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Proprietários de pousadas em Ilha Grande
querem “apagar má impressão”
Donos de pousadas da Vila
Abraão distante 40 minutos de
barco da Enseada do Bananal, no outro extremo da Ilha
Grande, em Angra dos Reis
(RJ), apontaram o enfoque
“diferente” de uma reportagem
exibida pela Globo sobre o
deslizamento de terra ocorrido no dia 1º de janeiro, como
responsável pela queda de turistas, demissões nas pousadas e prejuízos incalculáveis
para os comerciantes da ilha.
A informação foi divulgada por
Eduardo Tutumi Premoli, representante dos proprietários

de pousadas daquela vila, que
concentra a prefeitura, o centro administrativo, delegacia,
Correios, e a maior quantidade de pousadas da ilha – são
cerca de 140 pousadas. De
acordo com ele a veiculação
de uma matéria divulgando
imagens de que o desmoronamento afetou toda a ilha, diminuiu sensivelmente os turistas
e está afetando o comércio local. Segundo Tutumi o fluxo de
turistas caiu 70%, além das
pessoas cancelarem viagens
para a ilha por acharem que
“tudo está caindo”.

DIVULGAÇÃO

QUASE LÁ – O zagueiro
Marcus Túlio Tanaka está em
contagem regressiva para o
início da Copa do Mundo de
2010, na África do Sul. E não
é para menos. Quarto brasileiro depois de Ruy Ramos,
Wagner Lopes e Alex Santos
– e o primeiro nikkei – a vestir a camisa da seleção japonesa, ele está prestes a realizar o sonho de todo jogador:
disputar uma Copa do Mundo e entrar para a história. Se
não tiver surpresas, ele será
também o primeiro nipo-brasileiro a disputar umn Mundial. “Se tudo correr bem, isto
é, se não tiver nenhuma contusão até o anúncio oficial,
acho que está tudo encaminhado para que eu dispute a
Copa do Mundo”, assegurou
Marcus Túlio em entrevista ao
Jornal Nippak, por telefone,
de sua cidade natal, Palmeira
D’Oeste, no interior de São
Paulo, onde passa as férias na
casa de seus pais. Para ele,
será motivo de orgulho representar as “raízes”. “Meus avós
paternos são japoneses legítimos e fico muito feliz em
defender este povo”, disse.
—––––––––––—–| pág 11
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Uces e Bunkyo de Registro
definem suas novas diretorias
ARQUIVO PESSOAL

Em janeiro, duas importan- entidade. Segundo Yamamutes entidades do Vale do Ri- ra, que preside também a
beira realizam suas respecti- Fenivar, a ideia é dar contivas Assembléias Gerais Or- nuidade ao trabalho iniciado
dinárias para escolherem suas no primeiro mandato. E no
novas diretorias. Neste sába- dia 31, será a vez do Bundo (16), em Ibiúna (SP), a kyo de Registro eleger sua
Uces deve homologar o nova diretoria, que deve ter
nome do atual presidente, à frente o atual diretor de DiToshiaki Yamamura, para vulgação, Kuniei Kaneko (na
mais um mandato frente à foto com a esposa Keico).
—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 05

Governo japonês
entrega aparelhos
hospitalares para
Mauá da Serra

“Mostra Fábrica
de Imagens”
prossegue até
este domingo

No último dia 19 de dezembro, o Governo Japonês realizou a entrega de um aparelho
de ultrassonografia e de um
raio-X para a Prefeitura Municipal de Mauá da Serra (PR).
Instalados no Centro Municipal de Saúde, os equipamentos foram adquiridos com os
recursos doados pelo Governo Japonês, através do Consulado Geral do Japão em Curitiba, no valor de US$ 70 mil,
conforme o convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal de
Mauá da Serra e o Consulado Geral do Japão.

O Centro Cultural São Paulo
apresenta, até o próximo domingo (17), a mostra Fábrica
de Imagens – Pequeno panorama dos estúdios cinematográficos japoneses. Trata-se de
um panorama de produções
clássicas e modernas realizadas em estúdios como Daiei,
Nikatsu, Toei e Toho por diretores consagrados como
Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi e Kon Ichikawa, além
da nova geração surgida na
década de 90. Destaques para
a A Luta Solitária, clássico de
Kurosawa.

—––––––––––—–| pág 05 —––––––––––—–| pág 09

5º Festival Kawasuji
movimenta percussionistas
DIVULGAÇÃO

O grupo de Taiko Shinkyo
Daiko do Clube Recreativo
Esportivo Gonzaga Nipo Brasileiro de São Caetano (ABC
Paulista), promove no dia 24
de janeiro, o 5º Festival

Kawasuji de Taiko, no Teatro
Paulo Machado de Carvalho,
em São Caetano do Sul. Está
confirmada a participação de
25 grupos de taiko de várias
regiões do Brasil.

—–––––——––––––––––––––––——––––––—–| pág 12
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NOROESTE – A Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileira da Noroeste realizou o lançamento do livro sobre suas 30 associadas, desde Bauru até Pereira Barreto, em
comemoração ao 50º aniversário da entidade
ocorrido em 2008. A solenidade ocorreu no dia
9, na sede do Bunkyo de Araçatuba. A edição
foi patrocinada pelo Banco Real. O presidente
da Federação, Kazoshi Shiraishi, agradeceu a
todos os colaboradores, enaltecendo o trabalho
do idealizador Shiniti Yassunaga. Após o ato,
houve almoço festivo em celebração ao ano
novo. (Por Shigueyuki Yoshikuni)

Mesa de autoridades presentes ao evento.

MARIKO NO OZONAG
DA NAGUISA – Uma grande e agradável surpresa estava reservada para os participantes do Ozonag (Ozoni Naguisa) no dia 9 de janeiro:
Mariko Nakahira que havia
chegado do Japão na véspera
(dia 8) aceitou participar da
festa de “Moti-Tsuki” da Naguisa que é realizada tradicio-

São Paulo, 14 a 20 de janeiro de 2010

nalmente no início da ano.
Mariko Nakahira veio realizar
um tratamento de saúde que
há muito tempo vem requerendo cuidados. O programa do
Ozonag contituiu-se de “MotiTsuki” para preparação dos
motis, seguido de Degustação
desses motis ainda quentes,
com diversos tipos de molhos
e acompanhamentos, para de-

pois ser preparado o “Ozoni”
uma espécie de sopa, com
iguarias e motis e finalmente,
um bom pernil e lombo ao forno com arroz, feijão e salada:
uma combinação bastante
eclética de culinárias.E para
terminar o dia, uma sessão livre de karaokê, em que Mariko
deu uma “canja”. (Por Jorge
Mori)

Representantes do Banco Real fazem entrega
do livro para o presidente Kazoshi Shiraishi

Inúmeros representantes de entidades recebem
o exemplar do livro.

CRÉDITO FOTO: CHRIS ROCHA

BOAS VINDAS – A recémchegada vereadora Heida Li
realizou, na semana passada, a
primeira reunião de trabalho na
Câmara Municipal de São Paulo. A proposta é integrar a equipe e tomar conhecimento dos
trabalhos realizados na casa.
“Mesmo sendo um período de
recesso parlamentar, quero me
dedicar e contribuir ao máximo
com o trabalho legislativo”, disse
a vereadora. Na ocasião, o deputado federal William Woo fez
uma visita ao gabinete e parabenizou-a pela nova missão.
“Conheço a Heida há um bom
tempo e tenho certeza de que
ela vai contribuir muito para a
cidade”, comentou o deputado.

REGISTRO 1 – O Bunkyo de
Registro comemorou a chegada do Ano Novo em sua sede
social, no dia 1º de janeiro, com
a participação de 87 pessoas.
Kuniei Kaneko, como mestre
de cerimônia, prestou uma homenagem aos antepassados,
fazendo um minuto de silêncio.
Estiveram presentes o presidente do Bunkyo de Registro,
Issao Takiute; o presidente da
Uces e da Fenivar, Toshiaki
Yamamura; Satoru Sassaki (do
Conselho Deliberativo do
RBBC); Morio Kurosawa (do
Shunju-Kai) e Yoneko Seimaru
(da Rengo Fujin-Kai). Tosuke
Sassaki, que completará 96
anos neste ano – a mais idosa
da festa – e nascida no ano do
Tigre, conduziu o brinde. Em

Heida Li está assumindo o cargo
do vereador licenciado Claudio
Fonseca e pretende apresentar
leis nas áreas de saúde, educação, cultura e segurança publi-

seguida, os presentes festejaram o ano novo, tomando a sopa
de moti, socado no dia 30 de
dezembro de 2009. Entre os

ca alem de visitar diversas subprefeituras. Na foto, Heida Li
com seu Chefe de Gabinete,
Paulo César; Alex Tseng e o
deputado William Woo

ANDRADINA – O engenheiro agrônomo
Cláudio Gotardo Filho, de 39 anos, foi nomeado pelo prefeito Jamil Ono (PT), como o novo
secretário do Meio Ambiente. A nomeação
aconteceu no último dia 11, no gabinete do prefeito. Há 15 anos trabalhando na área e há 13
anos atuando na Casa da Agricultura como representante da Prefeitura, Gotardo assumiu a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente na terça (12). Na foto, o secretário e o prefeito Jamil
Ono durante assinatura de portaria no gabinete
do prefeito.
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Uma ilustre convidada: Mariko Nakahira socando
o moti e no detalhe, dando uma “canja”.

Mariko prestigiando os aniversariantes:(esq/dir)
Luzia e Anna.

Mariko cercada pelo seu fan-clube.

Eiji Denda, o presidente homenageando Mariko.

Mariko dando uma “canja” na Naguisa.

Norio vestiado a caráter socando o moti com a
ajuda do Milton.

Preparando os bolinhos de moti (Lúcia em primeiro plano).

participantes estiveram pessoas de SC e SP que visitaram os
parentes em Registro. (Por
Kuniei Kaneko)

REGISTRO 2 – No dia 30 de dezembro, o
Bunkyo de Registro realizou o “Moti Tsuki”, o
último evento do ano. Desde as 4 horas da manhã, as senhoras cozinharam o arroz moti no
vapor (iniciaram às 5h) socando moti com 3 máquinas. Às 11h30, terminaram de socar 260 quilos. Em 2009, o Bunkyo de Registro promoveu e
participou de vários eventos tais como Festa do
Sushi, Jantar Oriental, Bazar Beneficente, Tooro
Nagashi, Bon Odori, Expovale, Festival de Integração, Festa da Solidariedade, etc. Todos os
eventos dependem muito da força feminina. A
diretoria do Bunkyo agradece a Fujinkai (Associação das Senhoras de Registro).

EDITORA JORNALÍSTICA
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Milton Sugahara socando o moti
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COQUETEL – O Bunkyo (Sociedade Brasileira e Cultura Japonesa e de Assistência Social) realizou no dia 8, coquetel da Exposição
“Cenas da infância: 60 anos pós-guerra no Japão” e da Mostra digital de fotografias de
Haruo Ohara, que prosseguem até este domingo (17), no Salão Nobre da entidade (Rua São
Joaquim, 381. Tel.: 11/3208-1755). Destaque
para a presença de familiares de Haruo Ohara. (Leia mais na página 8)

Odete Vieira, Virginia Albertini, Ji Hyun Kim, Jo
Takahashi e Gooki Yamashita

Mostra Cenas da infância 60 anos pós-guerra no Japão II
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COMUNIDADE

No Vale do Ribeira, Uces e Bunkyo de Registro
definem este mês suas novas diretorias
DIVULGAÇÃO

E

forçar a área de comunicação
e enviar boletins informativos
para o maior número de famílias.

Novos Departamentos – No
comando de 25 associações da
região Sudoeste – como Capão

Centenário em Registro –
“Não são circulares, são boletins convidando à participação.
Muita gente pergunta qual a vantagem financeira de ser um sócio do Bunkyo quando, na verdade, a entidade deveria funcionar como uma família, em que
as pessoas se sintam bem e integradas não só com a comunidade mas também com a sociedade em que vivem”, ensina
Kaneko, afirmando que outro
projeto que pretende colocar em
prática é a criação de um departamento para coletar tudo que
for ligado à história da imigração japonesa em Registro.
“A ideia é prepararmos o
terreno para 2013, quando
Registro irá comemorar cem
anos de imigração japonesa. A
intenção é reunirmos o maior
número de materiais, como
registros, fotos, documentos
para elaboramos um livro”, diz
Kaneko, ele próprio parte viva
da história de Registro.
“Aprendi, com um professor no Japão, que devemos valorizar a vida pelo fato de não
termos servido na Guerra. Então, meu desejo é servir à comunidade e poder ajudar o
maior número de pessoas. Para
isso, tenho sorte de poder contar com bastante amigos aqui
em Registro”, comenta.
(Aldo Shiguti)

m janeiro, duas importantes entidades do Vale
do Ribeira realizam
suas respectivas Assembléias
Gerais Ordinárias para escolherem suas novas diretorias.
Neste sábado (16), em Ibiúna
(SP), a Uces (União Cultural
e Esportiva Sudoeste) deve
homologar o nome do atual
presidente, Toshiaki Yamamura, para mais um mandato frente à entidade. Na ocasião, serão eleitos também os membros do Conselho Deliberativo.
No dia 31 de janeiro será a vez
da Associação Cultural NipoBrasileira de Registro (Bunkyo) eleger sua nova diretoria.
Na Uces, de acordo com
Yamamura, que preside também a Fenivar (Federação das
Entidades Nikkeis do Vale do
Ribeira), a ideia é dar continuidade ao trabalho iniciado no
primeiro mandato. E uma de
suas principais características
é buscar parcerias para a realização de projetos.
Foi assim diante do Rotary
Club de Registro, da Associação das Cidades-Irmãs Registro e Nakatsugawa, da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro (Bunkyo) e
como coordenador da Comissão dos Festejos do Centenário da Imigração Japonesa no
Brasil para as Regiões Sudoeste e Vale do Ribeira.

Toshiaki Yamamura deve continuar na frente da Uces

Bonito, Itapetininga, Sorocaba,
Osasco e Registro – Yamamura afirma que sempre foi adepto do diálogo. E seu método não
mudará caso seja reconduzido
à presidência da Uces. “No primeiro ano procuramos valorizar
a união porque sem ela é impossível atingirmos nossos objetivos”, conta ele, antecipando que
pretende incentivar a criação de
dois novos departamento na
Uces, o Feminino e o Seinen (de
Jovens). “Não se trata simplesmente de criar, mas é preciso
primeiro mostrar a necessidade
de suas existências”, explica Yamamura, revelando que a implantação do Departamento Feminino está em fase mais avançada que a do Seinen.
“Algumas atividades que
atraíam a participação de jovens, como o beisebol, estão
desativados na maioria das

associações ao contrário do
Feminino, que é o Departamento que costuma dar sustentabilidade às associações”,
conta Yamamura lembrando
que, durante as reuniões executivas da Uces realizava, paralelamente, cursos voltado
para o Departamento Feminino, como op de furoshiki. “A
proposta era justamente o de
despertar nas participantes a
necessidade de união”, explica Yamamura, antecipando
que, para atrair a participação
de jovens pretende fortalecer
a pratica de taikô, que já é forte na região, especialmente em
Registro, e de nihongaku.
Bunkyo – No final do mês,
mais precisamente no dia 31,
será a vez do Bunkyo de Registro realizar sua Assembleia
Geral Ordinária. Por enquan-

Bunkyo de Registro deve eleger Kuniei Kaneko (com a esposa Keico)

to, conforme apurou o Jornal
Nippak, a exemplo da eleição
na Uces, não deve haver disputa. Se não houver surpresas
de última hora, a assembleia
deve ratificar o nome do atual
diretor dos Departamentos de
Rádio Taissô e de Taikô e Departamento de Divulgação (os
dois primeiros em conjunto
com sua esposa, Keico) da entidade, Kuniei Kaneko.
Segundo Toshiaki Yamamura a escolha de Kuniei Kaneko para suceder Issao Takiute “foi quase um consenso”.
“O Kuniei Kaneko tem toda
uma história dedicada ao Bunkyo de Registro e o perfil ideal
para ocupar a presidência.
Acho até que sua hora chegou
um pouco tarde, mas, enfim,
chegou”, atesta Yamamura.
Natural da província de
Niigata – desembarcou no

Brasil em 1959, então com 18
anos – Kaneko atua no Bunkyo de Registro desde 1995.
Isso, depois de trabalhar por 42
anos numa fábrica de chá de
Registro. Apesar de preferir
aguardar a aprovação de seu
nome, Kaneko antecipa que
um de seus projetos é aumentar o número de associados,
principalmente os que encontram-se na faixa etária dos 40
aos 50 anos.
“O Bunkyo de Registro
conta atualmente com cerca
de 300 famílias associadas.
Desse total, pouco mais da
metade dos associados têm
menos de 74 anos. Isso, de um
universo de cerca de 1300 famílias nikkeis que residem em
Registro. É muito pouco”, diz
Kaneko, acrescentando que,
para atrair a participação de
novos associados, pretende re-

DEBATES

Os 20 anos perdidos foram recuperados?
ARQUIVO PESSOAL

cria, investindo mais capital,
tecnologia e mão de obra, pois
sem o apoio dos pais, a criança não crescerá sadia. Nos
casos em que a cria tenta se
expandir por esforço próprio,
a empresa-mãe não delega a
autoridade, impedindo-a de se
desenvolver, mesmo havendo
vontade.

*NAOMI TAKAYAMA
A década de 1980 é conhecida como a “década perdida”
por causa da desordem econômica provocada pela crise
da dívida externa e pela hiperinflação. Na década de 1990
foi a vez do Japão sofrer o estouro da bolha econômica. Foram duas décadas nulas do
ponto de vista do intercâmbio
econômico nipo-brasileiro.
A partir do ano 2000, depois que a economia brasileira
saiu de um longo túnel de 20
anos e voltou aos trilhos do
crescimento, terão as empresas japonesas recuperado o
tempo perdido? Infelizmente,
exceto por um pequeno setor,
os investimentos japoneses no
Brasil continuaram fracos (em
2008, houve um aumento súbito de investimento japonês no
Brasil, mas isso foi em virtude
de um fator específico que foi
a compra da participação numa
empresa mineradora)
Em 2008, o número de empresas japonesas em países
estrangeiros contava 5 mil
empresas na China, 3300 nos
Estados Unidos e 1600 na Tailândia. No Brasil, ele ficou limitado a 260, número que se
mantém praticamente estável
desde a década de 1970 (pesquisa da editora Toyo Keizai).
Em outras palavras, não
importa que as condições político-econômicas brasileiras tenham se estabilizado, ou que o
Brasil tenha crescido de forma acentuada e ganhado destaque entre os países em desenvolvimento, os japoneses
não mudaram significativamente de postura.
Intercâmbio econômico
nipo-brasileiro só na
conversa
Em 2010, delegações civis,
governamentais e empresariais certamente continuarão a

Naomi Takayama

ir e a vir entre os dois países e
ficarão o ano inteiro trocando
louvores repetitivos tais como
“complementação mútua” ou
“Brasil, a potência do século
21”. Provavelmente, assuntos
recentes como o trem de alta
velocidade, a copa do mundo
e os jogos olímpicos também
vão entrar no discurso.
Tudo isso não difere muito
de um “Concurso de oratória
do intercâmbio econômico
nipo-brasileiro” e, na posição
de alguém que passou anos
escutando a mesma conversa,
a minha opinião sincera é de
que já me sinto um pouco cansado.
2010 é o décimo ano depois
do fim dos “20 anos perdidos”,
mas como expus anteriormente, foi uma década sem grandes alterações e, se considerarmos o atraso japonês para
se recuperar da crise monetária, é possível que passemos a
chamar de “30 anos perdidos”.
Dizem que o lema adotado
pelas empresas japonesas no
Brasil é “criar algo pequeno e
cultivá-lo até ficar grande”. A
estratégia é começar com pouco investimento para depois ir
expandindo gradualmente.
Mas, não são poucos os casos
em que tais aplicações são
abandonadas à própria sorte.
Se fizéssemos um paralelo
com um bebê, a empresa-mãe
deveria ser responsável pela

As empresas japonesas
não conseguem
acompanhar a onda de
crescimento do Brasil
Por outro lado, o crescimento econômico brasileiro
também tem refletido no crescimento das empresas. Por
exemplo, nos últimos anos, diversas empresas de porte internacional têm surgido no Brasil. Além do rápido progresso
da Petrobrás e da Vale, empresas brasileiras de porte global têm emergido um atrás do
outro depois de um remanejamento de mercado. Temos a
JBF (((NT: JBS?))) Friboi, que
se tornou a maior empresa de
carnes do mundo no ano passado, a Brasil Foods, que surgiu pela união da Sadia e da
Perdigão, no setor bancário
temos a Itaú Unibanco e no
comércio temos o Grupo Pão
de Açúcar.
A luta ferrenha das empresas para se tornar a “Only
One” (empresa dominante do
mercado) é uma tendência
mundial da qual depende a sobrevivência das empresas.
São poucas as empresas
japonesas atuantes no Brasil
que são a “Only One”. No setor bancário brasileiro existem
pouco mais de 100 bancos sendo que os 5-6 do topo detêm o
controle de mais de 80% do
mercado. Mas os bancos japoneses, que são os maiores
bancos do mundo, não estão
entre os 50 primeiros no ranking brasileiro.
O sistema japonês conquis-

tou o padrão de TV digital no
Brasil, mas, no mercado de
eletrônicos, as empresas japonesas são superadas pelas
coreanas como a LG e a
Samsung. Mesmo em outros
setores, a situação se repete
e, numa análise pessimista,
pode se afirmar que grande
parte das empresas japonesas
não está conseguindo aproveitar o crescimento econômico
brasileiro.
Administração japonesa
no exterior
Ao compararmos as empresas com os imigrantes, reparamos que ambos possuem
o mesmo ponto de partida, no
sentido de que tanto um quanto
o outro veio ao exterior para
realizar atividades econômicas.
Nestes 100 anos de história da
imigração japonesa no Brasil, a
área de atuação foi se multiplicando, na agricultura, no comércio, na indústria e, depois,
no setor financeiro. Durante
esse processo, inúmeras empresas surgiram. Mas, inúmeros
empreendimentos iniciados pelos imigrantes japoneses sumiram, como por exemplo, a CAC
e o Banco América do Sul.
Ao observar a dificuldade
de crescimento das empresas
japonesas e a desastrosa ruína das empresas da Colônia,
começo a pensar que os motivos não sejam somente econômicos e financeiros, fazendo-me suspeitar que também
haja vínculo com fatores histórico-culturais do Japão.
Historicamente, os japoneses não sofreram invasões por
outros países graças à proteção natural do mar em seu
entorno, mas, em troca, perdeu
a oportunidade de aprender a
manter relações internacionais. A índole japonesa adquirida dessa forma não abrangeu
a experiência de dirigir e organizar gente estrangeira para

fazer prosperar um empreendimento.
Seguindo este raciocínio,
não basta levar capital e tecnologia para o exterior. A administração empresarial japonesa de longa duração só será
possível no exterior depois de
consolidar sua prática desde
suas bases.
Hoje, o processo de globalização se acelera e as atividades empresariais japonesas

fora do país só aumentam em
importância. O Japão se encontra numa situação em que
deve buscar meios de se estabelecer e se desenvolver no
exterior, não só no aspecto
econômico, mas cultural.
*Naomi Takayama, há 30 anos no
Brasil, é diretor presidente da
Japan Desk, empresa que desde
1990 oferece informações político-econômicas do Brasil.
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TRAGÉDIA

Proprietários de pousadas na Ilha Grande criticam
cobertura da mídia que “afugentou os turistas”
DIVULGAÇÃO

D

onos de pousadas da
Vila Abraão, distante
40 minutos de barco da
Enseada do Bananal, no outro
extremo da Ilha Grande, em
Angra dos Reis (RJ), apontaram o enfoque “diferente” de
uma reportagem de uma emissora de TV sobre o deslizamento de terra ocorrido no dia
1º de janeiro, como responsável pela queda de turistas, demissões nas pousadas e prejuízos incalculáveis para os comerciantes da ilha. A informação foi divulgada por Eduardo
Tutumi Premoli, representante dos proprietários de pousadas daquela vila, que concentra a prefeitura, o centro administrativo, delegacia, Correios, e a maior quantidade de
pousadas da ilha – são cerca
de 140 pousadas.
De acordo com ele a
veiculação de uma matéria de
um canal de TV divulgando
imagens de que o desmoronamento prejudicou a ilha, diminuiu sensivelmente os turistas
e está afetando o comércio local. Segundo Eduardo Tutumi
o fluxo de turistas caiu 70%,
além das pessoas cancelarem
viagens para a ilha por acharem que “tudo está caindo”, e
das pousadas enfrentarem prejuízos com o cancelamento das
reservas até no Carnaval, período de alta temporada que compreende 27 de dezembro e 20
de janeiro. “Queremos esclarecer que o acidente na baia do
Bananal foi isolado num ponto
da Ilha Grande que tem 193 km
quadrados. Nosso objetivo é

“Escapamos por pouco”,
comemora nikkei hospedada
próxima à Pousada Sankay

Fluxo de turistas em Angra dos Reis caiu 70%: “as pessoas acham que está tudo caindo”

valorizar a ilha e desfazer a
imagem informada pela matéria da Rede Globo”, afirma.
Desmentido – Para reverter
a situação a proprietária da
Betos Pousada, Graça Brás,
organizou no dia 10 de janeiro
uma reunião com os comerciantes com o intuito de promover a ilha e desmentir que ela
‘foi destruída’. Para discutir os
rumos do movimento uma nova
reunião está marcada para esta
quinta-feira (dia 14). Há cinco
anos na Vila Abraão, ela explica que o prejuízo corresponde
ao faturamento dos três meses
seguintes. “Estamos órfãos, é

uma situação difícil, se tiver que
salvar a ilha vou bater de porta
em porta”, assegura.
Graça Brás imagina o seu
prejuízo em particular já que
investiu na construção da Yes
Pousada com 26 apartamentos. “Não está vindo turistas,
ao invés de transportar 1000
passageiros como de costume,
a catamarã está navegando
com apenas 100, e moradores
que estão indo para o Rio de
Janeiro procurar emprego.
Tomei uma rasteira por causa
de uma má informação, principalmente da Rede Globo”,
esclarece.
Eduardo Tutumi que tam-

bém é sócio da Yes Pousada
tinha contratado 15 funcionários, mas por causa da falta de
turistas teve que cancelar as
contratações. “Reforçamos o
quadro de pessoas, mas tivemos que afastar. A ilha é linda
e estamos preparados para
receber os turistas”, garante.
Vários atrativos são oferecidos para os turistas na Ilha
Grande como eco turismo, restaurantes, feira de artesanato,
shows artísticos, passeios nas
praias, mergulhos, etc. A ilha fica
a 45 minutos de embarcação
catamarã dos portos de Angra
dos Reis e Mangaratiba.
(Afonso José de Sousa)

Baia do Bananal foi a primeira localidade a ver os turistas “sumirem”
A comunicação do marketing negativo mostrando uma
imagem errada da Enseada do
Bananal, também provocou a
queda de hóspedes e prejuízos
para os proprietários de pousadas da área, após o deslizamento que destruiu a pousada
Sankay. A situação obrigou os
donos a demitir funcionários
que trabalhariam até depois do
Carnaval. O representante da
Associação das Pousadas da
baia, Paulo Fedel, confirma
que o desmoronamento abalou
a estrutura da comunidade,
pois trouxe um impacto e um
problema social grande para o
local. “Nossa opção é retomar
os trabalhos e o funcionamento das pousadas. Temos que
motivar as pessoas, recebemos muitos apoios nesse sentido”, alegra-se. “Aqui existe
uma comunidade, queremos
mudar o foco da mídia para
com a praia que é familiar, sossegada, proporciona passeios

na natureza, etc”, assegura.
Na pousada do Preto, por
exemplo, a maior da região, o
proprietário Kioshi Nakamashi
tinha 15 pessoas trabalhando
antes da tragédia. Agora, manteve apenas dois empregados
efetivos e dispensou os outros,
que atuavam como prestadores de serviço. Durante o
réveillon a pousada estava com
105 hóspedes. Quase todos já
foram embora e 90 % das reservas para o mês de janeiro
já foram canceladas. “Todas
as pousadas estão sendo afetadas pela falta de turistas, mas
estou tranqüilo pelo meu estabelecimento estar fora da área
de risco. Para amenizar a situação dois grupos confirmaram estadia nos dias 22 e 25
de janeiro”, esclarece.
A crise também afeta a
Pousada da Satiko, além de
duas funcionárias mortas uma
outra estava doente e foi substituída, no entanto, como a pou-

sada está vazia, os donos não
puderam mantê-la e ainda
afastaram três jovens que trabalhavam no bar.
Adriana Myamoto, nora da
proprietária da Pousada da
Satiko, confirmou que nenhuma outra pousada foi afetada
pelo deslizamento, mas as pessoas estão com medo de ir para
o local. “Estamos abalados por
causa da situação. A vida ainda não voltou ao normal por que
as equipes de resgate (bombeiros e policiais) estão procurando pessoas desaparecidas. Não
temos previsão nenhuma de
normalizar a situação, infelizmente temos recebido ligações
para cancelamentos de hospedagem”, lamenta.
Na Pousada Três Coqueiros, havia cinco prestadores de
serviço atuando na limpeza e na
cozinha. Com a pousada vazia,
todos foram afastados. O quadro se repete na pousada Casa
Nova: “Tínhamos oito funcio-

nários e estamos agora trabalhando apenas com três. Estávamos, contudo pronto para o
Verão, já tínhamos comprado
todos os mantimentos e receberíamos grupos que passam o
Verão aqui há mais de 20 anos”,
admite a proprietária, Cristina
Nakanashi Habama. (AJS)

“Pensei que fosse um terremoto, mas no Brasil não
tem essas coisas. Nunca pensei que fosse cair tudo aquilo
lá”. A afirmação é da cabeleireira nikkei Y.H., da Liberdade, que fez parte de um
grupo de 30 nipo-brasileiros
da terceira idade, da capital
paulista e cidades do Interior
de São Paulo, hospedado na
Pousada da Satiko, a poucos
metros da Pousada Sankay,
parcialmente destruída no dia
1º de janeiro pelo deslizamento que devastou parte da Baia
do Bananal, em Ilha Grande
– Angra dos Reis (RJ). Apesar de saírem ilesos do incidente o grupo correu risco
iminente por que duas funcionárias da pousada morreram
na enxurrada que também
afetou a Pousada Satiko, uma
das mais próximas do desmoronamento que atingiu sete
outras casas.
Y.H. conta que chegou à
pousada com seu grupo na
manhã do dia 31 de dezembro
de 2009 ocasião que choveu
direto, sem parar, deixando a
água da chuva na cor vermelha após lavar a terra. “Participamos da festa de réveillon
na noite da passagem do ano
que foi muito boa. A chuva
forte impediu as pessoas a soltarem fogos de artifício. Fomos dormir por volta das 1h
da madrugada”, lembra.
Perto das 4h do dia 1º de
janeiro, logo após o deslizamento, ela disse que escutou
um barulho forte que estremeceu a casa e as luzes se
apagaram, ficando tudo escuro. A cabeleireira falou
que todos se assustaram com
o barulho e agradeceu a
Deus por ninguém da sua
turma não ter se machuca-

do. “Lamento muito pelas
mortes. Recordo que na passagem do ano ouvíamos as
vozes dos moradores festejando em três a quatro casas pequenas próximas da
pousada que foram destruídas”, ressalta.
Entre 5h e 6h da manhã
Y.H. afirmou que os proprietários da Pousada Satiko e o
responsável pelo seu grupo
falaram para arrumarem as
malas para irem embora. Ela
relata que saiu da pousada e
no caminho para um deck nas
proximidades, onde esperou
por um barco, observou um
tumulto de policiais, ambulâncias, bombeiros e fiscais. “Estava cheio de pessoas de socorro. A dona da pousada providenciou um barco para nos
levar até o Porto de Angra
dos Reis”, assegura.
De acordo com Y.H. o
grupo tomou um ônibus que
rumou pela rodovia Rio/Santos (BR 101) no sentido
Paraty – Litoral fluminense.
“Saímos de lá por volta das
9h e chegamos na Liberdade à meia-noite, todos bateram palmas de felicidades.
Levamos 13h de viagem”,
garante. No bairro Oriental
ela notou que as estações do
Metrô estavam fechadas,
mas algumas famílias aguardavam seus parentes e outros tomaram táxi.
Questionada se pretende
voltar para a Baia do Bananal, Y.H. argumentou que a
região tem várias pousadas
nikkeis, e não é por causa do
deslizamento que vai deixar
de festejar o próximo réveillon.
“Vou procurar outro local onde
não tenha montanha perto,
para a Pousada Satiko não
vou”, adiantou. (AJS)

Proprietários e funcionários de pousadas da Enseada do Bananal gritam a expressão gambare que
expressa o espírito japonês de força, persistência e coragem.

INTERNACIONAL

Suprema Corte do Peru confirma pena de 25
anos de prisão a Alberto Fujimori
A Corte Suprema de Justiça do Peru confirmou, por unanimidade, a condenação de 25
anos de prisão imposta ao expresidente do país Alberto
Fujimori, segundo agências internacionais e jornais peruanos.
O julgamento durou 15 meses.
Pela primeira vez, um líder latino-americano eleito democraticamente foi condenado no seu
próprio país por abuso de direitos humanos.
O ex-presidente é acusado
de ser autor direto de vários crimes, como homicídio qualificado e lesões graves, e morte de
25 pessoas. Fujimori terá de pagar ainda por danos materiais e
indenizações a familiares de
pessoas mortas. No momento,
ele cumpre pena por três ou-

tras sentenças. Em abril de
2009, Fujimori foi condenado
por ordenar as forças de segurança do país a matar e sequestrar pessoas durante o conflito
contra grupos guerrilheiros, pertencentes ao Sendero Luminoso – grupo paramilitar criado na
década de 1960.
O ex-presidente comandou
o Peru 1990 e 2000, quando foi
viver no Japão – país de origem de seus pais. Em 2007,
voltou ao Peru onde enfrentou
diversos processos e cumpre
pena. Depois, em julho, Fujimori
foi denunciado e condenado a
sete anos e meio de prisão por
abuso de poder. Em setembro,
foi condenado por ordenar
grampos ilegais e por subornar
jornalistas, empresários e polí-

ticos da oposição. No último
julgamento de 2009, Fujimori foi
condenado ainda a pagar por
danos materiais e indenização
em favor aos familiares de várias das vítimas mortas.
(Das agências internacionais)
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CIDADES/MAUÁ DA SERRA (PR)

CIDADES/JABOTICABAL

Governo japonês entrega aparelhos
hospitalares para Prefeitura

Jaboticabal ganha usina de
reciclagem de resíduos
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

N

o último dia 19 de dezembro, o Governo Japonês realizou a entrega de um aparelho de ultrassonografia e de um raio-X para
a Prefeitura Municipal de
Mauá da Serra (PR). Instalados no Centro Municipal de
Saúde, os equipamentos foram
adquiridos com os recursos
doados pelo Governo Japonês,
através do Consulado Geral do
Japão em Curitiba, no valor de
US$ 70.000,00 (cerca de R$
132.629,00) conforme o convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Mauá da
Serra e o Consulado Geral do
Japão em 28 de julho passado.
No município de Mauá da
Serra, a procura para exame
de saúde na rede pública tem
aumentado ano a ano, porém,
devido à sua situação financeira, o Centro Municipal de Saúde não tinha condições de adquirir aparelhos modernos para
exames, obrigando os pacientes a se deslocarem até outros
centros. A aquisição destes
dois aparelhos de última geração contribuirá na promoção
de saúde dos moradores, viabilizando a realização de exames que permitirão maior precisão nos diagnósticos.
A cerimônia da entrega foi
realizada na sede da Associação Cultural e Esportiva de
Mauá e contou com a presença do cônsul geral do Japão
em Curitiba, Soichi Sato; do
prefeito de Mauá da Serra,
Hermes Wicthoff; do deputado estadual do Paraná, Cleiton
Kielse Bordini Crisóstomo; do

Hori comenta a importância da usina de reciclagem para Jaboticabal;
município será o segundo da região a oferecer o serviço

Da esquerda para a direita: o vice-prefeito Faria Junior, presidente
da Câmara de Vereadores Gonçalves, deputado Kielse, prefeito
Wicthoff e a primeira-dama Kelly, cônsul geral Sato e a consulesa
Hiroko e o presidente da Associação Cultural e Esportiva de Mauá,
Higashibara (direita)

Aparelho de Ultra-sonografia
instalado

vice-prefeito, Joel Alves Faria
Junior; do presidente da Câmara dos Vereadores, Nelson
Bonin Gonçalves; da secretária de Saúde, Viviane Granado
Barreira da Silva e do presidente da Associação Cultural
e Esportiva de Mauá, Sérgio

Kazutoshi Higashibara.
O cônsul geral do Soichi
Sato, manifestou sua satisfação em contribuir na modernização da infraestrutura dos
serviços públicos de saúde do
município e explicou que a doação foi realizada pelo programa APC (Assistência a Projetos Comunitários) do Governo Japonês, que promove auxílio no campo socioeconômico aos países em desenvolvimento, por meio de ações nas
áreas de educação básica, capacitação profissional, saúde e

bem-estar social, com os recursos provenientes dos impostos pagos pelo povo japonês.
Já o prefeito Wicthoff, representando todos os moradores do município, destacou em
seu discurso “o profundo agradecimento ao Governo e ao
povo japonês” pela doação recebida e também à comunidade nipo-brasileira local pelo
apoio empenhado, destacando
o valor destes dois aparelhos
que auxiliarão no tratamento de
saúde da população menos
favorecida do município.

O chefe de gabinete da
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, Ubirajara Guimarães, esteve em Jaboticabal no
último dia 6 representando o
secretário estadual Xico
Graziano. Na oportunidade,
Ubirajara participou de uma
reunião com o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, e
com diversas autoridades da
cidade. Durante o encontro, o
chefe de gabinete trouxe novidades para a cidade, entre
elas a liberação de verbas para
a realização de importantes
obras.
Durante o encontro, a administração tomou conhecimento da aprovação do projeto para a instalação de uma
usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil.
De acordo com Ubiirajara, R$
300 mil serão repassados para
o município por meio de uma
emenda do Deputado Federal
Edson Aparecido para a execução da usina. O restante do
investimento será arcado pela
Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, estima-se que serão
necessários R$ 527 mil.

Hori agradeceu o empenho
de Ubirajara. “Estamos iniciando um novo ciclo em Jaboticabal. Primeiro foi o Selo Verde/Azul, agora a conquista desse importante recurso que irá
garantir a construção dessa
usina de reciclagem. Aos poucos estamos mostrando porque
Jaboticabal hoje é destaque
regional na área ambiental. E
isso é apenas o começo”, concluiu o prefeito.
Outra importante conquista beneficiou a Unesp. Foram
liberados R$ 370 mil para a
construção de um emissário de
esgoto para estação elevatória
da universidade. A obra irá
garantir o tratamento de todo
esgoto gerado dentro da instituição. Além do recurso,
Ubirajara também apresentou
a licença da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo) que autoriza a
Unesp a fazer a obra.
Na região Jaboticabal será
a segunda cidade a ter uma
usina de reciclagem de resíduos de construção civil. Apenas
Ribeirão Preto já oferece esse
tipo de serviço.

CIDADES/LINS

CIDADES/BASTOS

Emenda do ex-deputado Paulo Kobayashi beneficia município Templo Taisenji de Lins tem
novo bispo titular
A atuação parlamentar do
mento, é lembrado pela popuDIVULGAÇÃO

saudoso deputado Paulo Kobayashi, falecido em 2005, ainda se faz sentir em benefício
da sociedade brasileira. A última emenda parlamentar por
ele apresentada, e empenhada naquele mesmo ano, foi
concretizada em dezembro último com a entrega, na cidade
de Bastos, do Centro de Valorização do Idoso “Nair
Bomfim Pizzulin”.
À inauguração do Centro
esteve presente a prefeita
Virginia Pereira da Silva Fernandes (PSDB) acompanhada
do vice-prefeito Yutaka
Kimura, do secretário de turismo Koichi Hatayama e da
vereadora Satiko Hayashi, todos colaboradores de primeira
hora e mobilizados em prol da
construção do imóvel, em terreno cedido pela prefeitura de
Bastos, e para a implantação
da infraestrutura composta de
amplo espaço de reuniões e
eventos com palco, cozinha e
salas para oficinas. O Centro
será administrado pelo CCVI
(Centro de Convivência e Valorização do Idoso) entidade
estabelecida há muitos anos
no município e que já realiza
diversas atividades para a comunidade bastense. Paulo
Kobayashi foi o deputado mais
votado da cidade durante muitas eleições e, mesmo passado cinco anos de seu faleci-

O presidente do IPK, Victor Kobayashi: “Última amenda do meu pai”

lação com carinho e respeito,
pela atuação abrangente na
cidade e região.
“Ficamos muito emocionados pela última emenda parlamentar do meu pai ter sido realizada em Bastos, pela qual
nutria carinho especial”, declarou Victor Kobayashi, presidente do IPK - Instituto Paulo Kobayashi, fundada com o
objetivo de dar prosseguimento aos projetos sociais do deputado, que havia concebido
uma organização não-governamental voltada a apoiar e desenvolver projetos educacionais, de inclusão social e de
sustentabilidade, servindo de
interface entre o poder público e a iniciativa privada para
amenizar a injustiça social e
para a construção de um país
mais justo.

Senhora nissei
para cuidar de
pessoa acamada,
cozinho e faço
serviços
domésticos.
Maria Helena
Tel: 9998-9121
Cerimônia de inauguração do Centro de Valorização do Idoso

ARQUIVO PESSOAL

Hoomei Saito, que veio da Capital, tomou posse no início do ano

É o bispo Hoomei Saito,
que veio da Capital e tomou
posse no início do ano. É
sansei – terceira geração – e
domina bem o idioma japonês.
Nasceu em Apucarana (PR),
mas seus pais eram de Promissão (SP). É bacharel em
Direito, casado com dona
Mitiko e tem três filhos.
Além de Lins, que é a sede
central, esse ramo do budismo
– Honmon Butsuryu Shu – tem
mais nove templos, além de filiais em várias cidades. Ao
todo são 20 sacerdotes. A maioria, hoje, é descendente de
ocidental. Como em todas as
religiões há dificuldade em

conseguir adeptos dispostos a
seguir a carreira religiosa.
O principal objetivo desse
budismo é ajudar o próximo,
proporcionando a benção através da oração. E a meta do
bispo é fazer peregrinação pela
cidade toda, visitando todas as
residências, colocando à disposição de todos os moradores o pedido da graça divina.
Há cultos diários às 7 horas e aos domingos, às 9h30,
aberto a todos os interessados. Em caso de falecimento,
pode-se solicitar a realização
da missa, independentemente
de pertencer ao Templo.
(Shigueyuki Yoshikuni)
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AGRICULTURA

Pesquisadores analisam efeitos do alto índice de
chuvas sobre produção agrícola
DIVULGAÇÃO

A

nálise elaborada pela
equipe de pesquisadores do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
(Ciiagro) e Centro de Monitoramento e Mitigação de Seca
e Adversidades Hidrometeorológicas (Infoseca) mostra os
efeitos do alto índice de chuvas registrado em dezembro no
Estado do São Paulo.
Os efeitos negativos foram
imediatos e continuam causando dificuldades, devido aos problemas de conservação do solo
e alagamentos. Segundo o pesquisador Orivaldo Brunini, a
dificuldade não está somente
na qualidade, no desenvolvimento da cultura, perdas por
doença ou podridão. “A colheita também fica prejudicada,
assim como o trânsito de máquinas agrícolas. Os solos ficam encharcados, o que pode

O agricultor deve procurar
orientação para evitar perdas
de sementes e mudas nas tentativas de novos plantios antes
que o solo já tenha se estabilizado (clique aqui para saber
onde está localizada a regional mais próxima).
No caso da cana-de-açúcar, a colheita em dezembro foi
altamente prejudicada, afetando o acúmulo de açúcar e
transformação para sacarose
- esses efeitos também deverão ser apresentados pelas
plantas em desenvolvimento.

Os efeitos foram imediatos e continuam causando dificuldades devido à conservação do solo

provocar erosões”, diz.
De acordo com o pesquisador, em São Paulo, poucas

atividades poderão se beneficiar das chuvas intensas. “É o
caso das pastagens e dos se-

ringais, que necessitam de
maior reserva hídrica”, explica Brunini.

Café – Para a cultura da videira, a alta pluviosidade afetou a qualidade e sabor - as
uvas podem ficar menos doces do que seria o normal). As
hortícolas também foram afetadas com queda na qualidade
das folhosas e maior ocorrência de doenças.
Também tiveram a maturação afetada e a qualidade afe-

tada, frutíferas como figo, pêssego e maçã. A cultura do milho semeado em outubro poderá ser prejudicada na formação das espigas.
Quanto ao café, o excesso de chuvas sobre a floração
e frutificação provocará em
depreciação da qualidade, em
função da heterogeneidade
na maturação dos frutos. Em
2009, segundo estudiosos, a
cafeicultura paulista já havia
apresentado floração atípica,
caracterizada por inúmeras
floradas de baixa intensidade, distribuídas em períodos
excessivamente longos, que
se estenderam de agosto até
início de dezembro. Isso gerou frutificação irregular,
com frutos nos mais diferentes estágios de desenvolvimento.
Para conhecer a análise
completa e outras informações,
acesse
o
site
www.ciiagro.sp.gov.br

DEBATES
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A relação nipo-brasileira depois da crise monetária mundial

Taiwan busca status de
“Patrimônio Mundial”

DIVULGAÇÃO

* TOSHIRO KOBAYASHI
Segundo alguns, o ano de
2009 foi o ano da maior crise
econômica vista desde a Grande Depressão de 1929-30.
Apesar da tumultuada mobilização de ações governamentais por parte das grandes nações do mundo, não existe ainda a perspectiva de que a economia se recupere plenamente em 2010.
O Japão teve de enfrentar
a nova crise num momento em
que ainda não havia se recuperado do estouro da bolha de
1990.
O sistema monetário não
sofreu grandes perdas por causa dos créditos subprime como
aconteceu com os Estados
Unidos. Mas a exportação, que
é a grande impulsora, reduziu
drasticamente por causa da
queda de consumo dos principais mercados, a atividade industrial diminuiu de forma geral, houve aumento de desemprego e o mercado acionário
ficou em baixa.
Além desta crise, existem
outros fatores fundamentais
como a diminuição repentina
da população e o aumento da
longevidade. Graças a isso,
não se pode mais esperar a
mesma energia dos anos passados, que elevou um minúsculo país pobre e desprovido
de matérias-primas ao patamar de segunda maior potência econômica mundial.
O índice de crescimento de
2009 foi negativo, e a expectativa de crescimento de 2010 também é pequena, apenas 1,2%.
No caso do Brasil, ele encarou a crise num momento em
que apresentava um desenvolvimento positivo e se destacava como parte dos BRICs. Isso
ocorreu com o país depois de
impulsionar a liberalização e a
internacionalização durante a
década de 1990 e ter superado
a hiperinflação e o problema da
dívida externa.
A primeira consequência
disso é que, no aspecto financeiro, o sistema bancário brasileiro conseguiu manter-se forte e, mesmo o mercado
acionário, está conservando um
patamar alto, fazendo pouco
caso da queda que se vê no
resto do mundo. Nos últimos
tempos, a entrada de capital
estrangeiro até tem aumentado e o governo toma ações para
refrear a valorização do real.
A segunda consequência,
na economia real, o consumo
interno tem resistido à queda
graças ao aumento do nível de

Toshiro kobayashi

renda e aos auxílios financeiros, como se vê no número de
venda de carros que se mantém no mesmo patamar alto do
ano anterior, na ordem de 3
milhões de veículos.
O volume de exportações
também não tem sofrido uma
influência séria da crise exterior porque os principais produtos são matérias-primas e
alimentos. No investimento direto, grandes projetos, em áreas como automóveis e aço,
estão sendo propostos seguidamente, incluindo capital estrangeiro. Até o índice de desemprego está diminuindo nas
principais cidades. A previsão
deste ano é voltar a ter o notável índice de crescimento de
5%.
Olhando a longo prazo, ainda existem pendências como
a instalação da infraestrutura,
aumento de empregos e diminuição da diferença de renda.
Mas, graças à política estável
consequente da democratização, da abundância de matérias-primas e de produtos alimentícios, de uma indústria em
amplo desenvolvimento e do
crescimento do mercado de
consumo interno através do
aumento de renda, espera-se
que o país continue crescendo
de forma bem equilibrada.
Como será a relação nipobrasileira daqui em diante?
Em primeiro lugar, a presença de 1 milhão e meio de
nikkeis sempre foi um grande
pilar nas relações nipo-brasileiras. A calorosa comemoração

do povo brasileiro por ocasião
do Centenário da Imigração
Japonesa do ano retrasado provou que os nikkeis conquistaram uma posição de confiança
na sociedade brasileira, sendo
considerados honestos, aplicados, obedientes e estudiosos.
Nas relações econômicas,
se falarmos apenas em negócios, é possível haver comércio, entrada de empresas multinacionais, investimentos e financiamentos desde que haja
segurança e oportunidade de
lucro. Mas, na relação com o
Brasil, as autoridades e os
empresários influentes do Japão sempre levam em consideração a existência da sociedade Nikkei, de modo que as
decisões iam além do puro interesse comercial. Certamente isso irá continuar.
Daqui em diante, é preciso
pensar na existência dos 300
mil brasileiros residentes no
Japão como um fator que pode
decidir o rumo da relação
binacional.
Em segundo lugar, apesar de
o Brasil ter sido um país de grande crescimento até hoje, ele também foi um lugar em que os negócios sofriam alterações radicais em suas condições por causa da inflação, descumprimento
da dívida e de sucessivos planos econômicos estranhos. Mas
o Brasil que superou a última crise econômica mundial não é
mais um país instável.
É hora de as empresas japonesas trabalharem com perseverança para construir uma relação a longo prazo com este
país. Está chegando o momento de estreitar os laços revisando o conhecimento e as experiências adquiridas no passado e
reconstruir vínculos e amizades.
Em terceiro, promover o
intercâmbio cultural. Os
nikkeis conquistaram a confiança porque os brasileiros entenderam e respeitaram a cultura japonesa através dos costumes e da moral que os japoneses imigrantes possuíam.
Mas, se não tomarmos uma

atitude, a cultura japonesa irá
sumir sem deixar vestígios.
Para manter a boa imagem do
Japão e do japonês que os brasileiros confiam, a próxima
grande pendência é a difusão
da cultura japonesa.
Em quarto, um cuidado político especial com relação ao
Brasil. Desconfio que o pequeno número de pendências diplomáticas entre os dois países fez com que se pensasse
que não havia necessidade de
um cuidado político maior com
o país. Mas, se levarmos em
consideração que o Brasil irá
tornar-se uma das maiores
nações do mundo, ter sua voz
de influência aumentada e que
tem planos de avançar para a
China, a relação nipo-brasileira irá minguar se o Japão ficar
preso ao intercâmbio econômico. Como parte da estratégia
mundial de ambos os países,
gostaria que o Japão e o Brasil pudessem demonstrar uma
forte cooperação diante da
ONU, ou em projetos de proteção ambiental ou em defesa
do fim das armas nucleares.
O ano de 2010 precisa ser
o ponto decisivo para se sair
da crise e passar para o caminho do crescimento. Gostaria
de prestar meus votos de Ano
Novo desejando que esta seja
a ocasião em que os dois países estreitarão ainda mais os
laços que os unem.
*Toshiro Kobayashi, ex-diretor do
Banco de Tóquio. Conselheiro
executivo da Associação Central
Nipo-Brasileira, presidente do
conselho da FIAL (Fórum Ibéria
& América Latina), ex-diretor do
Banco de Tóquio, presidente do
Banco de Tóquio no Brasil, professor titular da Universidade de
Ueno Gakuen e diretor da Kumon.
Agraciado com a comenda da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
e cidadão honorário da cidade de
São Paulo. 76 anos.
**Este artigo foi possível graças
à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.

O presidente Ma Ying-jeou
anunciou em 26 de dezembro
que pediu ao Yuan Executivo
para começar o processo de
solicitação para colocar os tradicionais caracteres chineses
na lista de Patrimônio Mundial
da Unesco. Falando na 9ª Conferência sobre o Ensino da Língua Chinesa, organizada pela
Associação Mundial de Língua
Chinesa, o presidente referiuse ao chinês tradicional como
a mais antiga e mais linda escrita no mundo.
Como cultura de mais longa história, conteúdo mais rico
e mais ampla influência, a cultura chinesa tem conseguido
sobreviver e prosperar por milhares de anos, principalmente
devido ao fato de seu uso
como sistema de linda escrita
ter transmitido tradições, disse Ma. Em tempos recentes,
o crescimento de intercâmbios econômicos e culturais entre Taiwan e China continental, bem como a mudança no
equilíbrio do poder na economia mundial, tem acendido um
enorme interesse no aprendizado da língua chinesa. Números cada vez maiores de pessoas em todo o mundo estão
estudando chinês para melhor
entender a cultura.
Como o presidente Ma enfatizou, a língua determina a

cultura e a cultura determina
a identidade do povo. Por
exemplo, a China continental
tem também vivenciado uma
mudança social nas últimas
décadas, saindo do marxismoleninismo e retornando para a
cultura chinesa. Embora tal
mudança tenha sido em grande parte limitada a linguística,
ela ainda significa um importante desenvolvimento.
Mais de 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo atualmente usam os caracteres chineses simplificados, enquanto
apenas cerca de 40 milhões
fazem uso da forma tradicional,
principalmente em Taiwan,
Hong Kong e comunidades no
exterior. Isto representa uma
proporção de uma para 33 pessoas que usam o sistema simplificado. Entretanto, como Taiwan representa mais da metade dos cerca de 40 milhões de
usuários, ele ocupa uma posição fundamental no desenvolvimento dos tradicionais caracteres chineses. Portanto, o presidente Ma conclamou os habitantes de Taiwan a não esmorecer ou negligenciar esta
grande responsabilidade de preservar a cultura chinesa.
(Fonte: Divisão de Informações – Escritório Econômico e Cultural de Taipei)

ÁSIA 2

Taiwan obtém resultados
significativos contra a H1N1
Desde 12 de dezembro do
ano passado, vacinas gratuitas contra a influenza A
(H1N1) tem sido oferecidas
a todos os cidadãos e residentes permanentes pelo Departamento de Saúde. De acordo com os Centros para Controle de Doenças (CDC), subordinados ao Departamento
de Saúde, 563.712 pessoas
receberam a vacina naquele
dia, estabelecendo um recorde em um único dia de vacinação em Taiwan.
O CDC também disse, em
15 de dezembro de 2009, que
até aquela data mais de

4.126.007 doses de vacinas
contra a influenza A (H1N1)
foram aplicadas, representando 17,9 por cento da população total. Em resposta ao aumento dos casos de influenza
A(H1N1), vacinas gratuitas
foram colocadas à disposição
dos cidadãos desde 1Ú de novembro de 2009. Resultados
positivos começaram a aparecer. O número de infecções
tende a abaixar e o número
de aulas suspensas devido aos
surtos da doença diminuiu de
cerca de 2000 no final de novembro para 289 em meados
de dezembro.
Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555
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Caixa Cultural apresenta mostra e
curso livre “Memória da Cidade”

Canto do
Bacuri
MARI

S ATA K E

DIVULGAÇÃO

A

Caixa Cultura de São
Paulo apresenta de 25
de janeiro a 28 de fevereiro o Projeto Memória da
Cidade, produzido pela Conceito e Famiglia Produções
com apoio do Museu Paulista
da Universidade de São Paulo, detentor da coleção original de fotos de Militão Augusto de Azevedo expostas na
mostra.
A exposição Fotográfica
Memória da Cidade - São Paulo antes e depois dos arranhacéus tem a curadoria de Camila
Garcia e produção de Erik
Hörner. Conta no total com 75
imagens dos fotógrafos Militão
Augusto de Azevedo (RJ, 1837
- SP, 1905) sendo 25 reunidas
pela primeira vez expostas tal
como foram produzidas por
Militão, tendo a cidade como
´modelo´ e de Renato Suzuki
(SP, 1978) fotógrafo da nova
geração, com 50 imagens, que
retorna aos espaços retratados
por Militão há mais de cem
anos e os relê, re-interpreta,
busca as aproximações e distanciamentos entre esses dois
mundos, a cidade hoje e a do
século 19. Também haverá

Surpresas

A Rua da Glória, no bairro da Liberdade, em 1860; mostra conta com 75 imagens de Militão

projeção do vídeo Poses do
Século 19 onde estão os retratos de Militão Augusto de Azevedo.
Simultaneamente a exposição haverá um curso livre a
respeito da história cultural da
cidade de São Paulo, que será

ministrado pelos professores
Ms. Carlos Eduardo França de
Oliveira, Erik Hörner e Rodrigo da Silva , da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP e pesquisadores ligados ao Museu Paulista da USP.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MEMÓRIA DA
CIDADE – SÃO PAULO ANTES E DEPOIS
DOS ARRANHA-CÉUS
ONDE: CAIXA CULTURAL (PRAÇA DA
SÉ, 111, SÃO PAULO – SP)
QUANDO: DE 25 DE JANEIRO A 28 DE
FEVEREIRO

ENTRADA FRANCA

MEMÓRIA

Culto em memória de Minami Keizi será realizado no Templo
Jodo Shinshu Shinrankai do Brasil, em São Paulo
FOTO DE THIAGO MENDONCA

Será no dia 31 de janeiro
no Templo Jodo Shinshu
Shinrankai do Brasil, na Saúde, Zona Sul de São Paulo, o
culto de 49 dias de passamento
do quadrinhista e jornalista
nipo-brasileiro, Minami Keizi,
falecido no dia 14 de dezembro, aos 64 anos de idade. O
também escritor que morreu
devido complicações de saúde enquanto aguardava vaga
para sessões de hemodiálise,
se encontrava internado no
hospital geral de Itapevi, cidade onde morava, desde o dia
10 de agosto.
No final de outubro, com a
saúde já debilitada por conta
de uma pneumonia que pegou
no hospital, teve três paradas
cardíacas, ficando em coma
induzido por uma semana. Sofreu uma parada cardíaca na
madrugada do dia 14 e não
resistiu a uma outra pela manhã. Minami Keizi foi um grande desenhista considerado o
primeiro artista a desenhar no
estilo mangá profissionalmente (estilo das HQs japonesas)
no Brasil.
Minami Keizi também era
empresário e astrólogo. Foi
um dos grandes pioneiros dos
quadrinhos brasileiros e colaborou para a constituição de
novos gêneros de histórias em
quadrinhos dirigidas para o
público adulto. Natural de
Lins, no interior paulista, e
criado numa colônia japonesa
com oito irmãos (sendo duas
mulheres), onde começou a
ter contato com mangás, foi
influenciado pelos desenhos
de Osamu Tezuka. Inspirado
no mangá Astro Boy. Seu primeiro trabalho foi a tira diária
do Tupãzinho publicada no
então Jornal Diário Popular
em 1965. No ano seguinte, a
editora Pan Juvenil lançou
uma revista mensal com o
personagem Tupãzinho.
Em1967, tendo como sócios Salvador Bentivegna e Jinki
Yamamoto, fundou a Editora
de Revistas e Livros (Edrel).
Nome sugerido por um dos
empregados do fotolito. Saiu da
editora em 1972 e fundou, com
Carlos da Cunha, a M&C (Minami & Cunha), primeira editora a publicar Conan no Brasil. A editora foi fechada em
meados de 1975.

O quadrinhista e jornalista Minami Keizi, que faleceu em 14/12

Trabalhos – Seus últimos trabalhos foram como escritor,
sendo autor de mais de 800 livros. Atuou também como articulista e astrólogo de outro
jornal nipo-brasileiro até 2009.
Em 2004 ganhou o Troféu
Ângelo Agostini na categoria
de Mestres do Quadrinho Nacional. Em 2008 foi homenageado com o Troféu Grandes
Mestres na 20ª edição do
HQMix, junto de Ypê Nakashima, Fernando Ikoma, Cláudio Seto e os irmãos Paulo e
Roberto Fukue.
Gonçalo Junior, autor de A
Guerra dos Gibis, descreveu
no Twitter Minami Keizi como
“um exemplo máximo de caráter, decência, moral. Era
uma elegância só. Passou pelo
mundo como um gentleman,
um lorde”, afirma. Minami
Keizi foi velado no velório de
Itapevi no dia 15 de dezembro
e levado para o crematório
memorial Paulista de Embu
das Artes.
Filhos – Sua filha Daniela
Minami classifica o pai como
um homem maravilhoso que
infelizmente partiu para um
outro estágio. Ela informa que
Minami Keizi teve um AVC há
seis anos que afetou a sua coordenação motora e andava
com um pouco de dificuldade.
No final de 2008 começou a
apresentar problemas renais,
onde através de exames ficou
comprovado a necessitava de
hemodiálise.
“Meu pai apenas abria um
pouco os olhos, e mexia os pés.
No dia 11 de dezembro quando fui visitá-lo ele começou a

chorar muito. Até estranhei,
pois não tinha visto depois da
parada cardíaca uma reação
dele assim, mas entendi que foi
uma despedida dele de mim.
Mas tenho certeza que ele está
em um lugar maravilhoso, e
que está bem. Sou muito grata
e tenho orgulho de ser filha
dele”, garantiu.
Para Márcio Minami seu
pai, não foi só um grande pai,
mas também um grande ho-

mem, amigo e exemplo de honra e respeito à família. Durante os dias na UTI recebeu a
visita dos filhos que conversava com ele, às vezes lágrimas
escorriam de seus olhos.
“Agradeço a todos que nos
deram forças nos momentos
difíceis, em especial aos amigos Shiroma, Fausto, Franco e
Cazamata. Tenham certeza
que onde quer que o meu pai
esteja, estará sempre nos confortando e sendo sempre aquela pessoa amiga e conselheira
que sempre foi. Para mim não
era só um grande pai, mas sim
o meu grande herói e o melhor
amigo”, afirmou.
CULTO DE 49 DIAS DE PASSAMENTO
QUANDO: DIA 31 DE JANEIRO
HORÁRIO: 16H30
ONDE: TEMPLO JODO SHINSHU
SHINRANKAI DO BRASIL - RUA MAURO,
314 (PARALELA A AV JABAQUARA
ENTRE RUAS DÉCIO E PARACATU)
PRÓXIMO METRÔ SAÚDE
INFORMAÇÕES: DANIELA MINAMI F
8050-6631 - 4205-1382 / MARCIO
MINAMI F 9397 6422 - 4141 5734 /
YOSHIO MINAMI F 9590-4264

O caderninho da bolsa já
está com as várias anotações
das supostas boas intenções
para 2010. Há muito tempo já
me proibi as promessas. Não
as faço mais. Os primeiros
dez dias são uma maravilha.
Como não tenho promessas a
cumprir, é fácil me encher de
boa vontade e começar uma
dieta depurativa. Depois das
orgias gastronômicas das festas de final de ano, só mesmo
com muito chá, frutas da estação, sucos de vegetais orgânicos e alimentos integrais
para deixar a máquina calibrada e em boas condições de
funcionamento. Tudo corre
muito bem nos primeiros cinco ou seis dias do ano. Feliz e
convencida que esta é a melhor dieta para se viver bem,
acredito piamente que este
ano vou virar santa com tanta
alimentação saudável.
Mas aí vem o final de semana e como na minha relação de boas intenções estão
mais tempo para o lazer e
maior dedicação a família e
amigos, lá vou eu ao encontro
deles. Fim de semana, sol, mar,
casa cheia de jovens acabam
me desviando um pouco da
minha dieta saudável. Fico ali
me driblando e negociando
comigo as compensações que
devo fazer para não me desviar totalmente. No final do
domingo, volto para casa e
exausta, tento me convencer
que não cometi tantos exageros assim. Sem tempo para
traçar planos compensatórios,
a ordem é cair na cama e dormir, afinal de contas, amanhã
é segunda-feira e o ano vai finalmente começar.
E que ano! As contas a
serem pagas são altas. Os
bancos e repartições que dizem estar bem equipados e
com avançados sistema de
recebimento online está
inoperante. Nem é o caso de
reclamar que falta empregados para o recebimento na
antiga forma manual, o sistema inoperante não aceita pagamento manual. Os poucos
empregados mal pagos que ali
estão não conseguem acusar
recebimento. O sistema não
permite. O que resta ao usuário do sistema? É muito simples. Ele pode pagar com multa quando o sistema voltar a
operar. Vá reclamar! Para

quem?
Teimosa que sou ainda
tento pagar pela alternativa
oferecida para sistemas
offline, os empregados simplesmente desconhecem a
cláusula e sua realização.
Conclusão, o prejuízo ficou
para minha carteira mesmo.
Isto é apenas para começar o ano. Calma, muita calma é o que devo ter. Eu e
quase toda a classe pagadora de impostos.
Apesar de frustrada pelas
tentativas mal sucedidas, lembro-me que é preciso almoçar
para enfrentar os segundo
round da jornada do trabalho
diário. Restaurante apinhado
de gente suada, comidas dispostas desde sempre e sempre igual. Nada me apetece
nesta tarde calorenta de 32
graus. Fico ali e me sirvo de
algumas poucas iguarias.
Logo à frente, espetos com
nacos escuros e fumaçantes
no buraco cravado na parede.
Olho para aquilo e penso, talvez eu precise de sangue animal para me ver menos passiva e com energia para reclamar pelos meus direitos de
pagadora de impostos. Tento
me servir de alguns pedaços
que sangram no prato.
Não. Não quero. Não dá.
Prefiro ficar com a minha passividade como expectora deste
mundo de acontecimentos
insanos a ser uma comedora
sanguinária. A pausa para o
almoço é rápida, o trabalho me
espera, não há tempo a perder. Não há tempo para indignações ou reclamações.
Exausta, sento-me para a
segunda jornada. Horas mais
tarde, pausa para esticar as
pernas, relaxar os dedos e
olhos. Dependente da máquina que sou, procuro pelas notícias. Surpreendentemente
uma me atrai. O prazo para
pagamento foi adiado, não terei que pagar multas ou deixar de receber o merecido
desconto. Não acreditando
muito no que leio, imprimo a
notícia para mais tarde me
certificar que não foi uma
miragem o que li no jornal
online da tela do computador.
O ano acabou de começar e pelo visto, surpresas e
mais surpresas nos aguardam. Atenção plena a todo
instante!

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

ANIVERSÁRIO DE SP

Evento revive histórias de repressão e resistência na cidade
DIVULGAÇÃO

No próximo dia 30,
os paulistanos poderão
fazer um passeio de
resgate á história da cidade. A dica é conhecer o Memorial da Resistência ou Memorial
da Liberdade, parte integrante da Estação
Pinacoteca e que abrigava a sede do DeopsSP durante o período
de ditadura militar.
Na oportunidade os
visitantes poderão conhecer a estrutura e
funcionamento do órgão de repressão bem
como as carceragens,
uma homenagem aos
presos desaparecidos,
o relato dos ex-prisioneiros, fazer consultas Capa do livro “Metrópole das Utopias”
através do banco de
dados referenciais e conferir Deops-SP.
a exposição de objetos e doOutra atração do dia é o
cumentos produzidos pelo lançamento e sessão de autó-

grafos do livro São Paulo metrópole das utopias - histórias
de repressão e resistência no
arquivo do Deops (Lazuli /
Companhia Editora Nacional).
Sob organização da professora da USP Maria Luiza Tucci,
que também é historiadora e
coordenadora do Proin, o livro
conta a trajetória política de
operários, judeus, negros, mulheres, comunistas, fascistas,
japoneses, alemães, lituanos,
entre outros tantos segmentos
sociais.
A obra apresenta também
um vasto material iconográfico
com fichas de suspeitos tidos
como subversivos, imigrantes
acusados de pertencer a movimentos revolucionários, fichas policiais, propostas de
admissão de organizações, jornais proletários e estrangeiros,
manifestos, charges e fotos
que retratam a força da resistência aos carrascos e perse-

guidores de utopias.
Entrada franca.
LANÇAMENTO DO LIVRO: SÃO PAULO
METRÓPOLE DAS UTOPIAS - HISTÓRIAS DE
REPRESSÃO E RESISTÊNCIA NO ARQUIVO

DEOPS
QUANDO: 30 DE JANEIRO, DAS 11 ÀS 14H
ONDE: PINACOTECA DO ESTADO - LARGO
GENERAL OSÓRIO, 66 - LUZ - GRÁTIS
MEMORIAL DA RESISTÊNCIA, DAS 10 ÀS
17H30 - GRÁTIS
MAIS INFORMAÇÕES
PINACOTECA: (11) 3324-1007
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EXPOSIÇÃO

Mostra “Cenas de Infância: 60 anos pós-guerra no
Japão” prossegue somente até domingo (17)
DIVULGAÇÃO

U

Família Ohara prestigia a mostra digital do patriarca
A mostra digital com 61 fotos
do extenso acervo fotográfico do
fotógrafo nipo-brasileiro Haruo
Ohara (1909-1999) também acontece paralelamente à exposição
Cenas de Infância, com apoio do
Instituto Moreira Salles – IMS. As
crianças, descendentes dos imigrantes japoneses, retratadas pelas lentes de Haruo Ohara (também japonês que migrou para o
Brasil em 1927), demonstram muitas vezes uma conversa nem sempre paralela, mas equivalente com
a história das crianças japonesas
do pós-guerra.
Para a filha Maria Etuko Ohara, se Haruo Ohara estivesse vivo
estaria muito orgulhoso de descobrir que as pessoas, não só da
família apreciam as fotos dele,
porque quando era vivo falava
que as fotos eram só da família e
que as pessoas de fora não iriam

Trabalho do fotógrafo Haruo Ohara, em cartaz no Bunkyo

Goki Yamashita.
De acordo com o diretor
Cenas da infância faz parte do
acervo de exposições itinerantes da Fundação Japão (Tóquio) e é destinada a viajar e
ser apresentada em vários países. Devido à longa distância
a percorrer demanda cuidados
especiais no transporte e na
conservação das obras. Para
a organização no Brasil, a mostra recebeu a colaboração da
embaixada e do consulado do
Japão, demais instituições envolvidas e contou com a corealização do Bunkyo.
“Todos os visitantes com
certeza tecerão seus próprios
comentários, mas posso antecipar que será interessante reconhecer as similaridades e particularidades nas imagens de crianças do Japão e dos filhos de

imigrantes no Brasil. Se assim
despertar um interesse a mais
em conhecer a história dos dois
países será muito gratificante”
ressalta Goki Yamashita.
(Afonso José de Sousa)
MOSTRA “CENAS DA INFÂNCIA: 60
ANOS PÓS-GUERRA NO JAPÃO” E
MOSTRA DIGITAL DE FOTOGRAFIAS DE
HARUO OHARA
QUANDO: ATÉ O DIA 17 DE JANEIRO DE
2010
HORÁRIO: DAS 12H ÀS 18H DE SEGUNDA
A SEXTA E DAS 10H ÀS 18H AOS SÁBADOS
E DOMINGOS

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO (2º
ANDAR) - R UA S ÃO JOAQUIM, 381 LIBERDADE - SÃO PAULO.
INFORMAÇÕES: FUNDAÇÃO JAPÃO
SÃO PAULO - FONE (11) 3141-0110
WWW.FJSP.ORG.BR / INFO@FJSP.ORG.BR
OU BUNKYO - FONE (11) 3208-1755
CONTATO@BUNKYO.ORG.BR
WEBSITES: WWW.BUNKYO.ORG.BR

gostar. “Nós estamos muito orgulhosos de saber que muita gente
aprecia as fotos do meu pai”, afirma ela ao agradecer a Fundação
Japão por entrar em contato com
o IMS que recebeu a doação do
acervo de negativos do fotógrafo em 2008. Ano que a fundação
em homenagem ao Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil organizou a mostra “Japão – Mundos Flutuantes”, na Galeria de
Arte do Sesi, em São Paulo.
Maria Ohara revela que doou
o material de seu pai por que não
tinha condições de cuidar e nem
um lugar adequado, pois eram
muitos negativos e fotos, além de
que em Londrina não existir nenhuma entidade pudesse cuidar.
“Meu pai nunca quis fazer dinheiro com as fotos dele, porque para
ele era arte, sempre dizia que era
herança da família. Então ao in-
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m coquetel de confraternização de lançamento da mostra fotográfica “Cenas de Infância: 60
anos Pós-Guerra no Japão” e
da exposição digital de fotografias de Haruo Ohara, foi realizado no dia 8 de janeiro, na
Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo). Ambos os
eventos organizados pela Fundação Japão e pelo Bunkyo,
acontecem até sábado (dia 17)
no Salão Nobre da principal
entidade nikkei. A família do
fotógrafo, Haruo Ohara, veio
de Londrina, Paraná, especialmente para prestigiar a exposição digital.
A exposição fotográfica
que visa retratar a vida cotidiana japonesa contada por crianças, aborda a transformação
social no arquipélago após a
devastação da Segunda Grande Guerra Mundial. Capturadas pelas lentes de fotógrafos
como Nobuyoshi Araki e Ken
Domon, entre outros, as fotos
conduzem não somente ao conhecimento do panorama histórico do Japão em imagens até
os dias atuais, mas também à
reflexão do comprometimento
dos homens com a paz.
A coleção pertence ao acervo da Fundação Japão, que organiza exposições itinerantes
internacionais com a finalidade
de promover o intercâmbio cultural entre os povos. Depois do
Brasil, a mostra seguirá para
Venezuela. Ela já passou pelos
Estados Unidos, Costa Rica,
Honduras, Alemanha, Nova
Guiné, Tanzânia, Bósnia, Irã,
Arábia Saudita e Camarões.
“Logo após a recente comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
é oportuno termos imagens de
crianças dos dois países que
vivenciaram o mesmo período,
propondo um instante de reflexão sobre a sociedade japonesa e a comunidade nikkei”,
destaca o diretor de assuntos
culturais da Fundação Japão,

Andrea Nishiyama, Tomoko Ohara, Mieko Ohara, Maria Etuko
Ohara e Toyoko Ohara (da esquerda para a direita)

vés de vender o acervo, doamos
para o IMS, porque vimos que eles
têm condições para cuidar”, esclarece ela ao informar que o acervo conta em torno de dez a 11 mil
fotos negativos preto e branco,
alguns coloridos, máquinas utilizadas, objetos, e diários.
Para Maria Ohara a maior lição e aprendizado que obteve de
Haruo Ohara é viver dentro de
uma retidão, honestidade e respeito pelas pessoas, pelos animais, pela natureza, passados
pelo fotógrafo para os filhos.
“Gostaria que mais pessoas conhecessem a obra do meu pai, é
muito bom sentir que não é só a
família que gosta, mas que mais
gente (sic) gosta”, avalia.
A filha Tomoko Ohara recorda que a primeira exposição de
Haruo Ohara foi realizada pela
Universidade Estadual de Londrina, mas só viu depois de cinco
dias. “Só depois disso que ele viu
o que estava acontecendo. Meu
pai sempre foi uma pessoa de
muita simplicidade, pensava mais
nos filhos, gostava muito de londrina, tirou muitas fotografias da
cidade, e participou do progresso do município”, assegurou.
Segundo Maria Ohara a mostra digital de Haruo Ohara será
exposta em abril em Lodrina onde
deve coincidir com o lançamento
de um curta de 15 minutos sobre
as obras do fotógrafo, que está
sendo preparado pelo diretor Rodrigo Grota.

São Paulo, 14 a 20 de janeiro de 2010
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Mostra Fábrica de Imagens
prossegue até domingo no CCSP
DIVULGAÇÃO

O

Centro Cultural São
Paulo apresenta, até o
próximo domingo (17),
a mostra Fábrica de Imagens
– Pequeno panorama dos estúdios cinematográficos japoneses. Trata-se de um panorama de produções clássicas
e modernas realizadas em estúdios como Daiei, Nikatsu,
Toei e Toho por diretores consagrados como Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi e Kon
Ichikawa, além da nova geração surgida na década de
90.
Destaques para a A Luta
Solitária, clássico de Kurosawa, que será exibido neste sábado (16), às 16h, seguido de
Harakiri, filme produzido em
1962 no Estúdio Shochiku,
com direção de Masaki Kobayashi. No domingo, 17/1,
destaque para o filme Portal
do Inferno, que retrata os conflitos e revoltas no Japão do
século 12.
Todas as cópias são em
16mm, com legendas em português. A entrada é franca e a
retirada de ingressos deve ser
feita uma hora antes de cada
sessão.
PROGRAMAÇÃO
HOJE (14/01)
16h – O incapaz (Muno no
Hito, Japão, 1991, cor,
107min) – Estúdio Shochiku.
Direção: Naoto Takenaka
Elenco: Naoto Takenaka, Jun
Fubuki, Kotaro Santo, Taro
Maruse
Sinopse: Parábola sobre os
perigos e pressões a que são
submetidas as pessoas que vivem num Japão competitivo.
Desenhista de mangá abando-

O profundo desejos dos deuses (Kamigami no Fukaki Yokubo)

100min) – Estúdio Toho.
Direção: Shinji Somai
Elenco: Koichi Sato, Yuki
Saito, Tsutomu Yamazaki,
Shiro Fujimura
Sinopse: Pai de família dedicado é um executivo regional
de companhia de seguros. Sua
vida toma caminhos inesperados quando descobre que seu
pai poderia estar vivo e parte
em busca dele.

Cena de “Portal do inferno” (Jigokumon), de Teinosuke Kinugasa, uma das atrações deste domingo

na sua atividade quando fica
famoso.
18h15 – Passagem para o Japão (Fukuzawa Yukichi, Japão, cor, 1991, 123min) –
Estúdio Toei.
Direção:Shinichiro Sawai
Elenco: Kyohei Shibata,
Takaaki Enoki, Tôru Nakamura, Yoko Minamino
Sinopse: No final do século 19,
homem rouba pedra sagrada
de um templo, em filme que
desmonta o sistema feudal do
período Meiji, com suas humilhações e preconceitos. Biografia de Yukichi Fukuzawa,
líder intelectual de seu tempo.
20h45 – Seqüestro (Yukai,
Japão, 1997, cor, 112min) –
Estúdio Toho.
Direção: Takao Okawara
Elenco: Tetsuya Watari,

Mastoshi Nagase, Miki Sakai,
Katsutoshi Atarashi
Sinopse: Detetives procuram
solucionar o sequestro do executivo de uma grande empresa japonesa, mas as implicações se revelam maiores do
que o esperado.
DIA 15/01 (SEXTA)
16h – Gamera, o guardião do
universo (Gamera Daikajû
Kuchu Kessen, Japão, 1995,
cor, 96min) – Estúdio Daiei.
Direção: Shisuke Kaneko
Elenco: Tsuyoshi Ihara, Akira
Onodera, Shinobu Nakayama,
Ayako Fujitani
Sinopse: Um atol se move,
mas não existe no mapa e em
uma pequena ilha surgem pássaros gigantes que se alimentam de seres humanos. Após
algumas investigações descobre-se a verdadeira natureza

do atol e dos pássaros devastadores.
18h – História de Rentaro
Taki (Waga Ai no Uta Taki
Rentaro Monogatari, Japão,
1993, cor, 125min) – Estúdio
Toei.
Direção: Shinichiro Sawai
Elenco: Toru Kazama, Isako
Washio, Ryo Amamiya, Go
Rato
Sinopse: Em 1985, o jovem
Rentaro mudou-se de Kyushi
para Tóquio para freqüentar a
Academia Nacional de Musica
e se tornar pianista. Apesar de
sua dedicação afetar sua saúde, compõe músicas que se
tornam populares e vai estudar na Alemanha, onde encontra novas emoções.
20h30 Ah! Primavera (Ah,
Haru, Japão, 1998, cor,

DIA 16/01 (SÁBADO)
16h – Todos estamos vivos
(Bokura wa Minna Ikiteiru,
Japão, 1993, cor, 115min) –
Estúdio Shochiku.
Direção: Yojiro Takita
Elenco: Hiroyuki Sanada,
Tsutomu Yamazaki, Ittoku
Kishibe, Kyusaku Shimada
Sinopse: Comédia dramática
sobre um quarteto de
“salarymen” e seus negócios
sujos num destroçado país do
terceiro mundo assolado pela
guerra chamada Tarckistan.
18h20 – História de Rentaro Taki (Waga Ai no Uta
Taki Rentaro Monogatari,
Japão, 1993, cor, 125min).
21h – Ah! Primavera (Ah,
Haru, Japão, 1998, cor,
100min)
DIA 17/01 (DOMINGO)
16h – Portal do inferno (Jigokumon, Japão, 1953, cor,
86min) – Estúdio Daiei.
Direção: Teinosuké Kinugasa
Elenco: Kazuo Hasegawa,

Machico Kyô, Isao Yamagata, Yataro Kurokawa
Sinopse: Século 12. Em meio
aos conflitos e revoltas contra
o imperador, samurai recebe a
ordem de escoltar e proteger
uma mulher da corte. Depois
de cumprir a missão, o imperador lhe oferece uma recompensa e ele pede a mão da
moça em casamento, mas a
situação se complica quando
descobre que ela já é casada.
18h – O profundo desejos
dos deuses (Kamigami no
Fukaki Yokubo, Japão,
1968, P&B, 153min) – Estúdio Nikkatsu.
Direção: Shoei Imamura
Elenco: Rentaro Mikuni, Hideko Okiyama, Kanjuro
Arashi, Kazuo Kitamura
Sinopse: Um dos filmes mais
característicos do cineasta, que
explora e analisa a “animalidade” do ser humano, neste filme sobre uma comunidade primitiva japonesa: suas crenças,
mitos, superstições e tabus.
21h – Todos estamos vivos
(Bokura wa Minna Ikiteiru,
Japão, 1993, cor, 115min)
MOSTRA DE CINEMA JAPONÊS
“FÁBRICAS DE IMAGENS – PEQUENO
PANORAMA DOS ESTÚDIOS
CINEMATOGRÁFICOS JAPONESES”
QUANDO: ATÉ 171
ONDE: SALA LIMA BARRETO DO CENTRO
CULTURAL SÃO PAULO (RUA VERGUEIRO,
1000, TEL.: 11/ 3397-4002
ENTRADA FRANCA (A BILHETERIA SERÁ
ABERTA COM UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA)
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Sakura comemora 70 anos e lança concurso de
culinária de pratos regionais brasileiros
DIVULGAÇÃO

A

Sakura Nakaya Alimentos, maior fabricante brasileira de
molho de soja, completará 70
anos de fundação em outubro
de 2010 e, para comemorar,
promove o concurso de culinária “Sabores do Brasil”
aberto a todos os que quiserem preparar um prato da cozinha regional brasileira usando como um dos ingredientes
qualquer produto da Sakura.
Além de prêmios – eletrodomésticos da marca Mabe
para os três primeiros colocados – os autores selecionados
terão suas receitas publicadas
no receituário “Sabores do
Brasil”, a ser produzido pela
Sakura em comemoração ao
seu aniversário.
Serão publicadas as quinze
melhores receitas de pratos típicos, três de cada uma das
regiões brasileiras (Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), selecionadas por
uma comissão julgadora e testadas por profissionais da área
de gastronomia e nutrição.

Concurso é aberto a todos que quiserem preparar um prato usando ingredientes da Sakura

“A Sakura quer comemorar os 70 anos com todos os
consumidores e também ajudar a preservar e difundir a
culinária regional brasileira e
quanto mais receitas, maior o

sucesso do concurso”, disse o
diretor de marketing da empresa, Henry Nakaya.
As inscrições podem ser
realizadas exclusivamente pelo
site www.sakura.com.br/con-

curso até o dia 26 de fevereiro de 2010.
Bebidas – A Sakura é a líder
brasileira no mercado de molho de soja e é também consi-

VEÍCULOS

derada uma das maiores fabricantes de molhos líquidos e
molhos emulsionados (molhos
de salada), mercados onde está
presente com a marca Kenko,
que também tem em seu
portfólio coberturas doces, temperos, conservas e condimentos, além de produtos étnicos
como curry, óleo de gergelim,
wasabi e vinagre de arroz.
A Sakura é também a
maior fabricante do missô, pasta de soja e arroz fermentados,
com comprovados efeitos benéficos à saúde e um dos temperos orientais mais tradicionais e versáteis.
Com quatro unidades fabris
em operação (em São Paulo,
na capital, Presidente Prudente e Boituva e em Ouvidor Goiás), emprega 300 funcionários e tem hoje um portfólio de
mais de 100 itens das marcas
Sakura, Kenko, Daiti Bravo,
Cereja e Aji no shoyu, para o
varejo e mercado foodservice.
Na área de bebidas, a Sakura está presente no mercado com o sakê da marca Daiti

de fabricação nacional e outra
importada, dos Estados Unidos. Outra bebida é o licor de
umê (cereja japonesa). A Sakura comercializa também o
vinho “Il Vino Venerabile”, produzido no Rio Grande do Sul.
A Sakura é a única empresa no mundo a fabricar o molho de soja em escala industrial utilizando o milho no processo de fermentação, ao invés do
trigo, que é usado tradicionalmente pelos orientais. Por isso,
não contém glúten na composição, e pode ser consumido
pelos portadores da doença
celíaca.
Equipamentos de última
geração, importados do Japão
para a fermentação natural,
estão instalados na Sakura e
são os únicos em operação na
América do Sul. A partir da
entrada dos grãos de soja e do
milho na fábrica, até o molho
de soja sair da linha de produção, são necessários mais de
nove meses, seis deles dedicados ao processo de fermentação natural.

DUAS RODAS

Juke, o novo crossover compacto da Nissan
DIVULGAÇÃO

Compacto será lançado no mercado europeu em outubro

Estilo do Juke foi inspirado no conceito Qazana, de 2008

A Nissan definiu o nome
do seu próximo crossover
para o mercado europeu:
Juke. Previsto para chegar às
lojas em outubro, o novo modelo, quarto da marca nesta
configuração no velho continente, é compacto e, por isso,

delos que combinam estilo dinâmico e dirigibilidade de carros de passeio com características como tração integral,
ampla visibilidade e posição
elevada de dirigir – reforçando sua liderança neste segmento. O Nissan Juke foi planejado e desenvolvido para
dar aos consumidores uma
opção alternativa ao tradicional mercado de hatchbacks
pequenos na Europa. O novo
crossover da Nissan oferece
inspiração e originalidade,
além de uma combinação de

disputará a preferência dos
consumidores de hatchbacks
pequenos. Será produzido na
fábrica da Nissan em
Sunderland, na Grã-Bretanha.
Com o Juke, a Nissan estende a mais consumidores a
filosofia dos crossovers – mo-

design, prazer ao dirigir e tecnologia sem custos elevados.
O estilo do Juke foi inspirado no conceito Qazana, de
2008. O modelo será posicionado na linha da Nissan européia entre o compacto familiar Note e crossover
Qashqai. Mais detalhes do
modelo serão divulgados no
início de fevereiro. A primeira aparição pública do Juke
está marcada para a 80ª edição do Salão de Genebra, que
ocorre entre os dias 4 e 14
de março.

Honda contribui para redução
de acidentes no Uruguai
Oficiais do Uruguai recorreram aos conhecimentos aplicados no Centro Educacional
de Trânsito Honda (CETH)
para implementar a primeira
pista de treinamento destinada a motociclistas. Os profissionais declararam ao jornal El
País, em dezembro de 2009,
que o curso realizado no Brasil foi fundamental para o desenvolvimento do projeto.
Preocupados com os altos
índices de acidentes de trânsito registrados no Uruguai,
um oficial da Polícia Nacional, um inspetor / examinador
de trânsito e um distribuidor
Honda do país vieram ao
CETH de Indaiatuba para
participar do curso de instrutores.
O treinamento, com carga
horária total de 32 horas, foi
dividido entre os módulos “on
road” (vias urbanas ou estrada) e “off road” (pisos de terra ou irregulares) e contou
com aulas teóricas e práticas.
O objetivo dos profissionais
era difundir aos demais motociclistas do Uruguai os conhe-

cimentos de pilotagem com
segurança praticados pela
Honda no Brasil e entender o
funcionamento da pista utilizada nos cursos do CETH com
o intuito da construção de um
espaço semelhante no país.
A equipe do Centro Educacional de Trânsito Honda
também forneceu informações imprescindíveis que serviram como base para a formatação da proposta de pista
ideal para utilização no Uruguai, como localização, medidas, sinalização, etc.
O projeto foi aprovado e os
recursos foram liberados para
o início da construção da primeira pista de treinamento do
Uruguai, que deverá ser inaugurada em meados do mês de
maio de 2010. A área contará
com simulações de vias urbanas, estradas e pisos irregulares, além de um Centro de
Capacitação, semelhante ao
CETH. Os profissionais do
país acreditam que esta nova
forma de instrução refletirá na
redução de acidentes envolvendo motocicletas

PROJETOR

VEÍCULOS

Sony apresenta projeto
ecologicamente correto

Honda apresenta o New Small
Concept no Salão de Nova Déli
DIVULGAÇÃO

A partir deste mês, os consumidores brasileiros já podem
adquirir o modelo de projetor
corporativo mais moderno da
marca Sony. Ideal para aplicações em empresas e ambientes educacionais, o VPLEX130 combina uma nova geração de painéis LCD inorgânicos que utilizam a tecnologia
BrightEra, além de ser projetado com foco em sustentabilidade.
Incorporando a mais recente tecnologia de alto desempenho, proporciona maior
vida útil à lâmpada, estendendo o tempo de troca recomendado em aproximadamente
50%, se comparado com os
modelos anteriores da marca.
O novo projetor também reduz
o consumo de energia, gastando menos de 1W quando está
no modo standby.
O produto oferece qualidade de imagem em uma resolução nativa XGA (1024 x 768) e
nível de saída de cores de 3 mil
lumens, o que permite apresentações de alto nível. O VPL-

DIVULGAÇÃO

Modelo já está à venda

EX130 tem projeto de gabinete
exclusivo, sistema frontal de
exaustão, curta distância de projeção, congelamento de imagem, zoom digital de 4x, closed
caption e menu na tela em vários idiomas.
O modelo também chama
atenção pelo design fino e
compacto, de fácil transporte
e instalação. Pesa apenas 3,1
kg e consome no máximo 270
W em operação.
Com preço sugerido de R$
5.299, o equipamento vai substituir o modelo VPL-CX120
(XGA com 3 mil Ansi lumens).
O produto estará disponível no
final de janeiro nos distribuidores e revendas autorizadas.

New Small Concept possui baixo centro de gravidade

A abertura do Salão de
Nova Déli (Índia), no último
dia 5 de janeiro, mostrou mais
uma inovação da Honda.
Desta vez, a empresa apresentou oficialmente o New
Small Concept, um modeloconceito de carro compacto.
Seguindo uma plataforma
de veículo de pequeno porte,
com capacidade para cinco
pessoas, o New Small
Concept possui um baixo
centro de gravidade, que pro-

porciona ao modelo estabilidade e alta eficiência. Seu
design inovador, extremamente moderno e com formas dinâmicas também chama a atenção.
A Honda planeja iniciar as
vendas de um novo modelo
baseado no New Small
Concept em 2011, na Índia e
na Tailândia, com o intuito de
oferecer aos consumidores
um automóvel de pequeno
porte e com preço acessível.
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COPA DO MUNDO

TÊNIS DE MESA

Túlio pode entrar para a história
como o 1º nikkei em Copas

Início do ano, época de
planejar o futuro
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O

zagueiro Marcus Túlio
Tanaka está em contagem regressiva para
o início da Copa do Mundo de
2010, na África do Sul. E não
é para menos. Quarto brasileiro depois de Ruy Ramos,
Wagner Lopes e Alex Santos
– e o primeiro nikkei – a vestir
a camisa da seleção japonesa,
ele está prestes a realizar o
sonho de todo jogador: disputar uma Copa do Mundo e a
entrar para a história. Caso não
haja imprevistos, Marcus Túlio
Tanaka deve ser o primeiro
nipo-brasileiro a disputar um
Mundial em 101 anos de imigração.
“Se tudo correr bem, isto é,
se não tiver nenhuma contusão até o anúncio oficial, acho
que está tudo encaminhado
para que eu dispute a Copa do
Mundo”, assegurou Marcus
Túlio em entrevista ao Jornal
Nippak, por telefone, de sua
cidade natal, Palmeira
D’Oeste, no interior de São
Paulo, onde passa as férias na
casa de seus pais, Paulo e
Maderli.
Para ele, será motivo de
orgulho representar as
“raízes”. “Meus avós paternos
são japoneses legítimos [o avô
é de Hiroshima e a avó de
Toyama] e fico muito feliz em
defender este povo que tanto
luta em busca de um sonho,
assim como eu. Por isso, quero defender esta raça com lealdade”, comenta o zagueiro,
que deve se apresentar ao seu
novo clube, o Nagoya Grampus
Eight, no final deste mês.
Para Marcus Túlio, aliás,
esta temporada da J-League
promete ser atípica. “Em ano
de Copa os campeonatos nacionais são mais valorizados e
a motivação também é diferente”, conta ele, que considera o
grupo do Japão, o E, um dos
mais difíceis ao lado do grupo
do Brasil (os comandados de
Dunga estão no Grupo “G”,
com Coréia do Norte, Costa do
Marfim e Portugal).
União – O Japão estreia na
Copa do Mundo no dia 14 de
junho, em Bloemfontein, contra
Camarões. No dia 19 enfrenta
a Holanda, em Durban, e encerra a fase de classificação no
dia 24 de junho, em Rustenburg,
contra a Dinamarca. Segundo
ele, a seleção japonesa deixou

Planejamento deve levar em conta vários aspectos

O nipo-brasileiro Marcus Túlio Tanaka é o primeiro nikkei a vestir a camisa de seleção japonesa

escapar uma chance de ouro de
fazer bonito num Mundial em
2006, na Alemanha. Na ocasião,
sob o comando do brasileiro
Zico, os japoneses foram eliminados na primeira fase ao acumularem duas derrotas (diante
do Brasil e da Austrália) e um
empate (contra a Croácia).
“Estávamos num grupo
bom, em que só o Brasil era
favorito, mas infelizmente o
desempenho não foi o esperado”, disse o jogador, afirmando que “desta vez não tivemos
a mesma sorte no sorteio”.
Se não chega a compartilhar o otimismo do técnico
Okada – que, segundo suas
declarações, o Japão fará um
Mundial inesquecível – o brasileiro confia num bom desempenho. “O Okada montou um
grupo forte e focado para a
Copa. Se ele conseguir priorizar nosso estilo de jogo, valorizando a posse de bola, acho
sim, que o Japão pode surpreender”, observa Túlio, acrescentando que a campanha nas
eliminatórias asiáticas também
contribuiu para deixar os jogadores japoneses mais unidos.
O Japão foi uma das primeiras seleções a carimbar
seu passaporte para a África

do Sul, em junho do ano passado. A seleção japonesa ficou
em segundo lugar no Grupo A
das eliminatórias asiáticas,
atrás da Austrália. O grupo tinha ainda as seleções do
Bahrein, Catar e Uzbequistão.
Cultura – “Pensávamos que
fôssemos conseguir a classificação mais facilmente, mas
tivemos que superar algumas
dificuldades que nos deram
mais bagagem”, comenta
Túlio, antecipando que um dos
pontos fracos a ser trabalhado é a finalização. “É um problema antigo do Japão, de cultura. Precisamos trabalhar
não só a pontaria como também o jeito de correr na área”,
explica ele, lembrando que a
média de gols nas eliminatórias asiáticas foi baixa, de 1,6
gol por jogo.
“O Okada está fazendo um
trabalho intenso nos últimos
meses”, garante Túlio, que espera estar na lista de convocados nos amistosos que o Japão fará contra a Venezuela,
no dia 2 de fevereiro, em Oita,
e contra Bahrein, no dia 3 de
março, em Tóquio.
“Estou pronto e ansioso. Esperei muito tempo por este mo-

mento”, conta Túlio, que foi ao
Japão com apenas 15 anos de
idade, para estudar e com o sonho de se profissionalizar. “Comecei minha carreira numa escola em Chiba e me profissionalizei dois anos depois”, comenta o jogador, que no Brasil
passou pelas categorias de base
do Catanduvense (SP), Mirassol (SP), Matsubara (PR) e Cruzeiro (MG). No Japão, atuou
pelo Sanfrecce Hiroshima, de
2001 a 2202, pelo Mito HollyHock, da 2ª Divisão, em 2003, e
pelo Urawa Red Diamonds, de
2004 a 2009, além de passagens
pela Seleção Japonesa Sub-23.
“O caminho para chegar
até aqui foi bastante difícil, mas
consegui vencer passo a passo desta caminhada graças a
ajuda da família e de amigos.
Cheguei, na verdade, até mais
longe do que esperava”, admite
Marcus Túlio, antecipando que
ainda não pensa em encerrar
sua carreira. “Não costumo
pensar mais adiante”, garante
ele, afirmando também que
não torce para nenhum clube
no Brasil. “Saí muito cedo e
por isso não deu para me identificar com nenhum”, desconversa.
(Aldo Shiguti)

Com o crescimento do tênis de mesa no País e a preparação para os Jogos Sul-americanos de 2010 (MedellinColômbia), Jogos Pan-americanos em 2011 (GuadalajaraMéxico), Olimpíadas 2012
(Londres-Inglaterra) e Rio de
Janeiro (2016), chega o momento em que os dirigentes,
pais e atletas, precisam reunir
e planejar todas as ações objetivando uma destas importantes competições.
Até a Olimpíada do RJ, faltam seis anos. Ou seja, quando um garoto de 18 anos pode
atingir o seu auge aos 24 e,
quem sabe, trazer uma medalha para o seu País, desde que
bem orientado e embasado em
vários pontos, como os abaixo
citados:
1) Técnico/treinador de
qualidade com conhecimento e
comprometimento.
2) Pais empenhados que
acreditem no filho e no planejamento, investindo neles.
3) Preparação física balanceada e com planejamento direcionado.
4) Nutricionista, psicólogo
e ortopedista envolvidos na
preparação.
5) Federação e Confederação que apóiem o atleta.
6) Clube com atletas de
qualidade e que pratiquem com
a mesma motivação e objetivo.
7) Material de qualidade
para a prática em alto nível
(patrocínio e infraestrutura).
8) Colégio que apóie a prática esportiva e as possíveis
alterações nas datas escolares.
9) Intercâmbio Internacional, treinamentos e participação em Torneios, além de co-

nhecimento de idiomas.
10) Empresa que de o suporte para o atleta poder trabalhar com profissionalismo e
tranquilidade.
11) Apoio da imprensa e
veículos de comunicação para
divulgação de toda a trajetória
rumo a uma medalha olímpica.
12) Pré-requisitos básicos
da modalidade, tais como
biotipo adequado, resultados
nacionais e internacionais, dedicação e determinação.
Por este motivo, quem nunca foi atleta de alto rendimento nem sempre entende o choro no pódio olímpico, pois com
certeza vem em sua mente, os
anos de sofrimento e sacrifícios por aquele momento.
Os treinamentos diários, os
poucos finais de semana livres,
ausência em várias festas e
passeios, abdicação de inúmeras atividades em busca do
sonho olímpico,
Veja o planejamento das
Federações
ITTF - Federação Internacional já divulgou seu calendário - OK www.ittf.com
ULTM - União LatinoAmericana de Tênis de Mesa
- OK www.ultm.org
CBTM - Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa
ainda NÃO www.cbtm.org.br
FPTM - Federação Paulista de Tênis de Mesa ainda
NÃO www.fptm.com.br
Liga Nipo-Brasileira de
Tênis de Mesa - Reunião dia
14/01/2010
Marcos Yamada é engenheiro e
consultor especialista em TM

SOFT TÊNIS

Brasileiros conseguem bons
resultados no Mundial Jr
ARQUIVO PESSOAL

JUDÔ

Árbitro Edson Minakawa, “o melhor do mundo” pela Federação
Internacional , está com a delegação brasileira na Coreia
DIVULGAÇÃO

Depois da primeira temporada com competições valendo pontos no ranking mundial
e premiação em dinheiro, os 16
atletas mais bem classificados
em cada uma das 14 categorias de peso olímpicas estarão
frente a frente no Masters da
Coréia, em Suwon, nos dias 16
e 17 de janeiro. O torneio, que
oferece US$ 200 mil em prêmios além de 400 pontos ao
vencedor no ranking mundial,
terá a participação de três brasileiros: Rafaela Silva (57kg),
Leonardo Leite (100kg) e
Daniel Hernandes (+100kg). O
árbitro Edison Minakawa, considerado o melhor do mundo
pela Federação Internacional
de Judô, também acompanha
a delegação.
O país teve direito a 10 vagas, mas devido a lesão e/ou
periodização de treinamento,
elas não foram todas preenchidas. Foram qualificados para
o Masters da Coréia os judocas Leandro Cunha (66kg, 13º
lugar), Leandro Guilheiro (73kg,
7º), Hugo Pessanha (90kg, 9º),
Tiago Camilo (90kg, 11º), Luci-

O árbitro Edson Minakawa

ano Correa (100kg, 6º), Daniel
Hernandes (+100kg, 8º), Walter Santos (+100kg, 14º), Sarah
Menezes (48kg, 5º), Erika Miranda (52kg, 11º) e Rafaela Silva (57kg, 9º).
“Entendemos a necessidade de cada atleta neste momento. Os próximos anos até
Londres 2012 serão duríssimos
e agora, que ainda não vale
pontos para a classificação
olímpica, é a hora de botar o
corpo em ordem para agüentar a maratona de competições. Seremos muito bem representados por atletas que

mostraram bons resultados
durante o ano, além de uma
regularidade boa no circuito”,
disse o coordenador técnico da
Confederação Brasileira de
Judô, Ney Wilson, que escalou o técnico Geraldo Bernardes para acompanhar o trio.
Leonardo Leite, 17º na categoria até 100kg, foi beneficiado pela desistência de outros atletas e qualificou-se entre os 16 para o Masters.
“Não tive férias depois do
Grand Slam do Japão, no fim
de dezembro. Intensifiquei os

treinos físicos e desde o dia 4
estou dando atenção à parte
técnica. Vai ser uma competição muito dura. Nem é preciso ver a chave para saber que
só vai ter pedreira pela frente”, comenta o carioca Leonardo Leite. “Adoro competir,
ainda mais sabendo que só vão
estar os melhores. Para ajudar,
só seria bom levar uns 25
graus do Rio para Suwon”,
brinca o meio-pesado, referindo-se à previsão do tempo
para a região coreana, na casa
dos 12 graus negativos.

Da esquerda para direita: Koko Nomura (chefe da delegação), Felipe
Yamada, Alexandre Jun Ozaki, Enio Ozaki (técnico), Julio Matuura
Junior, Lucas Yamada, Antonio Matuura (convidado)

A equipe brasileira de soft
tênis (espécie de tênis praticado
com bola de borracha e raquetes menores que as habituais)
conquistou resultados expressivos no 1º Campeonato Mundial
Júnior de Soft Tênis, competição realizada de 18 a 21 de dezembro, na idade de Yokkaichi,
na Província de Mie (Japão).
Na disputa de duplas, os
brasileiros Alexandre Jun
Ozaki e Júlio Matuura Júnior
ficaram em terceiro na categoria até 15 anos, mesma colocação obtida por Lucas Yamada, no individual (até 18
anos). O atleta Felipe Yamada

– todos do Nippon Country
Club – completou a delegação
formada ainda por Koko Nomura (chefe da delegação) e
Enio Ozaki (técnico).
Segundo Antonio Matuura,
que também acompanhou a
delegação brasileira, a competição reuniu 25 países totalizando cerca de 300 jogadores, entre homens e mulheres.
“Por ser um esporte pouco
pratica no Brasil, o resultado
nos deixa bastante esperançosos de que a modalidade possa evoluir”, contou Matuura,
orgulhoso do desempemho do
neto, Júlio. (AS)
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TAIKÔ

MANGÁ

Festival Kawasuji movimenta
percussionistas de todo o Brasil
DIVULGAÇÃO

O

grupo de Taiko
ShinkyoDaiko do Clube Recreativo Esportivo Gonzaga Nipo Brasileiro
de São Caetano (ABC Paulista), promove no dia 24 de janeiro, o 5º Festival Kawasuji
de Taiko, no Teatro Paulo
Machado de Carvalho, em São
Caetano do Sul. Está confirmada a participação de 25 grupos de taiko de várias regiões
do Brasil, como de Goiás, Santa Catarina, Paraná, Distrito
Federal, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e São Paulo,
o que deve transformar o
evento em um dos maiores festivais de taiko do país. Paralelamente ao festival que é um
tradicional encontro de grupos
de taiko do Brasil, também
será promovido um workshop
no dia 23.
Organizado pelo departamento de taiko da entidade o
festival tem como objetivo a
integração, o intercâmbio, o
aprimoramento e o aumento
da amizade entre os tocadores e coordenadores. Além de
ratificar o exercício dos valores importantes da cultura japonesa, como determinação,
disciplina, respeito às tradições, bem como manter viva
a milenar arte da cultura japonesa na comunidade nikkey.
Os grupos ficarão alojados na
Segunda Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Semef),
de São Caetano onde pernoitarão.
De acordo com Rosa
Satiko a expectativa de público prevista é de 1500 pessoas,

5º Festival Kawasuji de Taikô deve reunir 25 grupos em São Caetano do Sul nos dias 23 e 24 deste mês

procedentes da grande São
Paulo e interior, Brasília (Distrito Federal), Goiânia, Rio de
Janeiro, Paraná, e um grupo da
Argentina. “Haverá uma barraca para o preparo de refeições dos grupos participantes,
e uma praça de alimentação
para o público se servir de pratos da culinária japonesa como
yakisoba, obentô, salgados,
churrasco, bem como bebidas
e raspadinha”, adianta a coordenadora geral do evento,
Rosa Satiko Coelho.
Workshop – O workshop é
direcionado aos tocadores de
taiko dos grupos participantes
e será ministrado pelos integrantes do Grupo Japan

Equipes confirmadas no festival
ShinkyoDaiko ............................... São Caetano do Sul - SP
São Carlos Yanagi Daiko ........................... São Carlos - SP
Dantai Fênix ......................................... Presidente Prudente
Wakadaiko ..................................................... Maringá - PR
Wadaiko Tsubame ........................................ Campinas - SP
Yuurin Taiko ........................................ Mauá da Serra - PR
Miyako Daiko ................................................. Brasília - DF
Rio Nikkei Taiko ................................... Rio de Janeiro - RJ
Grupo Cultural Wado ................................ Salvador - Bahia
Kien Daiko ........................... São Bernardo do Campo - SP
Ishindaiko ...................................................... Londrina - PR
Mizuho Wadaiko .................. São Bernardo do Campo - SP
Yuushin Taiko ........................................... Santo André - SP
Kyoushin Daiko .......................................... Goiania - Goiás
Kawasuji Seiryu ............................................... Atibaia - SP
Muguenkyo Bauru Wadaiko .............................. Bauru - SP
Kaminari Wadaiko ............................................... Tupã - SP
Ryuhmei Wadaiko ....................................... Araçatuba - SP
Shimadaiko ............................................... Florianópolis - SC
Wakaba ........................................................... Curitiba - PR
Shamidaido Kaito ............................................ Taubaté - SP
Tamashii Taiko .................................................... Cotia - SP
Yanagi ............................................................ Registro - SP
Mukaito Taiko ............................. Buenos Aires – Argentina
Obs: Lista ainda sujeita a alterações

Marvelous do Japão. O
workshop envolverá em torno
de 600 tocadores de Taiko e
será aberto ao público. O objetivo é de promover o aprimoramento da arte do taiko no
Brasil com o ensinamento de
uma nova música para todos
os participantes.
Segundo Rosa Satiko, o
workshop terá como finalidade ensinar técnicas de uma
música elaborada pelo líder do
Grupo Japan Marvelous, Massaru Nishiguti. Os organizadores também estão pretendendo realizar um jantar de confraternização para os participantes e tentando fechar um
show com algum humorista do
estilo “stand up” no sábado à
noite, ainda nada confirmado.
“O intuito é animar os grupos
de participantes”, adianta.
Além do workshop o Grupo
Japan Marvelous vai abrilhantar o encerramento do evento
com um show no domingo, das
17h30 às 19h30.
O festival conta com o
apoio da Prefeitura Municipal
de São Carlos / Caetano e da
sua Secretaria da Cultura –
que cedeu o teatro –, e da Segunda Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Semef -

local do Workshop) e onde os
tocadores ficarão alojados. O
patrocínio é do Banco Real –
Santander.
5º FESTIVAL KAWASUJI
DE TAIKO
QUANDO: DIAS 23 E 24 DE JANEIRO
HORÁRIO: DIA 23 ÀS 21H (WORKSHOP)
E DIA 24 DAS 9H ÀS 17H
ONDE: TEATRO PAULO MACHADO DE
CARVALHO – ALAMEDA CONDE DE PORTO
ALEGRE, 840 – BAIRRO SANTA MARIA –
SÃO CAETANO DO SUL – SÃO PAULO
INFORMAÇÕES: (11) 9620-2048 /
8461-7654
SHOW O GRUPO JAPAN MARVELOUS:
R$ 20,00 – ESTUDANTES E IDOSOS ACIMA
DE 60 ANOS PAGAM R$ 10,00.
CONVITES PODEM SER ADQUIRIDOS NA
BILHETERIA DO TEATRO OU NO CLUBE
LOCALIZADO NA RUA LUZ LOUZÃ, 170 –
SCS - FONE: (11) 4228-2638.

Dragonball Evolution é
lançado em DVD e Blu-ray
DIVULGAÇÃO

Baseado em uma
das séries de mangá
mais populares de todos os tempos,
Dragonball Evolution
estará disponível
para venda em todo
país a partir de 20 de
janeiro. Além do
DVD simples, por R$
29,90, haverá uma
edição especial com
DVD e Blu-ray por
R$ 99,90. O filme
acompanha um jovem guerreiro em
uma aventura épica
para descobrir o seu
destino e salvar o
mundo das forças da
escuridão.
No seu aniversá- Goku ganha uma misteriosa esfera
rio de 18 anos, o gentil Goku ganha uma misteriosa
DRAGONBALL EVOLUTION
esfera do dragão, uma das sete DIREÇÃO: JAMES WONG
que existem e que, combina- ELENCO: JUSTIN CHATWIN (GOKU), YUN
das, podem conceder o desejo FAT CHOW (MESTRE ROSHI ), EMMY
perfeito a quem as possuir. ROSSUM (BULMA), JAMIE CHUNG (CHI
Mas um antigo senhor da guer- CHI), JAMES MARSTERS (LORD PICCOLO),
ra chamado Piccolo fugiu da JOON PARK (YAMCHA)
prisão perpétua e está empre- GÊNERO: AÇÃO
endendo sua própria caçada CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 10 ANOS
para reunir todas as esferas. IDIOMAS: INGLÊS, ESPANHOL E PORTUGUÊS
Goku precisa da ajuda de seus LEGENDAS E MENUS: INGLÊS, ESPANHOL
amigos – e do poder de suas E PORTUGUÊS
FORMATO DE TELA: WIDESCREEN /
habilidades nas artes marciais 2.40:1 / ANAMÓRFICO
– para derrotar Piccolo antes DURAÇÃO: 85 MINUTOS
que seja tarde demais.
PREÇO SUGERIDO: R$ 29,90
Desde sua criação na década de 80, Dragonball é su- EDIÇÃO ESPECIAL (DVD + BLU-RAY)
cesso absoluto com mais de IDIOMAS: INGLÊS DTS, ESPANHOL DD
500 episódios em desenho ani- E PORTUGUÊS DD
mado. Além disso, são mais de LEGENDAS: INGLÊS SDH, ESPANHOL E
150 milhões de exemplares de PORTUGUÊS
“mangás” vendidos e 14 jogos MENUS: INGLÊS
de vídeo game lançados em FORMATO DE TELA: WIDESCREEN / 2.40:1
DURAÇÃO: 85 MINUTOS
todo mundo.
EXTRAS (APENAS EM BLU-RAY): CENAS
Com muita ação e efeitos EXCLUÍDAS; G OKU; C LIPE MUSICAL;
visuais, Dragonball Evolution E RROS DE G RAVAÇÃO ; F OX M OVIE
dá vida à lenda. Inclusive, a CHANNEL APRESENTA: FAZENDO UMA
versão dublada do filme conta CENA /A VIDA DEPOIS DA ESCOLA DE
com os mesmos dubladores do CINEMA.
PREÇO SUGERIDO: R$ 99,90
desenho original.

