dia 23/03 – Começando o Dia com Gosto de Japão
Dia 30/03 – Wagashi: o Doce Japonês

com uma palestra do editor
de Gastronomia da Revista

Veja em São Paulo, Arnaldo
Lorençato, que foi convida-

do pela Japan Foundation
para conhecer a cultura gas-

tronômica do Japão, desde os
restaurantes mais requinta-
dos e tradicionais, até a co-
mida popular. Lorençato é
hoje uma referência na área
culinária no Brasil, e sua vi-
são experiente deu o norte
para este projeto.

No decorrer de 2007, fo-
ram realizados mais 12 encon-
tros, onde foram discutidos te-
mas como “Sushi: Sabor Mile-
nar” (com o autor do livro ho-
mônimo Sérgio Holzmann),
“Cerâmica e Gastronomia”
(com a ceramista Hideko

Honma), um encontro inusita-
do entre o chef Jun Sakamoto
e o estilista Jum Nakao falan-
do sobre Gastronomia como
Design entre outros.

PROGRAMA SABERES DOS
SABORES
UMA PRODUÇÃO FUNDAÇÃO JAPÃO E

JBNTV (CANAL 142 DA SKY)
ESTRÉIA DIA 15 DE DEZEMBRO, ÀS 19
HORAS

O PROGRAMA INÉDITO VAI AO AR TODAS

AS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19 HS

REPRISES: QUARTA (9H30), SEXTA (19H),
SÁBADO (9H30) E DOMINGO (19H)

Chef Carlos Ribeiro com dona de casa Miriam Massako Wako

Chef Carlos Ribeiro entrevista a ceramista Hideko Honma

DIVULGAÇÃO
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MEIO AMBIENTE

Toyota realiza show de Vanessa
da Mata em Guaíba (RS)

GASTRONOMIA

Sakura lança box com o Sake Daiti Ever
As festas de final de ano

estão aí e é tempo de procu-
rar opções de presentes di-
ferenciados para os amigos,
clientes e familiares. É tam-
bém chegada a hora de fa-
zer os preparativos para as
férias de verão, o merecido
tempo de descanso e a des-
contração, quando o lazer se
junta ao prazer de apreciar
bebidas refrescantes e dife-
renciadas.

Para ajudar os consumi-
dores nessa escolha, a Saku-
ra está brindando o mercado
com o lançamento de um
“box” com duas garrafas do
já consagrado Sake Daiti
Ever, mais dois copos perso-
nalizados (brindes em edição
limitada), com a logomarca
da bebida estampada em
dourado, acompanhados de
exclusivos mexedores colori-
dos.

O desenho da caixa foi
desenvolvido especialmente
para  “fazer vista” ao ser
oferecido, as garrafas e os
copos ficam visíveis, e no ex-
terior, estão impressas recei-
tas de Daitirinha, as aprecia-
das caipirinhas preparadas
com o Sake Ever.

Lançada há dois anos, o

de descontração e que reme-
ta à tradição oriental com
certa modernidade. Prova
disso é que o Sake Daiti Ever
já é uma das principais bases
para drinques e a sakerinha,
a caipirinha de sake, já  é co-
nhecida como “Daitirinha”.

O vice-presidente da Sa-
kura, Roberto Ohara informa
que o mercado de sake divi-
de-se em três segmentos no
Brasil. “A estimativa é que
15% equivalham ao sake de
uso culinário, 10% ao impor-
tado e 75% ao nacional e o
Daiti Ever tem lugar de des-
taque terceiro e maior seg-
mento”, ressalta.

Daiti Ever é produzido na fá-
brica da Sakura, em São Pau-
lo, à base de matéria-prima
selecionada, importada dos

Estados Unidos e já caiu na
preferência dos consumido-
res que pedem uma bebida
leve, associada a momentos

Daiti Ever é produzido na fábrica da Sakura, em São Paulo

R E C E I T A S

Date Daitirinha: Banana
prata com morango. Fatie as
frutas em pequenos peda-
ços, acrescente açúcar ou
adoçante, gelo e uma dose
(50 ml) de Daiti Ever. Mis-
ture bem e sirva com uma
pitada de canela ou use ca-
nela em pau como mexedor.

Daitirinha Fresh: Kiwi
com hortelã. Corte a fruta
em fatias generosas, acres-
cente açúcar ou adoçante,
gelo e uma dose (50 ml) de
Daiti Ever com duas folhas
médias de hortelã. Misture
bem e bom proveito

Daitirinha A Estrela
Sobe: Carambola com ma-
racujá. Junte duas colheres
de polpa de maracujá com
duas fatias de carambola e
uma colher de sopa de leite
condensado. Amasse leve-
mente para extrair um pou-
co do suco da fruta. Acres-
cente gelo e uma dose de
Daiti Ever.

DIVULGAÇÃO

Como parte das come-
morações dos 50 Anos
da Toyota no Brasil, a

cidade de Guaíba recebe o
Acorde para o Meio Ambien-
te, evento voltado à conscien-
tização ambiental da popula-
ção, que tem entrada gratuita
e terá como atração principal
a cantora Vanessa da Mata. O
Acorde para o Meio Ambien-
te será realizado hoje (13), a
partir das 18h, na Beira do Rio
Guaíba (Av. João Pessoa,
1.240 – em frente ao
Caisinho), cidade de Guaíba.

No mesmo dia também se
apresentam Rafael Sonic,
Roodstock e Orquestra de
Câmara da Ulbra, sob regên-
cia do maestro Tiago Flores.
Além das atrações musicais, o
Acorde para o Meio Ambien-
te contará com oficinas ambi-
entais de materiais recicláveis,
painéis temáticos sobre o Rio
Guaíba, pintura em desenhos
e jogos ambientais.

Realizado pela Pró Cultura
Marketing Ambiental, o Acor-
de para o Meio Ambiente é
uma forma de conscientizar a
população para a preservação
do ecossistema de forma leve
e acessível. O evento também
visa aproximar as pessoas de

A cantora Vanessa da Mata é atração hoje em Guaíba no “Acorde para o Meio Ambiente”

DIVULGAÇÃO

parques e espaços livres em
áreas urbanas, oferecendo
música e atividades de integra-
ção com a natureza.

Cinqüentenário – “A Toyo-
ta aproveitou a ocasião da ce-
lebração dos 50 anos no Bra-
sil para oferecer à população
das cidades onde possui uni-

dades momentos de entreteni-
mento e reflexão sobre a pre-
servação do meio ambiente.
Será um programa para toda
a família e esperamos grande
participação da população de
Guaíba”, afirma Percival
Maiante, diretor de Recursos
Humanos e Planejamento Cor-
porativo da Toyota.

ACORDE PARA O MEIO
AMBIENTE - GUAÍBA
QUANDO: DIA 13/12 (HOJE)
ONDE: BEIRA DO RIO GUAÍBA (AV. JOÃO

PESSOA, 1.240, EM FRENTE AO CAISINHO,
GUAÍBA)
ATRAÇÕES: VANESSA DA MATA, RAFAEL

SONIC, ROODSTOCK E ORQUESTRA DE

CÂMARA DA ULBRA, SOB REGÊNCIA DO

MAESTRO TIAGO FLORES

ENTRADA GRATUITA

VEÍCULOS

Carro-conceito FC Sport é
apresentado pela Honda

A Honda apresentou no
Salão Internacional de Los
Angeles o seu mais novo car-
ro conceito: o FC Sport. O
modelo esportivo é movido por
células de combustível, similar
ao sistema utilizado no FCX
Clarity.

Com um design futurista, o
modelo tem um motor elétrico
que fica logo na frente do eixo
dianteiro, com dois tanques de
combustível acima. Assim, é
utilizada uma tecnologia que
converte hidrogênio em eletri-
cidade, resultando na emissão
apenas de vapor d´água.

“O Honda FC Sport explo-
ra como agradar as pessoas
que querem carros esportivos
e são amantes de bom desem-
penho, em um mundo que vai
além do petróleo”, comentou
Dan Bonawitz, vice-presiden-
te da American Honda Motor
Co.

Ecologicamente correto, o
FC Sport é de três lugares e
utiliza materiais leves e
recicláveis, como o bioplástico
na sua estrutura. Recebe ain-
da bateria do tipo V-Flow, lo-
calizada no meio do carro, em
uma posição bem baixa. Com
isso, ajuda a melhorar o cen-
tro de gravidade do veículo.

Outro destaque é a sua ae-
rodinâmica, que permite com
que o peso seja distribuído en-
tre os eixos de forma balance-
ada, ajudando no ganho de po-
tência.

 O FC Sport é fruto de vá-
rios estudos da Honda R&D
Américas, situada em Pasade-
na, no estado da Califórnia
(EUA). A empresa foi inaugu-
rada em 1975 e se destaca por
investir constantemente em
veículos tecnológicos e com
design inovador, como o Honda
Pilot e o Civic Si Coupe.

FC Sport é fruto de vários estudos da Honda R&D Américas
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Prefeito de Mogi das Cruzes
recebe executivos japoneses

Junji recebeu executivos japoneses no gabinete: Mogi atrai empresas
do Brasil e de outros países

O prefeito de Mogi das Cru-
zes (SP) Junji Abe, recebeu no
último dia 3 quarta-feira (03/
12), em seu gabinete, um gru-
po de executivos japoneses da
empresa Prime Polymer inte-
ressados em identificar áreas
para a possível instalação de
uma unidade produtiva do gru-
po. O notável desenvolvimen-
to econômico do município nos
últimos oito anos foi um dos
motivos que levaram os repre-
sentantes da Prime – ligada ao
setor químico – a se interes-
sarem pela cidade como even-
tual sede de uma filial no Bra-
sil. Os visitantes observaram
dois terrenos no Taboão.

“Realmente, os números do
crescimento econômico em
Mogi chamam a atenção. So-
mente nos dez primeiros me-
ses deste ano, segundo dados
oficiais do Caged, a cidade
criou 20 mil empregos diretos
e indiretos. Esses resultados se
propagam e, com isso, é natu-
ral que recebamos comitivas
de empresários e executivos
interessados em observar de
perto nossa realidade. Foi isso
o que aconteceu hoje (terça-
feira, 3/12), com a vinda dos
representantes da Prime
Polymer a Mogi”, frisou Junji.

Fundada em abril de 2005,
a empresa japonesa produz
polipropileno e polietileno –
matérias-primas plásticas de
uso geral, industrial e automo-
tivo. Ela é fruto de uma socie-
dade entre o conglomerado
Mitsui Chemicals, um dos três

maiores do Japão, e a Idemitsu
Kosan. A Prime pensa em ins-
talar uma unidade produtiva no
País para fornecer insumos
destinados à fabricação de
pára-choques e tanques de
combustível para uso automo-
tivo. Para isso, está à procura
de uma área com cerca de 100
mil metros quadrados.

Estiveram em Mogi das
Cruzes os executivos Yachio
Nakamura e Eisuke Kobaya-
shi, na Mitsui Chemical;
Masayuki Tsuruoka, da Prime
Polymer; e o consultor
Tsukasa Hirano, da Kenbridge
Consultant. Eles foram rece-
bidos pelo prefeito Junji Abe na
Prefeitura e, em seguida, ini-
ciaram uma visita pela cidade
ao lado do secretário munici-
pal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, Rubens
Solovjevas, e do diretor de In-
dústria, Comércio e Relações
Internacionais da Prefeitura,
Hirokuni Oshima. O grupo pas-
sou em frente à NGK e à Nachi
– dois tradicionais grupos em-
presariais japoneses – e segui-
ram para a região do Taboão,
onde observaram os terrenos.

De acordo com Yachio Na-
kamura, líder do grupo, a infra-
estrutura de Mogi é muito boa
e impressionou os visitantes.
Ele parabenizou o prefeito Junji
pelo ótimo trabalho na busca
por crescimento econômico e
sinalizou que a cidade tem pos-
sibilidades de receber investi-
mentos japoneses. No Japão, a
Prime gera 980 empregos
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AERÓBICA

Campeonato Brasileiro vale vaga
para o Mundial do Japão

Valendo vagas para a
equipe brasileira que
disputará o Mundial do

ano que vem, no mês de abril,
em Tóquio, no Japão, o Cam-
peonato IAF Brasil de
Aeróbica acontece neste fim
de semana (13 e 14), no Par-
que Central, Vila Assunção,
em Santo André (SP), com
entrada franca ao público.

A competição deve reunir
cerca de 30 atletas nas cate-
gorias Individual Masculino,
Individual Feminino, Dupla
Mista, Trios, Infanto Juvenil e
Juvenil. O número reduzido de
participantes tem explicação.

Segundo Suemi Hirate, di-
retora técnica da Confederação
Brasileira de Esportes Radicais
(Cber), entidade organizadora
do esporte no Brasil e vincula-
da à International Aerobic Fe-
deration (IAF), o País está pas-
sando por uma fase de
“entressafra”. Apesar de o País
contar com o maior número de
participantes da modalidade –
o Brasil reúne mais de 500 mil
praticantes de ginástica
aeróbica, Hirate explica que
“estamos num período de bai-
xa e aproveitando para investir
nas categorias de base”, conta
Hirate, acrescentando que os
brasileiros ainda são os favori-
tos e ocupam as primeiras co-
locações no ranking mundial.

No último mundial, organi-
zado pela Federação Interna-
cional de Ginástica, o Brasil
fechou a competição com uma
medalha de ouro e uma de
bronze, mostrando que o País
está cada vez mais forte e con-
tinua sendo uma das potênci-
as da modalidade ao redor do
mundo Alemanha, Argentina,
Austrália, Espanha, Estados
Unidos, Itália, Japão, Nova
Zelândia e Romênia são outros
países onde se pratica ginásti-
ca aeróbica de alto nível.

Demanda – A Ginástica
Aeróbica Esportiva é um es-
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Thiago Takara é destaque no
tricampeonato do Pinheiros

Com o placar de 2 a 0, vi-
tórias de Tiago Camilo (-90kg)
e Thiago Takara (-66kg), o
Esporte Clube Pinheiros bateu
o USCS/São Caetano na final
do Grand Prix Nacional de
Judô, que aconteceu no último
dia 7, em Porto Alegre (RS).
Principal torneio por equipes
da modalidade no país, a quin-
ta edição do Grand Prix Naci-
onal reuniu os 13 principais clu-
bes do Brasil. A Universidade
Gama Filho venceu a Oi/
Sogipa e garantiu o terceiro
lugar. Nos dias 13 e 14/12 a
disputa será entre as mulheres,
em Belo Horizonte (MG).

A disputa da final começou
pela nova categoria de Tiago
Camilo, o médio (-90kg). Na
luta contra Roberto Inocente,
Camilo manteve o controle do
combate e venceu com um
ippon, marcando 1 a 0 no pla-
car para o Esporte Clube Pi-
nheiros. Em seguida veio o

confronto de peso entre Daniel
Hernandes e Walter Santos.
Velhos conhecidos de estadu-
ais e seletivas, o confronto foi
travado e terminou empatado.
Na categoria até 66kg, Thiago
Takara conseguiu superar Leo-
nardo Luz com um shido (pu-
nição). No combate que valia
o tricampeonato, Adriano San-
tos segurou Marcos Inácio,
empatou e garantiu o título.

Já a disputa pelo terceiro
lugar foi muito equilibrada. A
Universidade Gama Filho ven-
ceu por 3 a 2 a Oi/Sogipa.

Em sua quinta edição, o
Grand Prix Nacional teve nes-
te ano um formato de chave
olímpica com repescagem, o
que deu agilidade e emoção ao
torneio, já que todos os confron-
tos foram decisivos. Na com-
petição, os clubes lutaram num
sistema de melhor de cinco
combates nas categorias -66kg,
-73kg, -81kg, -90kg e +90kg.

Equipe do Pinheiros comemora título do Grand Prix nacional
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Grand Prix feminino acontece
neste fim de semana em BH

Depois dos homens, agora
é a vez das mulheres entra-
rem no tatami para a disputa
do Grand Prix Nacional. A ter-
ceira edição acontece neste
fim de semana (13 e 14), em
Belo Horizonte (MG), no gi-
násio do Mackenzie, a partir
das 10h, e reunirá as oito me-
lhores equipes do país numa
disputa de alto nível. Dispu-
tam o evento o USCS/São
Caetano (SP), Esporte Clube
Pinheiros (SP), Oi/Sogipa
(RS), Universidade Gama Fi-
lho (RJ), Belo Dente/Minas
Tênis Clube (MG), Uptime/
Betim (MG), Espaço Futuro
(DF) e Unisul (SC). São Cae-
tano e Pinheiros venceram as
edições de 2005 e 2006, res-
pectivamente, e buscam o bi
do GP.

Neste ano o Grand Prix fe-
minino será disputado com os
oito clubes divididos em duas
chaves. Os dois mais bem co-

locados avançam para as se-
mifinais. No Grupo A estão
São Caetano, Sogipa, Unisul e
Gama Filho. No B, lutam Pi-
nheiros, Minas, Espaço Futu-
ro e Betim. Os confrontos se-
rão disputados nos pesos -52kg,
-57kg, -63kg, -70kg e +70kg.

“As mulheres estão bem
na fita, como se diz na gíria.
Este está sendo o ano do judô
feminino, com a conquista da
medalha olímpica inédita e
elas merecem uma competi-
ção de alto nível como o
Grand Prix”, afirma o presi-
dente de Confederação Bra-
sileira de Judô, Paulo Wan-
derley Teixeira.

PROGRAMAÇÃO

Sábado: 10h ás 16h – fase
classificatória
Domingo: 10h às 11h30min –
Disputa de terceiro lugar, fi-
nal e premiação

Competição reunirá as oito melhores equipes do País
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BEISEBOL

São Paulo conquista título do
Campeonato Pré-Infantil

A categoria pré-infantil con-
quistou o título do 13º Campe-
onato Brasileiro de Beisebol
Interclubes da categoria ao
derrotar, no último dia 7, na
Acel (Associação Cultural e
Esportiva de Londrina), a equi-
pe de Ibiúna por 3 a 0. Apesar
do vice-campeonato, a campa-
nha de Ibiúna ajudou a eleger
o atleta Douglas Kaneko S. de
Oliveira como o Melhor Joga-
dor do Campeonato. Já o atle-
ta Vitor Nakamura, de Marília,
recebeu o prêmio de Jogador
Mais Esforçado.

RESULTADOS – Fase Final
07/11 (Domingo)

Chave Ouro
Presidente Prudente 0 x 16 São

Paulo (Semifinal)
Ibiúna 3 x 0 Marília (Semifinal)
São Paulo 3 x 0 Ibiúna (Final)

Chave Prata
Tupã 1 x 3 Naviraí (Semifinal)

Maringá 7 x 9 Bastos (Semifinal)
Naviraí 3 x 4 Bastos (Final)

Chave Bronze
Mirandópolis 4 x 5 Pereira

Barreto (Semifinal)
Londrina 0 x 10 Nikkei Curitiba

(Semifinal)
Pereira Barreto 9 x 5 Nikkei

Curitiba (Final)
Chave Incentivo

São Bernardo 14 x 5 Atibaia
(Final)

Mogi 10 x 11 Nippon Blue Jays
(3º lugar)

Paraná Clube 3 x 15 Coopercotia
(5º lgar)

Nova Esperança 13 x 10 Gecebs
(7º lugar)

Guarulhos 2 x 14 Iece
(9º/11º lugar)

Gigante 6 x 3 Iece (9º lugar)

Categoria pré-infantil do São Paulo sagrou-se campeã em Londrina
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Competição reúne 200 atletas
em Santo André

Acontece amanhã (14), a
partir das 9h, no Centro Educa-
cional “Celso Daniel” (Rua das
Caneleiras, 83, Santo André-
SP), a oitava edição do campe-
onato Brasileiro Mirim, Infantil
e Veteranos. A competição deve
reunir cerca de 200 atletas, nas
categorias masculino e femini-

no, das equipes Sudoeste, Nor-
te, Central, São Paulo e ABC.
O evento encerra o calendário
esportivo de 2008 da Confede-
ração Brasileira de Sumô num
ano particularmente especial em
razão das comemorações do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Competição encerra o calendário esportivo da Confederação
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GOLFE

Estrangeiros dominam
competição no Arujá

Os profissionais estrangei-
ros fizeram dobradinha no pódio
do LG Vivo PGA Champi-
onship 2008, competição encer-
rada no último dia 7 no Arujá
Golf Clube. O título ficou com
o chileno Francisco Valdez, que
somou 281 tacadas (71/69/69/
72), sete abaixo do par, contra
284 (71/73/70/70) do paraguaio
Angel Franco.

O evento colocou em jogo
R$ 280 mil, a maior premiação
da temporada no País. Pela 1ª
colocação, Valdez recebeu um
belo cheque de R$ 65 mil. Já
Franco leva para casa R$ 32
mil de prêmio.

Quatro jogadores empata-
ram em 3º lugar, com 285 ta-
cadas, e cada um teve direito
a R$ 18 mil de prêmio: o pau-
lista Fabiano dos Santos (71/
72/69/73); o colombiano

Robert Herrera (76/71/68/70);
Lucas Lee (74/72/68/71), que
nasceu no Brasil, mas defen-
de a bandeira dos Estados
Unidos; e o gaúcho Vinicius
Muller (72/71/70/72).

A final contou com a pre-
sença de Angela Park, a me-
lhor golfista profissional brasi-
leira de todos os tempos, com
mais de US$ 1,8 milhão em
prêmios em dois anos de car-
reira. Ela participou da entre-
ga de prêmios.

Na competição disputada
por profissionais brasileiros da
categoria sênior, o título ficou
com Ismar Brasil, com 223 ta-
cadas (77/74/72). Ele levou a
taça somente após playoff
com João Abe, que também
somou 223 (77/73/73). Miguel
Cavalieri, com 224 (77/71/76),
terminou em 3º lugar.

Final contou com a presença da golfista profissional Ângela Park
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porte em que os atletas devem
executar uma rotina de técni-
cas, com acompanhamento
musical e duração aproxima-
da de 1 minuto e 45 segundos,
dentro de um espaço delimita-
do (7 x 7 metros ).

Há três critérios de avalia-
ção: a dificuldade, a execução
e a qualidade artística.A série
de exercícios deve conter mo-

vimentos ou técnicas com di-
ferentes capacidades físicas,
tais como: força, flexibilidade,
coordenação e resistência,
além de dinamismo e expres-
são, conforme a técnica de
execução específica.

“A demanda social cres-
cente é apresentar atividades
de lazer acessíveis à popula-
ção e, assim, facilitar ao jovem

o acesso à prática esportiva e
a competições que, de outra
forma, seriam apenas acompa-
nhadas à distância”, observa
Suemi Hirate.

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE GINÁSTICA AERÓBICA
ESPORTIVA
QUANDO: HOJE (13), A PARTIR DAS 9H, E
AMANHÃ (14), A PARTIR DAS 10H30
ONDE: PARQUE CENTRAL – CONCHA

ACÚSTICA : RUA JOSÉ BONIFÁCIO S/Nº-
VILA ASSUNÇÃO, SANTO ANDRÉ (SP)
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/3168-7590

Competição de ginástica aeróbica acontece todos os anos em Tóquio com o patrocínio da Suzuki
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Atletas devem executar uma série de rotinas técnicas em 1m45s
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