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Prêmio Paulista de Esportes chega à sua
54ª edição e homenageia prefeito Kassab

ARQUIVO/JIRO MOCHIZUKI

Projeto “Misora
Hibari” deve sair
“de graça” ao
Bunkyo
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Depois de idas e vindas, o
projeto “Misora Hibari Film
Concert” deve ganhar nova
formatação. O projeto inici-
al, com custo estimado em R$
200 mil, foi abortado pelo
Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de
Assistência Social). Pelo novo
formato, que seria apresenta-
do ontem (24), a produtora
que detém os direitos da can-
tora emprestaria o vídeo ao
Bunkyo, que ficaria respon-
sável pela guarda no Brasil.

Atividades de
Tetsuyoshi
Kodama inspira
livro didático

—––––––––––—–| pág 04

Escolas e faculdades no Japão
começam a utilizar a partir de
abril um livro didático em in-
glês que tem como conteúdo
um documentário da TV NHK
sobre as atividades do mestre
brasileiro Tetsuyoshi Kodama,
transmitido em dezembro de
2008 para diversos países que
mantém canal da emissora ja-
ponesa, inclusive no Brasil,
mesma ocasião em que o ins-
trutor organizou o Torneio In-
ternacional de Karatê Come-
morativo ao Centenário.

São Paulo
receberá restos
mortais do buda
Sidarta Gautama
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Depois de Viamão (região da
Grande Porto Alegre) e Flori-
anópolis (SC), agora é a vez de
Curitiba receber os restos mor-
tais de Sidarta Gautama, o
Buda, encontrados há 2500
anos. A exposição ficará aber-
ta ao público paranaense de 26
a 28 de março. Em São Paulo,
a curiosa mostra será apresen-
tada de 8 a 11 de abril, no Cen-
tro Cultural Hiroshima, no bair-
ro da Liberdade. Passa ainda
por Vitória, Salvador, Recife,
João Pessoa e Rio de Janeiro.

O esporte amador, em espe-
cial aqueles originários do Ja-
pão, se prepara para viver
uma noite de gala na próxima
terça-feira (30) com a ceri-
mônia de entrega do Prêmio
Paulista de Esportes. E pelo
segundo ano consecutivo, o
palco será o Sesc Vila Mari-
ana, na Zona Sul de São Pau-
lo, que mais uma vez assistirá
ao desfile de atletas e dirigen-
tes esportivos, as estrelas da
noite. Este ano, além das 18

modalidades tradicionais, ha-
verá duas homenagens espe-
ciais. Uma delas será dedica-
da a Reishi Moriwaki, do
montanhismo, modalidade
ainda pouco praticada no
Brasil. O outro homenagea-
do especial será o prefeito da
capital paulista, Gilberto
Kassab (DEM), que muito
tem contribuído em prol do
desenvolvimento do esporte
amador. Confira a relação
completa dos indicados.

Aumento da criminalidade deixa a comunidade nikkei de Campinas em alerta

As muitas denúncias de cida-
dãos da comunidade nikkei
de Campinas ter sido vítimas
de assaltos em residências e
estabelecimentos, levou o ve-
reador Paulo Shinji Oya
(PDT), a emitir um alerta para
os associados das quatro as-
sociações do município para
terem mais cuidado que os
demais cidadãos no dia-a-da.
Isto porque além dos descen-
dentes de japoneses, chineses
e coreanos serem minoria ét-
nica visível na população, os
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orientais também têm fama de
pacíficos e “bonzinhos”, fato-
res esses que chamam aten-
ção dos bandidos. As denún-

cias de crimes contra os
nikkeis da cidade chegaram
ao conhecimento de Paulo
Oya porque ele tem contato

Célio Amino fará parte do
elenco de “A Flauta Mágica”

DIVULGAÇÃO

Em um feito inédito na histó-
ria da dramaturgia brasileira e
da imigração japonesa no
Brasil um mágico nikkei foi
escolhido para integrar o elen-
co do espetáculo “A Flauta
Mágica” – ópera de Mozart
que o diretor britânico Peter
Brook deve estrear em no-
vembro em Paris (França).

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

Célio Amino classifica a sua
escolha como a melhor notí-
cia que recebeu na sua car-
reira de mais de duas déca-
das como mágico profissional.
A novidade também chegou
em um ótimo momento da sua
vida, pois está prestes a com-
pletar 40 anos no próximo dia
12 de abril.

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

Ginásio de sumô começa a “ganhar vida”
TAKIO TAKI

A Federação Paulista de
Sumô realiza neste domingo
(28), a partir das 8 horas, no
Ginásio de Sumô do Estádio
Municipal de Beisebol Mie
Nishi, no Bom Retiro, em São
Paulo, o 32º Campeonato
Paulista Infanto-Juvenil –
Masculino e Feminino. Mais
que a ansiedade pelo início
das atividades, os sumotoris
aguardam com expectativa a
inauguração do novo “templo
do sumô”.

—–––––——––––––––––––––––——–––––——––––––––––––—––––––—–| pág 11

freqüente com as famílias, uma
vez que está sempre partici-
pando das atividades das as-
sociações que faz parte.
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NOITE DO HAWAI EM
ILHA GRANDE –  Organi-
zado pela Rosa & Tocha Tour
Viagens, em parceria com
Beth Promoter, a Noite do
Hawai em Ilha Grande/Angra
dos Reis (RJ), na Pousada

Da esquerda p/ direita: Flávio, Tereza, Beth, Sonia,
Hiroko, Mitsue, Tomoko, Augusto, Olga, Tereza
Futema, Tereza Goya, e Ayako

Tereza Hanhu, Ayako, Tereza Futema, Kiyoko,
Sonia, Mitsue, Hiroko, Regina,e tereza Goya

Isamu, Beth e Sadao Beth com o grupo de karaoke

Recanto dos Pássaros, contou
com a participação de 80 pes-
soas, entre os dias 4 e 7 de
março. O grupo curtiu os pas-
seios de escuna, saboreando os
deliciosos “oniguiris” rechea-
dos com “missô”, sanduiches

e bolos, torneio de tranca, pes-
caria e à noite o Baile anima-
do pelo músico Issamu. Todos
os participantes se caracteri-
zaram de havaina(o)s, tornan-
do assim uma noite colorida e
alegre

HORI RECEBE PRÊMIO EMPREEN-
DEDORISMO – O prefeito de Jaboticabal
(SP), José Carlos Hori, recebeu no último dia
18 o selo de Prefeito Empreendedor, do Sebrae
São Paulo. O prêmio valoriza os gestores mu-
nicipais que implementaram ações de apoio aos
pequenos negócios e de incentivo à cultura em-
preendedora. Dos 130 municípios inscritos nes-
ta 6ª edição, apenas cinco prefeitos da região
de Ribeirão Preto foram selados.

5º PRÊMIO MOGI NEWS MULHER –
Cerca de 500 pessoas prestigiaram o 5º Prê-
mio Mogi News Mulher de Expressão, realiza-
do no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.  A
emoção das ganhadoras à entrega de cada tro-
féu foi o ponto alto da premiação. A cerimônia
foi conduzida pelos apresentadores do Telejornal
Mogi News, Tatiane Santos e Ayl Marques. O
deputado federal William Woo (PPS-SP), pre-
sente no evento, destacou a importancia da
mulher dentro das profissões

ORQUÍDEAS – A Aosp (Associação Orqui-
dófila de São Paulo) realizou de 19 a 21 deste
mês, nas dependências do Bunkyo, sua 82ª
Exposição de Orquídeas. Apesar do clima atí-
pico, como explicou a presidente da Aosp, Elza
Kawagoe, com excesso de calor e excesso de
chuva, os visitantes puderam conferir belas
espécies, além de conferirem preciosas dicas
com especialistas.
Fotos: Luci Júdice Yizima

HINA MATSURI – O Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e de Assistência Soci-
al) realizou nos dias 19, 20 e 21, no Pavilhão Ja-
ponês do Parque do Ibirapuera (Zona Sul de São
Paulo), a 6ª edição do Hina Matsuri – Dia das
Meninas. A cerimônia de abertura contou com a
presença da consulesa Eiko Obe, do deputado
federal William Woo (PPS-SP), do presidente do
Bunkyo, Kihatiro Kita, entre outros.
Fotos: Luci Júdice Yizima

Erika Gartner (coordenadora de Eventos do Pq.
Ibirapuera), Eiko Obe (consulesa), Helena
Quintana (arquiteta),William Woo

Convidados e a apresentação de taikô (abaixo)

William Woo, Sofia Nanka Kamatani (designer),
Eiko Obe (consulesa), Lidia Reiko Yamashita,
Kihatiro Kita (presidente do Bunkyo)

Jose Luiz Frigerio Paulo, Fukuhati Tamura, Kihatiro
Kita(Pres. Bunkyo) e William Woo

Auditório

BERTAIOLLI RECEPCI-
ONA EMPRESÁRIOS – O
prefeito de Mogi das Cruzes
(SP), Marco Bertaiolli, recebeu
em seu Gabinete, no último dia
17, a visita dos diretores-pre-
sidentes das unidades brasilei-
ras da Nachi, Kimio Shimizu,
e da NGK, Yoshinobu Kage-
yama. Ao lado do secretário
municipal de Agricultura,
Oswaldo Nagao, eles conver-
saram com Bertaiolli sobre
detalhes da visita oficial que
uma comitiva de Mogi das Cru-
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Aumento da criminalidade deixa
comunidade nikkei em alerta

COMUNIDADE/CAMPINAS

As muitas denúncias de
cidadãos da comunida-
de nikkei de Campinas

ter sido vítimas de assaltos em
residências e estabelecimen-
tos, levou o vereador Paulo
Shinji Oya (PDT), a emitir
um alerta para os associados
das quatro associações do
município para terem mais
cuidado que os demais cida-
dãos no dia-a-da. Isto porque
além dos descendentes de
japoneses, chineses e corea-
nos serem minoria étnica vi-
sível na população, os orien-
tais também têm fama de
pacíficos e “bonzinhos”, fa-
tores esses que chamam
atenção dos bandidos.

O ofício com precauções
foi enviado no dia 17 de mar-
ço para as quatro associações
da cidade, Instituto Cultural
Nipo-Brasileiro (Nipo), Asso-
ciação Okinawa Kenjin, e prin-
cipalmente a Associação Cul-
tural Nipo-Brasileira de Pedra
Branca e a Associação Cultu-
ral e Assistencial Nipo-Brasi-
leira da Colônia Tozan, por es-
tarem na zona rural e sofre-
rem mais com os ataques. O
documento também foi enca-
minhado para a redação do
Jornal Nippak em primeira
mão.

“Como associado das qua-
tro entidades nikkeis de Cam-
pinas – não tenho informações
ou dados estatísticos –, só sei
que está aumentando o núme-
ro de reclamações que inclu-
sive tenho recebido. Vamos
protocolar um ofício nesta se-
mana junto à polícia de Cam-
pinas a respeito”, antecipa o
parlamentar que é presidente
da Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara Muni-
cipal de Campinas, e membro
das Comissões de Meio Am-
biente, Legislação Participati-
va e Proteção e Defesa dos
Animais.

As denúncias de crimes
contra os nikkeis da cidade

chegaram ao conhecimento de
Paulo Oya porque ele tem con-
tato freqüente com as famíli-
as, uma vez que está sempre
participando das atividades
das associações que faz par-
te. Um dos casos ficou mar-
cado pela violência. “Teve vá-
rios casos, mas posso citar um
em abril de 2002, como o as-
sassinato da dentista Sandra
Tango no seu consultório no

município de Hortolândia, en-
quanto atendia um paciente”,
revela.

De acordo com o parla-
mentar os nikkeis devem ter
um pouco a mais de cuidado
que os demais cidadãos de
classe média, pois chamam a
atenção por serem inferiorida-
de étnica, e a maioria os vê
como comerciantes bem suce-
didos. O vereador vai comuni-
car os acontecimentos para as
autoridades policiais das dele-
gacias de Campinas para fa-
zer um levantamento dos ca-
sos.

Mooca Chapa Quente –
Paulo Oya aproveitou a opor-
tunidade para também comen-
tar a prisão em flagrante na
madrugada do dia 25 de feve-
reiro, de cinco homens espe-
cialistas em roubar residênci-
as na região da Mooca e Vila
Prudente (zona Leste de São
Paulo), e agredir as vítimas,
principalmente idosos de ori-
gem oriental. O grupo detido
na Vila Diva e acostumado a
agir de forma violenta está

sendo investigado pela polícia
para levantar se está ligado à
gangue “Mooca Chapa Quen-
te”.

“Comunico todos os nikkeis
de Campinas que protocolei a
moção nº 27/2010, aplaudindo
a polícia paulista que prendeu
a quadrilha, invadia casas, as-
saltava e torturava famílias
orientais em São Paulo. Agra-
decemos a ação da polícia por
prender os indivíduos que ater-
rorizavam as famílias, não que-
remos que isso se estenda em
nossa cidade”, defendeu.

Paulo Oya orienta os japo-
neses e nikkeis a não guardar
valores e dinheiro em casa, a
ficarem atentos na entrada e
saída de residências, estabele-
cimentos ou clubes, não ape-
nas à noite, mas inclusive em
plena luz do dia em virtude do
aumento de assaltos no perío-
do diurno. Por outro lado, re-
centemente o vereador foi
reeleito diretor de relações ins-
titucionais da Associação Ami-
gos dos Animais de Campinas
(AAAC).

(Afonso José de Sousa)

As denúncias contra os nikkeis da cidade de Campinas chegaram ao conhecimento de Paulo Oya...

DIVULGAÇÃO

... “Não queremos crimes aqui”

Fotos das imagens da des-
truição provocada pelas catás-
trofes nucleares de Hiroshima
e Nagasaki estarão expostas na
“Exposição sobre a Bomba Atô-
mica – Nunca mais Hiroshima
e Nagasaki”, que será realiza-
da entre os dias 26 e 28 de
março no Centro de Cidadania
e Arte (Ciarte), em Mogi das
Cruzes – 59 quilômetros da
capital. Organizada pela Asso-
ciação Cultural de Mogi das
Cruzes (Bunkyo) e Associação
dos Professores de Língua Ja-
ponesa Mogi das Cruzes, o
evento conta com apoio da Pre-
feitura Municipal do município.

Além das fotografias os vi-
sitantes poderão assistir a exi-
bição de vídeos DVDs sobre
¨Preces de Uma Mãe¨ (Docu-
mentário em português). Um
documentário com imagens e
reportagens feitas logo após a
queda das bombas e a prece
das mães que perderam seus
filhos na guerra e no bombar-
deio (30min). ¨Hadashi no
Gen¨ (Animê legendado em
português). Um animê que
conta a história de Gen e sua
família, atingidos pela bomba

COMUNIDADE/MOGI DAS CRUZES

Exposição relembra ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki

26 de março (sexta-feira)
10h – Abertura e assinatura de
adesão ao ¨Mayors for Peace¨
(¨Prefeito da Paz¨)
11h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
e DVD¨Hadashi no Gen¨
13h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
14h – DVD¨Hadashi no Gen¨
15h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
16h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨

27 de março (sábado)

9h30 – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
10h – DVD¨Hadashi no Gen¨
11h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
12h – DVD¨Hadashi no Gen¨
14h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
14h50 – DVD¨Hadashi no Gen¨
16h30 – DVD¨Preces de Uma
Mãe¨

28 de março (domingo)
10h – DVD¨Preces de Uma Mãe¨
10h30 – Palestra com o presiden-
te da Associação das Vítimas da

Programação

Bomba Atômica no Brasil, Taka-
shi Morita
12h – DVD¨Hadashi no Gen¨
13h30 – DVD¨Preces de Uma
Mãe¨
14h – Palestra com o presidente
da Associação das Vítimas da
Bomba Atômica no Brasil, Taka-
shi Morita
15h – ¨Hadashi no Gen¨
16h30 – DVD¨Preces de Uma
Mãe¨

de Hiroshima (85min).
Com entrada gratuita o

evento também terá dobradu-
ra do “Mil Tsuru” (pássaro da
paz), que será enviada ao Ja-
pão; montagem de um painel
com cartões preenchidos com
os temas “Eu amo” e “O que

podemos fazer pela paz”; e
adesão ao Prefeitos da Paz
(“Mayors of peace”). Na oca-
sião o presidente da Associa-
ção das Vítimas da Bomba
Atômica no Brasil, Takashi
Morita, vai ministrar uma pa-
lestra sobre o assunto.

Os presentes poderão tam-
bém aderir a um abaixo-assi-
nado pela paz mundial que será
enviado para a Organização
das Nações Unidas (ONU). O
ataque das bombas atômicas
que completa 65 anos este ano,
foi desferido entre os dias 6 e
9 de agosto de 1945 nas duas
cidades japonesas, no fim da
Segunda Guerra Mundial, dei-
xando milhares de mortos e
feridos. A exposição é patro-
cinada pela NGK do Brasil.

EXPOSIÇÃO SOBRE BOMBA ATÔMICA

QUANDO: DIAS 26 A 28 DE MARÇO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 17H

ONDE: CIARTE - RUA DOUTOR RICARDO

VILELA, 69 – CENTRO - MOGI DAS

CRUZES – SÃO PAULO. ENTRADA

GRATUITA.
INFORMAÇÕES: 4791-2022.

Mostra será realizada sexta, sábado e domingo no Ciarte de Mogi das Cruzes

REPRODRUÇÃO

*TEIJI SAKURAI

Em 2005, o presidente chi-
nês, Hu Jintao, visitou o Brasil
e, o presidente Lula visitou a
China como retribuição, em
2006. Diversos projetos foram
lançados então como se fos-
sem fogos de artifício. Nessa
ocasião, eu tive a impressão de
que os brasileiros e os chine-
ses possuíam temperamentos
muito parecidos.

Por exemplo: Os dois po-
vos pensam de forma mais
política do que econômica. Dão
mérito a inspirações estratégi-
cas. Sempre gostam de coisas
grandes. Deixam os detalhes
para depois e entram em acor-
do nos grandes assuntos. Sem-
pre tomam decisões rápidas.
Os pensamentos e ações são
baseados mais na confiança ao
indivíduo do que na confiança
às leis.

É provável que os dois po-
vos não tenham tanta dificul-
dade em compreender um ao
outro.

Talvez, uma das maiores
dificuldades para os japoneses
que simpatizam com o Brasil
ou que compreendem os bra-
sileiros possa ser falarem so-
bre o Brasil e fazerem com
que um japonês de Tóquio pos-
sa compreender os brasileiros.
O Brasil possui uma área 23
vezes maior que a japonesa.
Seu dinamismo também é uma
coisa difícil para o japonês com-
preender.

Por exemplo, no caso da
exportação de etanol para o
Japão, os japoneses e as em-
presas japonesas perguntavam
repetidas vezes até a exaustão
se o Brasil conseguiria manter
o fornecimento regular. O bra-
sileiro diz que não existe preo-
cupação porque o país ainda
possui muita área de sobra
para plantio. No entanto, para
um japonês que nunca viu o
Brasil e vive numa área restri-
ta, tais palavras não conven-
cem. Se quem desconfia tives-
se a oportunidade de ver uma
plantação de cana de açúcar
da vizinhança de Ribeirão Pre-
to, São Paulo, a afirmação bra-
sileira passaria a soar perfei-
tamente convincente. O Bra-
sil é um país difícil de compre-
ender sem visitar.

Vou aprofundar mais na
questão, a partir de uma expe-
riência minha. Enquanto esti-
ve no Brasil, de vez em quan-
do eu recebia consultas de bra-
sileiros que buscavam parce-
rias para projetos. Tais pesso-
as normalmente eram super-
ricos e seus projetos, megalo-
maníaco.

Eu tenho uma noção sobre
como é o Brasil e como são os
brasileiros, portanto compreen-
do o que dizem, mas, o proble-
ma é explicar e tentar conven-
cer a central de Tóquio e uma
empresa que possa se interes-
sar pela parceria. Parece sim-
ples, mas, na prática, é com-
plicado.

Para começar, segundo a
cultura empresarial japonesa,
é impensável uma empresa fir-
mar parcerias com indivíduos.
Por mais que tente argumen-
tar que a pessoa interessada
seja muito respeitável, que pos-
sua poder econômico ou que
seja de confiança, ninguém
acredita. Mesmo quando con-
vencemos a central da Jetro,
não conseguimos convencer a
empresa candidata ao empre-
endimento conjunto.

A conclusão que podemos
tirar daí é que, para a mentali-
dade japonesa, uma instituição
como uma empresa, é capaz
de fazer tudo, enquanto que um
simples indivíduo parece nem
existir no dicionário. Na cultu-
ra chinesa existe a tradição
dos mercadores fora da China
que dão maior importância à
capacidade individual. O Bra-
sil também segue linha seme-
lhante. Se olharmos o conteú-

do das propostas, elas são épi-
cas e extravagantes e exce-
dem a capacidade imaginativa
de um japonês. Para agravar,
muitos projetos não estão de-
talhados, nem em conteúdo
nem em cálculo de custos. Os
proponentes preferem pensar
nisso depois e em conjunto.

Diante de um caso como
tal, um chinês provavelmente
começaria a levar em conta
dois pontos: se o projeto é in-
teressante e se a pessoa que
trouxe a proposta é confiável.
Um japonês não consegue pen-
sar de tal forma. O proponen-
te ser um indivíduo, o projeto
ser extraordinário e o plano
estar “cru” são fatores sufici-
entes para que a proposta nem
seja levando em consideração.
Mesmo que alguém da empre-
sa se mostre interessado, um
superior incompetente se mo-
biliza para desmerecer o pro-
jeto, arranjando mil e um pre-
textos até que ele seja recusa-
do.

Se formos verificar o an-
damento dos projetos levanta-
dos pela China e pelo Brasil
depois das reuniões de líderes,
aparentemente nada avançou.
Ao contrário, os projetos não-
chamativos, porém, sólidos, fir-
mados depois da troca de visi-
tas do premier japonês Koizu-
mi e pelo presidente Lula, es-
tão avançando infalivelmente.
É difícil afirmar qual que é a
melhor doutrina, mas, no âm-
bito mundial, o jeito brasileiro
e o chinês parece ser uma re-
gra mais universal. Existem
muitos problemas que os japo-
neses precisam superar se qui-
serem ser vitoriosos nos negó-
cios realizados com as Améri-
cas e o mundo.

Primeiro, é preciso com-
preender que fazer negócios
com organizações é importan-
te, mas existem casos em que
negociar com indivíduos pode
ser igualmente importante. Em
segundo, acostumar-se a pen-
sar de forma estratégica. Em
terceiro, pensar primeiro na
relevância do projeto para de-
pois ir resolvendo os detalhes.
Em quarto, criar condições de
tomar decisões rápidas para
não deixar as oportunidades
escaparem. E, por último, meu
lema pessoal é parar de ser um
“Burakichi antigo” (Apaixona-
do antiquado do Brasil) para se
tornar um “Burasuki novo”
(Apreciador novo do Brasil).

O Brasil é um país cheio de
encantos e muitos japoneses
ficam embevecidos por ele.
Uma pessoa apaixonada e
cega não tem argumentos para
convencer ninguém. Em vez do
antiquado “Burakichi” é pre-
ciso surgir um “apreciador do
Brasil”, ou mais especifica-
mente, um novo tipo de empre-
endedor japonês que “não des-
goste do Brasil” e que tenha a
eloquência para explicar aos
outros japoneses a essência
positiva do brasileiro.

* Teiji Sakurai é professor da Uni-
versidade de Kansai Gaidai (ex-
diretor-presidente da Jetro São
Paulo). Natural de Kyoto, foi di-
retor do Departamento de Expo-
sições da Jetro (Organização de
Comércio Exterior do Japão), di-
retor-presidente da Jetro São Pau-
lo de novembro de 2003 a março
de 2006 e auditor da mesma orga-
nização. É Professor Titular do
Departamento de Língua Estran-
geira da Universidade de Kansai
Gaidai desde abril de 2008.

** Este artigo foi possível graças
à colaboração da Associação
Central Nipo-brasileira.

DEBATES

Como fazer os japoneses
compreenderem o Brasil e os
brasileiros
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Atividades de nikkei se transformam em livro
didático que será utilizado nas escolas japonesas

COMUNIDADE/JAPÃO

Escolas e faculdades no
Japão começam a utili-
zar a partir de abril um

livro didático em inglês que tem
como conteúdo um documen-
tário da TV NHK sobre as ati-
vidades do mestre de karatê
brasileiro Tetsuyoshi Kodama,
transmitido em dezembro de
2008 para diversos países que
mantém canal da emissora ja-
ponesa, inclusive no Brasil,
mesma ocasião em que o ins-
trutor organizou o Torneio In-
ternacional de Karatê Come-
morativo ao Centenário da
Imigração Japonesa. Intitulado
“NHK BS English News
Stories, What’s on Japan 4”, o
livro didático contém temas
dos principais documentários
transmitidos pela emissora
NHK BS International.

“Este livro é um conjunto
dos 14 melhores documentári-
os transmitidos em inglês para
diversos países pela NKH BS
International durante o ano.
São documentários sobre as-
suntos interessantes que acon-
tecem no Japão. O livro acom-
panha o DVD dos documen-
tários, e é uma maneira de se
aprender inglês e ao mesmo
tempo conhecer melhor os de-
talhes do cotidiano no arquipé-
lago”, explicou Tetsuyoshi
Kodama em entrevista exclu-
siva para o Jornal Nippak.

No capítulo “Art of Living”
do livro mostra o trabalho do
mestre em sua academia de
karatê e o trabalho de ronda
noturna para pesquisa e acon-
selhamento as crianças e jo-
vens brasileiros no Japão, que
decorrente da diferença do idi-
oma, da cultura e problemas
familiares não conseguem se
adaptar ao sistema educacio-
nal japonês. “Tenho visitado
escolas japonesas para ajudá-
las no aprendizado do idioma
japonês; assessorado professo-
res japoneses a lidar com as
crianças brasileiras. Visitado
escolas brasileiras para ensi-
nar karatê gratuitamente e in-
centivado a conhecer também
o japonês para que construam
objetivos na vida. Também pro-
movo eventos esportivos para
incentivar a aproximação das
crianças brasileiras com as ja-
ponesas, além de constante-

mente participado de projetos
voltados à educação dos es-
trangeiros desenvolvidos pelo
governo japonês”, adianta.

No mesmo capítulo mostra
o acompanhamento do Secre-
tário de Esportes do Municí-
pio de São Paulo, Walter
Feldman, que realizou vários
projetos utilizando o esporte
para resgatar as crianças e jo-
vens da periferia de São Pau-
lo. O secretário aproveitou
uma visita em outubro de 2008
ao Japão a convite de Tetsu-
yoshi Kodama para participar
de um torneio internacional, e
acompanhar a equipe para ob-
servar o trabalho da ronda no-
turna que o mestre realiza em
conjunto com professores uni-
versitários da Faculdade Ha-

mamatsu Gakuin.

Criminalidade – De acordo
com o professor a ronda no-
turna faz parte de um grupo de
pesquisa e orientação que sur-
giu por que muitos jovens nipo-
brasileiros estarem se margi-
nalizando dentro da sociedade
japonesa. “Realizamos rondas
noturnas nos finais de semana
nos locais onde eles costumam
se reunir, para conversar e ori-
entar os jovens para que não
cometam crimes, e incentivá-
los a retornar aos estudos e a
praticar esportes”, esclarece
ele que é presidente da Asso-
ciação Mundial de Karatê Shi-
dokan em Shizuoka, e vice-pre-
sidente da Aliança de Inter-
câmbio Brasil/Japão.

“Sou também Conselheiro
da Polícia da província de Shi-
zuoka para assuntos de estran-
geiros, e podemos notar uma
nítida diminuição de casos de
crimes envolvendo menores
brasileiros. Na minha acade-
mia também ensino vários ado-
lescentes brasileiros e japone-
ses que viviam fazendo van-
dalismo, mas hoje se esforçam
para se tornar uma pessoa de
bom caráter”, garantiu.

O trabalho que Tetsuyoshi
Kodama já realizou e vem exe-
cutando garantiu, segundo ele,
um reconhecimento do gover-
no brasileiro que o condecorou
com o grau de Oficial, conce-
dido pelo Conselho da Ordem
de Rio Branco, por meio de
decreto do dia 5 de maio de
2009. Na ocasião, represen-
tantes do Ministério das Rela-
ções Exteriores foram para o
Japão para realizar uma ceri-
mônia de condecoração. Na
época o Embaixador Otto
Agripino Maia disse em seu
discurso que Kodama é um dos
mais importantes, respeitados
e admirados líderes comunitá-
rios brasileiros no exterior.
“Minhas conquistas, na verda-
de não são os prêmios, mas
sim a alegria de ver o sorriso e
o amadurecimento de cada
criança que tive contato”, re-
velou.

(Afonso José de Sousa)

Tetsuyoshi Kodama e Walter Feldman durante visita do secretário ao Japão em 2008

ARQUIVO PESSOAL

Tetsuyoshi Kodama com seus alunos

De acordo com o Minis-
tério das Relações Exteriores
do Brasil, atualmente o mes-
tre Tetsuyoshi Kodama é re-
conhecido como um dos mais
respeitáveis líderes na comu-
nidade nipo-brasileira no ar-
quipélago e no exterior, con-
quistando méritos pelo reco-
nhecido trabalho realizado no
país. No dia 10 de junho de
2009 ele foi condecorado pelo
Conselho da Ordem de Rio
Branco no grau de Oficial,
por decreto de 5 de maio de
2009 e assinada pelo Presi-
dente Lula. A cerimônia de
entrega das insígnias e do di-
ploma foi realizada em Ha-
mamatsu.

Tetsuyoshi Kodama che-
gou no Japão em fevereiro de
1991, portanto há 19 anos.
Antes de ir para o arquipéla-
go ele já atuava como profes-
sor de Karatê no Brasil. Nas-
cido e criado em São Bernar-
do do Campo começou a pra-
ticar karatê aos 14 anos, con-
quistou a faixa-preta aos 19
anos, vindo a abrir a sua pri-
meira academia na cidade.
Com 21 anos tornou-se ins-
trutor de karatê no Clube da
Volkswagen. Como nissei
desde sua infância tinha o
desejo de ir para o Japão, to-
mou essa decisão aos 23 anos
num dos torneios realizados
no Brasil. “O Grande-mestre
Yoshiji Soeno veio ao Brasil
convidado pelo meu então
professor Masakazu Moriya-
ma, e na ocasião me viu lu-
tar, foi ai que recebi o convi-
te para treinar no Japão, de-
pois de dois anos e com 25
anos fui para o arquipélago
pela primeira vez, e estou aqui
até agora”, salienta.

Desde criança estudou ja-
ponês numa escola japonesa
em São Bernardo, o que o

ajudou muito no Japão. Em
dois meses da entrada país se
matriculou numa auto-esco-
la, tirou a carteira de habilita-
ção para motorista de táxi; em
dois meses foi aprovado no
teste escrito e prático, e mi-
nha primeira profissão no Ja-
pão foi de motorista de táxi,
tornando-se o primeiro es-
trangeiro taxista na província
de Shizuoka. Trabalhou
como tradutor e intérprete
para a polícia e tribunais por
longos anos. Passou em um
concurso para representação
de seguros de nível superior,
e no exame de proficiência da
língua japonesa no nível um,
entre outras experiências.
“Hoje me sinto agradecido
por meus pais terem me co-
locado na escola japonesa e
dentro de casa conversar
sempre em japonês”, atesta.

Perfil – O perfil de Tetsuyo-
shi Kodama consta um leque
de cargos ocupados e traba-
lhos realizados como empre-
sário na área de consultoria
empresarial e representação
de seguros; e de presidente
da Associação Mundial de
Karatê Shidokan na provín-
cia de Shizuoka. O professor
também está envolvido com
as questões sociais exercen-
do a vice-presidência da Ali-
ança de Intercâmbio Brasil
Japão; é conselheiro da Polí-
cia da província de Shizuoka
para assuntos de estrangei-
ros; membro do Conselho de
Cidadãos do Consulado do
Brasil em Hamamatsu; dire-
tor do Centro de Socialização
Infanto-juvenil Kodama
Dojo; diretor da Associação
do bairro de Hatsuoi em Ha-
mamatsu; e capitão da NPO
Global Sports Alliance em
Hamamatsu.             (AJS)

Mestre Kodama é um dos mais
importantes líderes na comunidade

nipo-brasileira no Japão

O livro do mestre Tetsuyo-
shi Kodama divulga os 14 me-
lhores documentários veicula-
dos em inglês para vários paí-
ses do mundo como Big Eye
Craze: Mania atual das jovens
japonesas de se maquiarem de
modo a disfarçar o olhar pu-
xado e parecer mais ociden-
tal; Art of living: Um karateca
nikkei preocupado com a edu-
cação e o futuro das crianças
e jovens brasileiros no Japão;
Rice Flour: A arte do pão ja-
ponês; The Smiling Bottle
Dancer: História de uma habi-
tante de 89 anos sobrevivente
da segunda guerra mundial
que tenta preservar a cultura
do Katchaashii, uma espécie
de dança com uma garrafa so-
bre a cabeça; e Made to Last:
Técnicas de construções de
casas no Japão.

Bem como Like the Real
Think: Desenvolvimento e fa-
bricação de instrumentos mu-
sicais no Japão; Colorful
Eraser Generation: Variedade
de cores e modelos de borra-
chas que chamam a atenção
do público estrangeiro no Ja-
pão; Going Green: Relaciona-
mento entre restaurantes e
agricultores para oferecer
verduras ricas e saudáveis nos
pratos aos clientes; Care from
abroad: Com a diminuição do
número de crianças e aumen-

“Um karateca preocupado com a educação e o futuro das
crianças e jovens brasileiros no Japão”

to de idosos, o Ja-
pão passa pelo pro-
blema da falta de
helpers, e como al-
ternativa esta con-
tratando estrangei-
ros, principalmente
indonesianos, e
com isso o que
pode mudar no fu-
turo?; Eggs-actly
the Right Touch:
Desenvolvido uma
máquina para co-
letar, separar e
empacotar ovos,
sem nenhum risco
de se quebrarem.

Além de Focus
on Job-hunting:
Em meio à crise
que assolou o Ja-
pão, formar-se
numa faculdade

não significa mais emprego
garantido como em outras
épocas, então os jovens estão
se esforçando para se apre-
sentar da melhor forma pos-
sível, até contratando fotógra-
fo profissional para a foto do
currículo; Well-aged: No Ja-
pão aumenta o número de ido-
sos que depois de aposenta-
dos resolvem voltar a traba-
lhar por prazer; Quality over
Looks: Antes da crise, era
normal frutas e verduras com
formatos defeituosos irem
para o lixo, mas atualmente,
esses produtos tornaram-se
opção de preço baixo; e Toys
that Educate: Nesta época
moderna, onde até crianças
utilizam computadores, como
anda o trabalho com brinque-
dos educacionais?.

(AJS)
Capa do livro didático

DIVULGAÇÃO A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de Oswaldo
Cruz homenageou, no último
dia 21, o deputado federal
Walter Ihoshi (DEM-SP), por
sua atuação em prol das rela-
ções bilaterais entre Brasil e
Japão, e por sua dedicação
durante as festividades do
Centenário da Imigração Japo-
nesa, em 2008. “Desde que
assumiu mandato, Ihoshi é o
representante oficial da nossa
comunidade em Brasília, e
maior representante do Poder
Legislativo brasileiro perante o
governo japonês”, ressaltou o
presidente da associação, Mu-
netaka Furuguem.

Ihoshi, que é presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, agradeceu o apoio de to-
dos e disse que é uma satisfa-
ção poder trabalhar pela comu-
nidade nipo-brasileira.

COMUNIDADE/POLÍTICA

Walter Ihoshi é homenageado
em Oswaldo Cruz

Diversas autoridades pres-
tigiaram o evento, como o pre-
feito da cidade, Valter Luiz
Martins, vereadores e diversos
membros das comunidades
Nikkei da Alta Paulista.  O
parlamentar foi muito aclama-
do por todos e participou, ain-
da, de um almoço em sua hon-
raria.
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Kassab e Kamia vistoriam obras
de recapeamento na Zona Norte

SÃO PAULO/BAIRROS
COLUNA DO JORGE NAGAO

Meditation
*JORGE NAGAO

Tudo é uma questão
de manter
A mente quieta
A espinha ereta
e o coração tranquilo...

Walter Franco

Se a sua ansiedade é in-
controlável ou a sua hiperten-
são é preocupante, muita cal-
ma nessa hora. Fique zen. A
meditação cura ou ameniza
quase todos os males físicos
ou psicológicos, segundo ga-
rante uma recente reporta-
gem de capa da revIstoé, as-
sinada por Cilene Pereira e
Maíra Magro. Da psoríase ao
câncer, da enxaqueca à de-
pressão, a solução é a Medi-
tation, xon, xon, é meditation,
xon, xon...

A revista cita o caso do
ator Maurício Souza Lima, 43
anos, que tinha síndrome do
pânico e tomava antidepres-
sivos cujos efeitos colaterais
agravavam o seu sofrimento.
Há dez meses, ele trocou a
medicação pela meditação e
“nunca mais tive uma crise”,
comemora o neomeditador. A
meditação, made in China,
provou que é melhor que a
Medicina. E, o que é melhor,
o custo é zero. Maharishi e
Maurício, hoje, tem tudo a
ver.

O famoso guru Osho, em
seu livro “Meditação, a pri-
meira e última liberdade”,
ensina 30 técnicas de medi-
tar. Meditação é um osho
duro de roer. Para iniciantes,
Osho sugere que o candidato
a meditador “comece pela
sua loucura e não pela postu-
ra de ficar sentado. Se você
dançar loucamente, caotica-
mente, chorando, respirando
convulsivamente, tocará em
um ponto interior profundo
seu e se sentirá serenamente
feliz, apto para meditar. Sem
dançar loucamente, você fi-
cará sentado, silencioso ex-
ternamente, mas por dentro
estará tenso e não consegui-
rá o seu objetivo”. Sua medi-
tação “dançará”.

David Lynch, o diretor do
filme “Veludo Azul” e “O ho-
mem elefante”, entre outros,
é outro grande propagador da
meditação. Sua fundação
conseguiu incluir a meditação
na rede estadual do ensino
médio do Rio de Janeiro, com
o objetivo de reduzir a violên-
cia. 750 adolescentes relatam
que estão mais tranquilos e
criativos.

Em seu livrinho “Em
águas profundas”, Lynch nar-
ra a sua primeira meditação:
“Eu me sentei no chão, fechei
os olhos e iniciei um mantra;
e foi como se estivesse em
um elevador cujo cabo se
rompesse de repente. Boom!
Caí direto na felicidade, na
mais pura felicidade. Lá es-
tava eu. A certa altura, ouvi
a voz da instrutora dizendo
que já haviam transcorridos
os 20 minutos da meditação.

Fiquei tão maravilhado que
nunca mais parei de meditar”.

De tanto me ditarem so-
bre os benefícios da medita-
ção transcendental, resolvi
aderir à esta nobre arte. É sim-
ples: basta ficar sentado, na
posição de Lótus, por 20 mi-
nutos, duas vezes por dia.
Tempo é dinheiro mas quaren-
ta minutos por dia é um preço
diminuto para quem dispõe de
1440. Se fosse o insaciável
Leão do IR, ele morderia qua-
se dez vezes mais: 395! Mas
é fácil? Nananinanão.

Consegui alguns progres-
sos, mas haja paciência por-
que nada cai do céu, a não
ser chuva, bombas e coisas
de passarinho. Mas pode cair
também um anjo que vai nos
ajudar a meditar. Estou longe
de atingir o Nirvana. Che-
guei, no máximo, no Deep
Purple. A-ha, mas chego lá,
like a Rolling Stone. The
Doors se abrirão, sinto no Iron
Made in Brasil. Uma hora o
Oasis surgirá, Ozzy ou ama-
nhã. Queen viver verá, U2,
Bon Jovi and you, amig@ que
me lê.

O atento leitor me indaga-
rá: que tem a ver o rock com
a medita som? Muito. Foram
os Beatles, no auge da car-
reira, em 1968, que procura-
ram Maharishi Mahesh Yogi,
o papa da meditação, para
acalmar a mente em meio
àquele frenético sucesso.
Lennon e McCartney, nessa
reclusão, compuseram muitas
das canções do famoso
“White Album”, o famosíssi-
mo álbum branco, duplo, dos
rapazes de Liverpool. A me-
ditação transcendental, até
então, praticamente desco-
nhecida, virou uma febre no
mundo ocidental, conquistan-
do milhões de praticantes.

Maharishi morreu em 6 de
fevereiro de 2008, aos 91
anos. Como o seguro, seu
guru morreu de velho. Com
o tempo, no Rio, cumadi
Roseli,  você poderá meditar
até num trem. Neste caso,
não será uma meditação
transcendental, mas, sim, uma
meditação num trem da Cen-
tral. Então, vamos meditar?
Basta fechar os olhos e emi-
tir um ommmmmmmm, oral-
mente, claro, rs rs rs, juntar o
polegar e o indicador pra
mandar o stress tomar outro
rumo. Brincadeira à parte,
com meditation-xon, xon po-
deremos ter uma longa vida
e com a qualidade devida.
Duvida?

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

REPRODUÇÃO

FAMÍLIA
ORIENTAL

Procura senhora para
trabalhar como acompa-
nhante de idoso e reali-
zar serviços domésticos.
É necessário algum co-
nhecimento na cultura
oriental. Local de traba-
lho: Vila Mariana. Falar
com Renata ou Luzinete
no telefone: 2962 0033

CIDADES/JABOTICABAL

Exportações batem novo
recorde em Jaboticabal

Dados divulgados recente-
mente pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, revelam que
Jaboticabal (SP) exportou cer-
ca de US$ 21 bilhões no pri-
meiro bimestre de 2010 apro-
ximadamente. No mesmo pe-
ríodo de 2009, foram exporta-
dos pouco mais de U$ 6 mi-
lhões. A diferença representa
um aumento de 233%.

Açúcar (74,62%), grãos de
amendoim (12,39%), álcool
etílico (5,93%), óleo de amen-
doim (5,84%), seguidos de pul-
verizadores, filtros de água e
louças cerâmicas foram os pro-
dutos que mais se destacaram.

Esses produtos são enca-
minhados principalmente para
a Ásia, Europa e África. En-
tre os países que mais com-
pram os produtos Jaboticaba-
lenses estão Índia e Holanda,
seguidos de Rússia, Argélia e
Itália. Também integram a lis-
ta de compradores mais ex-
pressivos o Reino Unido, Bél-
gica, Hungria e Polônia.

Importações – No dois pri-
meiros meses de 2010, as im-

portações em Jaboticabal au-
mentaram 74,86%, totalizando
aproximadamente US$ 2 mi-
lhões, representando apenas
9,65% do total vendido. Os
principais países de origem dos
produtos que Jaboticabal im-
portou em 2009 são Suécia,
Argentina, Uruguai, Estados
Unidos, África do Sul e Chi-
na. Os produtos mais compra-
dos foram centrifugadores, in-
seticida, arroz, trigo, desinfe-
tantes e circuito impresso.

Com os números apresen-
tados na venda e compra de
produtos, o saldo favorável da
balança comercial externa de
Jaboticabal, no 1º bimestre de
2010, foi de US$ 19.065.386,00.

O prefeito José Carlos Hori
acredita que o crescimento nas
vendas demonstra a forte reto-
mada do desenvolvimento da
indústria e da agricultura
jaboticabalense e a elevada
capacidade dos empresários
locais. “Podemos dizer que Ja-
boticabal conta hoje com uma
industria forte, que apresenta
totais condições de conquistar
ainda mais espaço no mercado
interno”, afirma Hori.

DIVULGAÇÃO

Jaboticabal exportou US$ 21 bilhões no primeiro bimestre de 2010

CIDADES/ANDRADINA

Andradina vai ganhar o seu
primeiro cinema público

O prefeito de Andradina,
Jamil Ono (PT), e o secretário
municipal de Cultura e Turis-
mo, Fernando Magno, partici-
param no último dia 16 da so-
lenidade de entrega do Prêmio
de Incentivo à Criação de Sa-
las de Exibição de Filmes. An-
dradina esta entre os 40 muni-
cípios do interior que recebe-
ram projetores para incentivar
a criação de salas de exibição.
O evento contou com a pre-
sença do governador do esta-
do de São Paulo, José Serra;
do secretário estadual de Cul-
tura, João Sayad, e do coorde-
nador da Unidade Fomento e
Difusão de Produção Cultural,
André Sturm.

O prêmio faz parte da Cam-
panha Vá ao Cinema, em vi-
gor desde 2007, que tem como
objetivo democratizar o aces-
so ao cinema por meio da exi-
bição de filmes em sessões
abertas.

 “A doação dos projetores

vai democratizar o acesso às
obras audiovisuais e a forma-
ção de um público crítico, além
de fomentar o intercâmbio e
divulgação de informações”,
explicou Fernando Magno.

Os equipamentos para
montagem sala de cinema é
composto de uma tela de alta
definição, um projetor de vídeo
e um leitor de DVD) e sonori-
zação (uma mesa de som, duas
caixas não amplificadas e um
amplificador de potência). A
sala de cinema deverá ser
montada no Centro Cultural
Pioneiros de Andradina sendo
batizado de Cine Ponto. A inau-
guração esta prevista para o
mês de abril.

“Com a implantação dessa
sala as pessoas que não tem
acesso a cinema poderão se
beneficiar com uma intensa pro-
gramação com filmes nacionais
e internacionais para todas as
idades”, disse o prefeito Jamil,
agradecendo a doação.

O secretário de Cultura Fernando Magno, secretário estadual de
Cultura, João Sayad e o prefeito Jamil Ono

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Oprefeito Gilberto
Kassab (DEM) visto
riou as obras de

recapeamento da Estrada de
Santa Inês, localizada na zona
norte da cidade de São Paulo,
no último dia 22. Acompanha-
do do vereador Ushitaro Ka-
mia (DEM), eles percorreram
de carro toda a extensão da
via, inspecionando a realização
dos funcionários e conferindo
os benefícios deste trabalho.

“É uma obra necessária não
só a população local, como tam-
bém, aos que chegam e aos que
seguem em direção aos outros
cinco municípios ligados a essa
via. Trata-se de uma questão
de segurança a todos os moto-
ristas e passageiros”, afirmou
o vereador Kamia, que apoiou
a realização da obra.

A via opera nos dois senti-
dos e tornou-se um caminho
alternativo para os motoristas
que querem fugir do trânsito
pesado da rodovia Fernão
Dias. Com este trabalho, cer-
ca de 520 mil pessoas serão
beneficiadas.

A execução do serviço é
resultado de uma parceria en-
tre a Prefeitura e o Governo
do Estado que, por intermédio
do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER), realiza
programa de recuperação de

No total, estão sendo
recapeados 19 km da via que
abrange, além da Capital, os
municípios de Mairiporã,
Caieiras, Cajamar, Franco da
Rocha e Francisco Morato. A
cidade de São Paulo está rece-
bendo a recuperação de 4 km
no trecho que começa no bair-
ro Pedra Branca e segue até
Mairiporã. O valor total da obra
é de R$ 8 milhões, sendo que
R$ 1,8 milhão estão sendo apli-
cados no trecho da Capital.
(Com a Prefeitura  de São Paulo)

estradas vicinais em todo Es-
tado. O DER está custeando
os trabalhos, enquanto a Pre-
feitura é responsável por exe-
cutar os serviços complemen-
tares, como a construção de
áreas de parada, bem como a
limpeza e poda de árvores.

Os trabalhos no local foram
iniciados em fevereiro e devem
terminar ainda neste primeiro
semestre do ano. Já foram exe-
cutadas a recuperação pontual
da estrada e o serviço de
reperfilagem - que consiste na

aplicação da camada asfáltica
para nivelar a via. Em seguida,
serão construídos 4 km de
canaletas para ser feito o siste-
ma de drenagem, e por fim, a
implantação da sinalização ho-
rizontal com taxas reflexivas (os
chamados olhos de gato).

Recuperação – O DER ain-
da executará, na altura do nº
2.700 da estrada de Santa Inês,
uma obra de contenção de uma
área de risco, para evitar que-
da de barreiras.

O vereador Ushitaro Kamia acompanhou as obras ao lado do prefeito Gilberto Kassab

DIVULGAÇÃO

A Federação das Associa-
ções Culturais Nipo-Brasileiras
da Noroeste realizou sua as-
sembléia no dia 21 de março e,
por aclamação, o presidente
Kazoshi Shiraishi foi mantido
no cargo por mais um período
de dois anos. Esse é o terceiro

mandato que ele exerce con-
secutivamente. Além disso, ele
é o presidente do Bunkyo da
cidade e de mais três entidades
ligadas à comunidade nikkei.

A Federação congrega 32
associações de Pereira Barre-
to a Bauru.

NOROESTE

Kazoshi Shiraishi é reeleito
presidente da Federação
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Liberdade receberá restos mortais
de Sidarta Gautama em abril

BUDISMO

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

COMUNICADO

Comunicamos que o nome da Top
Look Promoções e Eventos está
sendo utilizada indevidamente por
uma pessoa que se denomina Gui-
lherme Hong ou Paulo Henrique
Teixeira.

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

Top Look Promoções e Eventos

Mauro Yoshio Shotoku

Rua Afonso Coelho, 803 - São Paulo

Telefone: 5083 3411

Agradecimentos
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da perda e na natureza de ajuda no velório e na missa de sétimo dia.

A viúva Sachiko Oshiro, os filhos: Hatsuko Yabiku, Keiko Tonaki, Miyoko
Ihara, Kimie Yoshimoto, Tsutomu Oshiro, Isamu Oshiro, Sônia Nakama,

Sandra Futema. Genros e Noras: João, Diogo, Lúcia, Miriam, Reimar e Nilton.

Atenciosamente,

Familia Oshiro

Depois de Viamão (re-
gião da Grande Porto
Alegre) e Florianópo-

lis (SC)m, agora é a vez de
Curitiba receber os restos mor-
tais de Sidarta Gautama, o
Buda, encontrados há 2500
anos. A exposição ficará aber-
ta ao público paranaense de 26
a 28 de março. Em São Paulo,
a curiosa mostra será apresen-
tada de 8 a 11 de abril, no Cen-
tro Cultural Hiroshima, no bair-
ro da Liberdade, em São Pau-
lo. Passa ainda por Vitória (16
a 18 de abril), Salvador (23 a
25 de abril), Recife (7 a 9 de
maio), João Pessoa (14 a 16
de maio), encerrando-se no
Rio de Janeiro (20 a 23 de
maio). A entrada é franca e
aceitam-se doações encami-
nhadas para as obras sociais,
culturais e religiosas do Proje-
to Maitreia.

Em todos os locais, os visi-
tantes poderão receber bên-
çãos oferecidas por monges
que acompanham a mostra em
todo o mundo e por mestres
residentes no Brasil como o
Lama Padma Samten, criador
do Centro de Estudos Budis-
tas Bodsatva, uma das organi-
zações responsáveis pelos
eventos, juntamente com o
Centro Shiwa Lha do Rio de
Janeiro, Centro Buda da Com-
paixão de Vitória/ES com
apoio do Instituto Caminho do
Meio de Viamão/RS e Centro
de Cultura Tibetana de Floria-
nópolis/SC.

Segundo os organizadores
da mostra, as relíquias não são
peças inanimadas como ves-
tuários, ossos ou fragmentos de
dentes, mas sim cristais, que
lembram pérolas e surgem en-
tre as cinzas. Denominadas
pelos tibetanos como “ringsel”,
guardariam a essência das
qualidades do mestre espiritu-
al. Para eles, a pureza destes
religiosos na forma de relíqui-
as seria a evidência de que al-
cançaram qualidades de com-
paixão e sabedoria antes da
morte.

Após a mostra itinerante, as
1.000 relíquias do Buda e ou-
tros mestres serão guardadas
em definitivo em um relicário
no coração da estátua gigante
de 152 metros em construção

na Índia e que integra o Proje-
to Maitreia - empreendimento
sócio-cultural e religioso ergui-
do em Kushinagar.

Com inauguração prevista
para este ano, reunirá museu,
biblioteca, teatro, templos, sa-
las de exposição, serviços de
hospitalidade, lindas fontes de
água e pavilhões de meditação,
visando a difundir o budismo e
preservar a cultura tibetana,
por meio de documentos, relí-
quias e ensinamentos sagrados
doados, trazidos do Tibete in-
vadido e de outros locais do
mundo.

Além disso, terá escolas e
um hospital universitário para
atender a população carente do

seu entorno. Quinhentos alunos
já estão recebendo educação
gratuita na escola Projeto de
Educação Universal Maitreia,
em Bodhigaia, que faz parte do
empreendimento liderado na
California pelo mestre tibetano
Lama Zopa Rinpoche, com
apoio do Dalai Lama e de per-
sonalidades internacionais
como Richard Gere.

“É importante lembrar que,
segundo Lama Zopa, o Proje-
to Maitreia tem o objetivo de
criar paz e harmonia em todo
o mundo e esta exposição visa
a promover estes valores por
onde passa“, observa Denise
Barranco, uma das coordena-
doras da exposição em São

Paulo. Aluna do Lama Padma
Samten, criador do Centro de
Estudos Budistas Bodisatva,
que integra o grupo organizador
da etapa brasileira da exposi-
ção itinerante, Denise lembra
o mestre ao acrescentar que
”a visita à mostra, de acordo
com o Lama, é uma oportuni-
dade maravilhosa, muito aus-
piciosa, pois proporciona aos
visitantes conexão com a pai-
sagem de cultura de paz e
amorosidade e pode trazer
méritos e benefícios espiritu-
ais a todos, adeptos ou não do
budismo“.

Mais informações de locais
e horários acesse o site
www.maitreyaproject.org

Depois da capital paranaense é a vez do Centro Cultural Hiroshima receber a curiosa exposição

DIVULGAÇÃO

A extraordinária coleção
contém numerosas relíquias
do próprio Buda Xaquiamu-
ni, que antes foi o príncipe
Sidarta, e de seus discípulos:
Maudgalyayana, Ananda e
Sariputra. Os “cristais” do
buda Kasyapa, que precedeu
Xaquiamuni, e de vários ou-
tros santos e mestres espiri-
tuais das tradições chinesa,
indiana e tibetana também
fazem parte da exposição.

As relíquias do buda Xa-
quiamuni foram oferecidas
por Dalai Lama, ao Lama
Zopa Rinpoche. Muitos ou-
tros mestres uniram-se ao
projeto e ofereceram “cris-
tais” a serem colocadas no
coração do Buda Maitréia,
que os adeptos acreditam
será o próximo.

Segundo os organizadores,
inúmeras pessoas têm se
conectado diretamente à po-

derosa energia de amor que
emana das relíquias. Budis-
tas e não-budistas relatam
que se sentem inspirados,
curados e em paz, simples-
mente por estar em sua pre-
sença. Cada visitante acessa
o aspecto divino em si.

Pode ser a última opor-
tunidade no Brasil de ver os
“cristais”, lembrando que
depois serão guardados no
coração de Maitréia.

Relíquias inspiram budistas e não budistas

O Parlamento Europeu de-
clarou “apoiar fortemente” a
participação de Taiwan como
observador em organismos e
atividades internacionais tais
como a Organização Interna-
cional de Aviação Civil
(ICAO) e a Convenção das
Nações Unidas sobre Mudan-
ça Climática (UNFCCC). A
declaração é parte de uma re-
solução sobre importantes
questões globais aprovada pelo
organismo legislativo em uma
esmagadora votação em 10 de
março.

Na resolução, o Parlamen-
to Europeu afirma que “dá as
boas vindas aos esforços em-
preendidos por Taipei e Pequim
para melhorar as relações atra-
vés do Estreito, as quais ajudam
a reforçar a estabilidade e a
segurança no Leste Asiático e
estimula ambos os lados a con-
tinuar no aprimoramento do di-
álogo, na cooperação prática e
na construção de confiança;
elogia a declaração do Conse-
lho da UE de 8 de maio de
2009, a qual reitera seu apoio a

participação de Taiwan na
OMS; apóia ativamente a par-
ticipação de Taiwan como ob-
servador em relevantes orga-
nismos e atividades internacio-
nais, tais como a ICAO e a
UNFCCC, onde a participação
de Taiwan é importante para os
interesses da UE e globais”.

Desde a melhoria nas rela-
ções através do Estreito e a
implementação da política de
“diplomacia flexível” de Tai-
wan, o Parlamento Europeu
tem aprovado várias resolu-
ções em apoio ao status de
observador de Taiwan em re-
levantes organismos internaci-
onais. Isso indica que a políti-
ca através do Estreito e a polí-
tica externa de Taiwan tem
sido bem vindas pelas nações
europeias e que o povo da UE
está profundamente preocupa-
do com o desenvolvimento das
relações entre Taiwan e a Chi-
na continental.

(Divisão de Informações –
Escritório Econômico e
Cultural de Taipei)

TAIWAN 1

Europa apoia participação em
organismos internacionais

O placar de Ciência, Tec-
nologia e Indústria de 2009,
publicado pela Organização
para Cooperação Econômica
e Desenvolvimento, informa
que a taxa de propriedade de
patentes internacionais de Tai-
wan é a mais alta no mundo,
ficando em 52,2 por cento. A
taxa é consideravelmente mais
alta do que aquelas para Suí-
ça, Cingapura e Coréia do Sul,
em 43,9 por cento, 30,4 por
cento e 4,8 por cento, respec-
tivamente.

Isto demonstra que Taiwan
trabalha estreitamente com
outras nações em questões tec-
nológicas, assim percorrendo o
caminho para tornar-se um
centro de conhecimento para

a Ásia bem como um corre-
dor de inovação global.

O vice-ministro Hu Chung-
ying, do Conselho para Plane-
jamento Econômico e Desen-
volvimento, disse que esses
dados mostram que a coope-
ração entre Taiwan e outras
nações sobre pesquisas que
levam a patentes é cada vez
maior. Nos últimos anos, a na-
ção tem trabalhado para atrair
empresas multinacionais para
que criem centros de pesquisa
e desenvolvimento. A partir do
fim de janeiro de 2010, 43 gran-
des empresas já fizeram isso.

(Divisão de Informações –
Escritório Econômico e
Cultural de Taipei)

TAIWAN 2

Taiwan lidera o ranking de
patentes internacionais

Em sessão sole-
ne realizada no últi-
mo dia 23, na As-
sembleia Legislativa
do Estado do Para-
ná, o deputado esta-
dual Luiz Nishimori
(PSDB) entregou o
título de Cidadão
Honorário do Estado
do Paraná ao médi-
co Saburo
Sugisawa.  Saburo
Sugisawa nasceu no
dia 16 de outubro de
1934, na Província de
Miyagui, no Japão.
Em 1937, aos três
anos de idade, imi-
grou com sua famí-

MEDICINA

Saburo Sugisawa é homenageado por Nishimori em Maringá
ro serviço de endoscopia di-
gestiva em Curitiba na Santa
Casa de Misericórdia possibi-
litando o diagnóstico precoce
de câncer de estômago.

Em 1988, inaugurou a Clí-
nica Sugisawa, com uma área
física de 750m2  e em 2000
ampliou  a área para 1250 m2 .
Já em 2007 foi inaugurado o
Centro Médico-Hospitalar
Sugisawa, com 14000m2, com-
posto por cinco edificações:
hospital, consultórios, serviços
gerais, administração e pronto
atendimento. Atualmente o
Centro Médico conta com mais
de 200 médicos e está capaci-
tado para atender milhares de
pacientes diariamente.

lia ao Brasil e instalaram-se ini-
cialmente em uma fazenda em
Santa Cruz do Rio Pardo e
depois em Marilia, ambas em
São Paulo. Em 1957, foi apro-
vado no curso de medicina na
Universidade Federal do Pa-
raná, em Curitiba. Após a gra-
duação, Saburo especializou-
se em Cirurgia Geral e do Apa-
relho Digestivo.

Em conseqüência do aten-
dimento à comunidade nipo-
brasileira, em 1969, o Gover-
no do Japão concedeu uma
bolsa de estudos no Instituto de
Câncer em Tóquio, no qual
adquiriu conhecimentos sobre
o aparelho de endoscopia di-
gestiva, implantando o primei-O médico Saburo Sugisawa

DIVULGAÇÃO

Uma grande ho-
menagem aos cida-
dãos que tem pres-
tado notória contri-
buição ao país e ao
Estado de São Pau-
lo. Foi com este es-
pírito que o gover-
nador José Serra e
o secretario de Re-
lações Institucio-
nais, José Henrique
Reis Lobo, fizeram
a entrega da Or-
dem do Ipiranga no
último dia 17, no
Palácio dos Bandeirantes.
Desta vez, a honraria, uma dis-
tinção estadual iniciada pelo
governador Abreu Sodré em
junho de 1969, foi entregue a
13 personalidades do mundo
das artes.

Foram agraciados o jorna-
lista Armenio Guedes, a atriz
Maria Della Costa, a fotógra-
fa Maureen Bisilliat, a bailari-
na e cenógrafa Hulda Bitten-
court, a atriz Regina Braga, a
atriz Christiane Torloni, a cine-
asta e atriz Carla Camurati, a
pintora Beatriz Milhazes, o
ator e cantor Agnaldo Rayol,
o diretor do Departamento
Regional do SESC, Danilo Mi-
randa, o cartunista Mauricio de
Sousa, o empresário Pedro
Herz, e o bibliófilo José Mindlin
- o único a receber a homena-
gem post morten.

A distinção é uma forma de

HOMENAGEM

Danilo Miranda recebe a
Ordem do Ipiranga

premiar as pessoas que de al-
guma forma se sobressaiam
em seus campos de atuação,
explica o presidente do Con-
selho Estadual de Honraria e
Mérito, Adilson Cezar. “A Or-
dem do Ipiranga é destinada a
alguém que tenha um destaque
específico numa área e que,
evidentemente, defenda os
valores paulistas e nacionais”,
completa. O presidente do
conselho lembra que a Ordem
é honorífica, ou seja, não se
trata de um título nobiliárquico,
que se transmite de geração
para geração.

A cerimônia de entrega da
Ordem do Ipiranga, a única do
Estado, contou com a presen-
ça do grão-mestre da ordem,
o governador José Serra, e seu
chanceler, o secretário-chefe
da casa civil, Aloysio Nunes
Ferreira.

Danilo Miranda é condecorado por Serra

DIVULGAÇÃO
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Canto do

Bacuri

MARI SATAKE

Elas se encontram. A ami-
ga quer saber das novidades.
Ela responde como estão os
acontecimentos. Não há ilu-
sões, não há sonhos.  A ami-
ga nada diz, sua indignação a
impede de dizer qualquer coi-
sa. Ela quer apenas a cerve-
ja para saciar sua sede. Fome
não tem, mas olha o cardápio
e sugere o prato que poderi-
am dividir. A amiga sorri e diz
que estava justamente pen-
sando naquela opção. Ela fala
para a amiga escolher os
acompanhamentos que qui-
ser, o que for escolhido esta-
rá bom. Enquanto a amiga
analisa o cardápio, ela fica
olhando o movimento do sa-
lão lotado àquela hora da tar-
de. De repente, vozes infan-
tis se sobrepõem às demais,
atrás dela duas crianças bri-
gam e se estapeiam. Ela não
quer mais ficar naquela mesa.
Tudo o que quer é distância
daqueles pirralhos alucinados.
Mudam para outra mesa. Dá
risadas e diz que são os si-
nais da idade que avança. A
amiga fala que ninguém me-
rece comer com crianças e
pais mal educados por perto.
A amiga volta para o cardá-
pio. Ela continua passeando
os olhos pelo salão, já longe
dos pirralhos. Ali, costumava
beber e comer quando era
jovem e acreditava que um
mundo melhor estava a ca-
minho.

A amiga faz o pedido e
enquanto esperam, conver-
sam. A amiga lhe fala de sua
aprovação na prova de um
concurso de seu interesse.
Ela fica feliz e a parabeniza.
A amiga lhe fala de seus
anseios e projetos. Enquanto
ela vive dias de angústias e
incertezas, a amiga vive dias
de espera dos bons desfechos
de seus projetos. Chega o
prato. Elas comem e bebem
pausadamente. A amiga fala,
ela escuta. Cansadas de tan-
to comer e beber, elas cami-
nham para acelerar a diges-

Tarde de domingo
tão daquele pesado almoço de
final de tarde.

Ela quer andar um pouco
pela feirinha de artigos alter-
nativos, a amiga conhece bem
aquele espaço e a acompa-
nha. Encontra o que queria.
Resolve comprar. A amiga lhe
diz que também prefere a
opção que ela escolheu. Ca-
minham até a estação de
metrô e ela pergunta se está
tudo bem para a amiga cami-
nhar sozinha até seu destino.
Despedem-se. A amiga lhe
deseja boas notícias no decor-
rer da semana. Ela agradece
e tomam rumos opostos.

Sozinha, no caminho para
casa ela pensa em sua vida.
Nas decisões que não tomou,
nas escolhas que fez ou não
fez. Ela se pergunta onde er-
rou se é que errou. Pensa nas
coisas que ainda quer fazer,
pergunta se haverá tempo e
espaço para se reconstruir.
Cai em si e dá risadas de si
mesma. Não. Ela não está
destruída. Aliás, nestes anos
todos, o que mais fez foi se
empenhar na sua construção,
na sua formação intelectual.
Sabe que é apenas um alvo a
ser atacado por alguns que
não toleram os que se defen-
dem do pensamento único
destes tempos de vistas cur-
tas.

Já perto de sua casa, ela
olha para o céu. É começo
de noite do primeiro domingo
deste outono. O ar ainda é
muito quente e abafado, mas
com o entardecer já sopra um
vento mais gelado. Ela entra
em sua casa. Ali dentro, tudo
parece estar em ordem.
Acende as luzes, se olha no
espelho. Apesar de tudo, não
se vê feia e nem acabada
como já se viu em outras ve-
zes. Talvez seja isso, ela
aprendeu que tudo nesta vida
é passageiro. Olha para sua
mesa de trabalho, felizmente
palavras adormecidas a espe-
ram e então, ela se põe a
ordená-las.

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Com o objetivo de explicar
e tirar dúvidas sobre o proces-
so seletivo de bolsas de estu-
do para nipo-brasileiros que
desejam desenvolver pesqui-
sas, mestrado e doutorado 2011
em universidades japonesas, o
Consulado Geral do Japão em
São Paulo e a Associação dos
Bolsistas do Governo Japonês
Monbukagakusho (ABMON),
realizam palestras explicativas
nos dias 31 de março, 5, 8, 12
e 26 de abril, em vários locais
da capital paulista. As bolsas
anuais são oferecidas pelo
Ministério da Educação, Cul-
tura, Esportes, Ciência e Tec-
nologia do Japão (Monbukaga-
kusho).

As bolsas têm duas dura-
ções: dois anos para o período
de abril de 2011 a março de
2013 e de um ano e meio en-
tre outubro de 2011 e março
de 2013. Para os períodos é
oferecida uma bolsa de apro-

ximadamente 152.000 ienes e
passagem de ida-e-volta. As
datas atualizadas serão divul-
gadas no site: www.sp.br.emb-
japan.go.jp As inscrições para
os candidatos interessados em
embarcar para o Japão em
2010 estão previstas para maio
de 2010.

Entre os requisitos estão a
exigência da nacionalidade
brasileira (excluem-se candi-
datos com dupla nacionalida-
de japonesa); idade até 34 anos
em 1º de abril de 2011 – nasci-
dos após o dia 2 de abril de
1976; formação universitária
ou estar apto a se formar no
ano corrente; bem como do-
mínio da língua japonesa ou
inglesa. Para aqueles que não
dominam a língua japonesa,
será ministrado um curso bá-
sico nos seis primeiros meses
da bolsa.

O informativo completo
está disponível na homepage

EDUCAÇÃO

Consulado do Japão promove palestras explicativas sobre
bolsas de estudo no Japão

do consulado: http://
www.sp.br.emb-japan.go.jp/
pt/cultura_bolsa1.htm (Bolsa
de Pesquisa - Pós-graduação).

PROGRAMAÇÃO

Palestras sobre bolsas de es-
tudo para brasileiros no Japão
Quando: dia 31 de março
Horário: das 19h às 21h
Onde: Hotel Mercure (Paulis-
ta) Rua São Carlos do Pinhal,
87 Bela Vista - São Paulo

Quando: dia 5 de abril
Horário: das 14h às 16h
Onde: Casa de Cultura Japo-
nesa na USP - Av. Prof. Lineu
Prestes, 159 Cidade Universi-
tária - São Paulo

Quando: dia 8 de abril
Horário: das 12h30 às 14h
Onde: Biblioteca Central da
UNICAMP - Rua Sérgio
Buarque de Holanda, s/n Ci-

dade Universitária “Zeferino
Vaz” - Campinas

Quando: dia 12 de abril
Horário: das 14h às 16h
Onde: Auditório Reverendo
Wilson de Souza Lopes, no
MACKENZIE - Rua da Con-
solação, 930 Consolação - São
Paulo

Quando: dia 26 de abril
Horário: 18h30 às 19h30
Onde: Auditório Prof. Dr. Ri-
cardo Hasson Sayeg da PUC
- Rua Ministro de Godoy, 969
Perdizes - São Paulo. Edifício
Reitor Bandeira de Melo -
ERBM 1º andar.

Inscrições: gratuitas pelo e-mail
cgjcultural5@arcstar.com.br
(Vagas limitadas).

Informações: (11) 3254-0100
ramal 356 www.sp.br.emb-
japan.go.jp

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Dia: 29.03.2010 – Horário: 13h00

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

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

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

Dia: 29.03.2010 – Horário: 10h00

Pauta: 1. Reforma do Estatuto Social.

São Paulo, 10 de março de 2010

Romeu Sérgio Dias Bueno
Presidente

BAILE

Beth realiza Baile na
Associação Mie neste sábado

O Grupo Escoteiro Hok-
kaido realizará no dia 17 de
abril, nas dependências da As-
sociação Hokkaido (Rua Joa-
quim Távora, 605, Vila Maria-
na), em São Paulo, o seu tra-

ESCOTISMO

Grupo Escoteiro Hokkaido
promove baile em abril

O tradicional Baile organi-
zado pela promoter Beth Yaji-
ma acontece neste sábado
(27), a partir das 19 horas, na
Associação Mie Kenjinkai do
Brasil (Av Lins de Vasconce-

los, 3352). Haverá presença de
personal dancers.

Informações e reservas
pelo telefone: 11/ 3209-2609 ou
9904-2237

dicional baile para relembrar os
bons tempos. Trata-se de uma
viagem no tempo através de
ritmos como bolero, salsa,
merengue, soltinho e muito
flash back dos anos 70 e 80.

A arrecadação será desti-
nada em prol das atividades do
GE Hokkaido

BAILE DO GE HOKKAIDO
QUANDO: DIA 17 DE ABRIL, DAS 18 ÀS

22 HORAS

ONDE: SALÃO ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO

(RUA JOAQUIM TÁVORA, 605  -
PRÓXIMO À ESTAÇÃO ANA ROSA DO

METRÔ)
INGRESSO: R$ 25,00 (INCLUÍDO

LANCHE E UM PRATO FRIO). BEBIDAS

SERÃO COBRADAS À PARTE

* CONVITES A R$ 30,00 NO DIA DO

EVENTO

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
TEL.: 11/9701-5254
SH.KIMURA@IG.COM.BR (SELMA);
TEL.: 11/9511-1509
LIKA_KNS@YAHOO.COM.BR (LIKA)
VENDA DE CONVITES:
EMPÓRIO MIL (RUA MORGADO DE

MATEUS, 195  -  VILA MARIANA) E NA

SUPER G (RUA CARAMURU, 513  -
SAÚDE – C/ RIOGO

Ícone da culinária budista visita
São Paulo pela primeira vez

GASTRONOMIA

Depois de passar por vá
rios países da Europa
e Estados Unidos, o

chef japonês Toshio Tanaha-
shi, formado em Economia
Agrícola com especialização
na cultura da culinária Shôjin
– Verdura sábia, está em São
Paulo pela primeira vez para
difundir a culinária budista. No
domingo (28), às 14h30, ele
ministrará palestra sobre a tra-
dicional culinária vegetariana
Shôjin Ryôri no Pavilhão Japo-
nês, no Parque do Ibirapuera
(Zona Sul de São Paulo).

Ontem (24) e hoje ele par-
ticipou de dois eventos gastro-
nômicos no restaurante Kino-
shita, também em São Paulo.

O objetivo da visita é pro-
mover e divulgar a culinária
natural, baseada na filosofia
budista de forma expansiva.
A base dos ingredientes da
gastronomia Shôjin são legu-
mes, verduras, cereais, cogu-
melos, frutas e algas marinhas,
evitando peixes e carnes. Ta-
nahashi acredita que a culiná-
ria Shôjin Ryôri é um dos prin-
cípios e baseia-se no concei-
to de amor e gratidão para
com Buda.

Segundo Tanahashi, “saber
a procedência dos vegetais e
frutas, terem bons pensamen-
tos na hora do manuseio e pre-
paro dos alimentos”, é possí-
vel fazer dos vegetais e frutas
como prato principal, para que
se tenha uma vida saudável.

No entanto, adverte que o
consumo exagerado de carne
e peixe é prejudicial, pois “o
corpo todo perde o vigor e a
capacidade para a disciplina”.
“Mesmo a shojin ryôri, apesar

de leve, não é para ser consu-
mida com exagero. É preciso
considerá-la como fonte medi-
cinal e comer apenas o sufici-
ente para assegurar a saúde,
porque, afinal, o alimentar-se
significa proteger o corpo da
cabeça e da morte”, destaca.

Caju – No passeio que fez ao
Mercado Municipal de São
Paulo, Tanahashi ficou surpre-
so e deslumbrado com a vari-
edade de verduras e frutas, o

colorido que viu. “Precisei
atravessar o oceano para co-
nhecer frutas exóticas como o
caju (fez comentário sobre a
castanha grudada na poupa).
Já estou pensado em uma mis-
tura do caju com tofu, ou até
mesmo com a castanha”, co-
menta o chef.

(Luci Júdice Yizima)

DEMONSTRAÇÃO DA
GASTRONOMIA SHÔJIN
DATA: 24 E 25 DE MARÇO DE 2010, ÀS

19H

LOCAL: RESTAURANTE KINOSHITA

RUA JACQUES FELIX, 405 - VILA

NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

INFORMAÇÕES: (11) 3849 6940
VAGAS LIMITADAS

PALESTRA SOBRE A
GASTRONOMIA SHÔJIN
DATA: 28 DE MARÇO DE 2010, ÀS

14H30
LOCAL: PAVILHÃO JAPONÊS - PARQUE

DO IBIRAPUERA (PORTÃO 10)
AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/
Nº - VILA MARIANA - SP
EVENTO GRATUITO

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755
(RAMAL 124) / 5081-7296
VAGAS LIMITADAS (SERÃO PREENCHIDAS

CONFORME A ORDEM DE CHEGADA)

JORNAL NIPPAK

Toshio Tanahashi ministra palestra em São Paulo neste domingo
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Após críticas, projeto “Misora
Hibari” deve sair “quase” de graça

MÚSICA 1

�

Depois de idas e vindas,
o projeto “Misora
Hibari Film Concert”

deve ganhar nova formatação.
O projeto inicial, com custo es-
timado em R$ 200 mil, foi
abortado pelo Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al). Em reunião realizada no úl-
timo dia 10, a diretoria execu-
tiva da entidade decidiu que a
ideia original seria inviável “de-
vido às dificuldades dos recur-
sos financeiros orçados”.

O evento, que visa come-
morar os 55 anos do Bunkyo
e os 40 anos da apresentação
da cantora no Ginásio do Ibi-
rapuera, em São Paulo, con-
siste na projeção de um vídeo
com duração de 2h30 – divi-
didos em duas partes de 1h15
cada com intervalo entre as
apresentações – que enfoca
a trajetória da intérprete
(1937-1989) com suas mais
significativas interpretações.
Segundo André Korosue, se-
cretário do Conselho Delibe-
rativo do Bunkyo e um dos
mais entusiastas da ideia, tra-
ta-se de “uma obra para re-
verenciar a rainha da música
japonesa”.

A iniciativa partiu do em-
presário e filho da cantora,
Kazuya Kato, dono da produ-
tora que detém dos direitos da
cantora e foi intermediada pela
cantora Mariko Nakahira. O
Nikkey Shimbun questionou o
papel do Bunkyo como co-pro-
motora e criticou também a
postura da entidade na arreca-
dação de fundos para a reali-
zação do evento.

março informando que o pro-
jeto inicial seria inviável já que
não conseguimos a parte mo-
netária”, conta Korosue, ante-
cipando que uma das alterna-
tivas, e talvez a mais viável, “é
a produtora enviar o vídeo e
deixar a guarda por conta do
Bunkyo”.

“Neste formato, não paga-
ríamos nada. Conseqüente-
mente, o público também não
pagaria ingresso, que seria tro-
cado por um quilo de alimento
não perecível”, antecipa ele,
lembrando que as datas per-
manecem inalteradas, ou seja,
a partir de 5 de agosto. A exi-
bição terá a retaguarda da Pa-
nasonic, envolvendo técnicos e
equipamentos digitais de alta
definição. “Ou seja, já temos
o mais difícil”, observa, acres-
centando: “Quem sairá ga-
nhando será o público”.

Importância – Segundo ele,
pelo novo formato, sem ônus
para as entidades, o número de
parceiras interessadas em par-
ticipar do projeto deve aumen-
tar. “Uma coisa é você ter que
pagar R$ 20 mil, a outra é pa-
gar apenas as despesas da pes-
soa encarregada pela integrida-
de do vídeo”, conta, lembrando
que os produtos arrecadados
com a exibição serão entregues
para as quatro principais enti-
dades nikkeis da comunidade
(Associação Pró-Excepcionais
Kodomo-no-Sono, a Assistên-
cia Social Dom José Gaspar
“Ikoi-no-Sono”, da Kibô-no-Iê
e do Centro de Reabilitação
Social Yassuragui Home).

 “A proposta sempre foi
fazer algo beneficente”, afir-
ma Korosue, que destaca a
importância do evento. “Para
o Bunkyo seria interessante
porque “estaríamos divulgan-
do a cultura japonesa através
de uma das maiores
cancioneiras da música japo-
nesa, além de ter sido a pri-
meira mulher condecorada
pelo governo japonês”.

(Aldo Shiguti)

De acordo com Korosue o
dinheiro seria utilizado para
custear as despesas da equipe
que viria do Japão, incluindo
passagens para seis pessoas,
estadia e alimentação. A ideia
era levantar o dinheiro através
de cotas entre as entidades in-
teressadas em exibir o vídeo –
inicialmente estavam previstas
apresentações nas cidades
Belém (Norte); Brasília, Cam-
po Grande ou em duas cida-
des (Centro-Oeste); Curitiba
ou em uma cidade do Norte do
Paraná; além da capital pau-
lista e em um município do In-
terior de São Paulo.

O Jornal Nippak apurou
que somente o Bunkyo ficaria
com 5 cotas, no valor de R$
20 mil cada uma, totalizando

R$ 100 mil. “Mas tivemos que
abandonar tudo”, disse Koro-
sue, acrescentando que busca,
agora, uma alternativa.

No comunicado distribuído
à imprensa, o Bunkyo informa-
va que pretendia buscar enten-
dimentos junto à Misora Hibari
Productions do Japão para dar
continuidade ao projeto em
nova formatação “atendendo
às manifestações positivas de
inúmeros fãs da cantora
Misora Hibari e das entidades
nipo-brasileiras”.

André Korosue revelou ao
Jornal Nippak que uma nova
reunião estava marcada para
ontem (24), quando seria acer-
tada a nova formatação. “En-
viamos uma carta à produção
da Misora Hibari no dia 12 de

Hibari esteve no Brasil em 1969 quando cantou para 40 mil

DIVULGAÇÃO

MÚSICA 2

Joe Hirata se apresenta
amanhã (26) na Acema

O cantor Joe Hirata faz
uma única apresentação ama-
nhã (26), a partir das 20h, na
Acema (Associação Cultural
e Esportiva de Maringá). O
show, seguido de um jantar,
visa arrecadar fundos para a
viagem de sua sobrinha
Pamela, filha de Jane Ashiha-
ra, que em maio embarcará
para o Japão para representar
o Brasil em evento promovido
pela NAK (Nihon Amateur
Kayou Renmei).

No palco, Joe Hirata inter-
pretará as canções que marca-
ram sua trajetória e dividirá o
palco com a irmã, Jane, a so-
brinha, Pámela, e as convida-
das Mônica Misawa e Keyla.
Destaque também para a apre-
sentação da música “Raça e

Ginga Misturou” com as parti-
cipações dos grupos de taikô e
de yosakoi soran da Acema.
No encerramento, todos sobem
ao palco para o “grand finale”.

Informações pelo telefone:
44/3305-0846

Joe Hirata se apresentará ao lado da irmã Jane Ashihara

DIVULGAÇÃO

LAZER

Ingressos para o Baile da Erika Kawahashi na
Associação Aichi já estão à venda

Já estão à venda os ingres-
sos para o Baile Erika Kawa-
hashi que acontece no dia 14
de abril, a partir das 18h30, na
Associação Aichi do Brasil
(Rua Santa Luzia, 74, bairro da
Liberdade). A animação esta-
rá a cargo da tecladista, pro-
fessora e jurada Erika Kawa-
hashi, que dividirá o palco com
seus convidados, os cantores
Sadao Okawara, Nelson Ha-
rada e Mario Tanaka.

No repertório, ritmos como
bolero, samba, tango, forró,
country, valsa, cha-cha-cha,
rumba e mambo.

Para as desacompanhadas,
haverá uma equipe de personal
dancers da Academia Dan-
çando na Lua. Outra atração
é o sorteio de inúmeros prêmi-
os valiosos, entre eles uma jóia.

E como já é tradição, os ani-
versariantes do mês estarão
soprando as velinhas com di-
reito a bolo e parabéns pra
você.

A tecladista, vocalista e jurada com os músicos do baile

DIVULGAÇÃO

Ingressos: R$ 20,00 (ante-
cipados) e R$ 22,00 (no dia).

Informações e reservas
pelos telefones: 11/2578-3829,
5589-7789 ou 9827-9925
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Mágico Célio Amino fará parte do elenco da peça
“A Flauta Mágica” do diretor inglês Peter Brook

TEATRO

�

Em um feito inédito na
história da dramaturgia
brasileira e da imigra-

ção japonesa no Brasil um
mágico nikkei foi escolhido
para integrar o elenco do es-
petáculo “A Flauta Mágica” –
ópera de Mozart que o diretor
britânico Peter Brook deve
estrear em novembro em Pa-
ris (França). Célio Amino clas-
sifica a sua escolha como a
melhor notícia que recebeu na
sua carreira de mais de duas
décadas como mágico profis-
sional. A novidade também
chegou em um ótimo momen-
to da sua vida, pois está pres-
tes a completar 40 anos no pró-
ximo dia 12 de abril.

Célio Amino começa a en-
saiar em agosto em Paris onde
vai estrear o espetáculo (ain-
da não sabe a duração) e de-
pois participará de uma turnê
mundial. “Fiquei muito conten-
te. Agora estou preparando-me
para ficar um ano fora do país,
atuar com tranqüilidade e dei-
xar meus negócios andando no
Brasil. Cuidarão dos meus ne-
gócios o Ricardo Malerbi,
Edmundo Matsuoka, Leonar-
do Otsuka, Mario Kamia, Ed-
son Iwassaki e Larissa
Orlow”, destaca.

Peter Brook conheceu o
trabalho do mágico através da
sua colaboradora artística,
Marie-Hélène Estienne, que
recebeu um DVD do espetá-

culo “Além da Mágica” das
mãos de Célio Amino, em ju-
nho de 2008 quando ela este-
ve no Brasil acompanhando a
peça “Fragments” do diretor
inglês. “Acho que foi um pou-
co de sorte, destino e ter tido a
presença de espírito de entre-
gar o DVD para ela. Não ne-
cessariamente que estou fa-
zendo um excelente trabalho”,
avalia. Nessa peça o mágico
nikkei conta com a participa-

ção de um ou dois mágicos por
dia. “Ao todo este ano serão
oito mágicos que se revezarão,
em média serão 150 pessoas”,
ressalta.

A participação do mágico
na ópera foi definida em um
encontro que teve com Peter
Brook em janeiro de 2009, du-
rante um workshop de traba-
lho sobre a Flauta Mágica.
Perguntado sobre o que cha-
mou a atenção do diretor para

incluí-lo do elenco, Célio
Amino disse que ‘honestamen-
te não sabe’. “Tampouco per-
guntei por que, acho que tenho
pouca curiosidade por esses
aspectos. Acho mais importan-
te viver a situação”, assegura.

O mágico revela que parte
importante da sua preparação
própria para a Flauta Mágica
está sendo estudar Seitai-ho e
Do-ho com Toshi Tanaka e Nô
com o Jun Ogasawara. “É es-
tar sensível a muito mais ele-
mentos durante uma apresen-
tação como, por exemplo, ao
ar dentro e fora do corpo”,
explica.

Projetos – Atualmente Célio

Amino está trabalhando um
projeto com o diretor Mauri-
cio Paroni que está fazendo
workshops e pesquisas com
shibari (bondage), mágica e
haiku. Esse trabalho o mágico
vai estrear provavelmente em
2011 porque até agosto está
comprometido com a prepara-
ção da Flauta Mágica, enquan-
to que Paroni estreará
Assurbanipal em abril.

“Nesse espetáculo partici-
pará um parceiro meu, o
mentalista Leonardo Silvério;
estou dando uma consultoria.
O espetáculo em longo prazo
que pretendo fazer ainda é
muito embrionário, penso num
período de dez anos”, afirma.
“Este espetáculo terá a parti-
cipação da atriz Simonia Quei-
roz e consultoria do Otavio
Azevedo. Em longo prazo pen-
so em fazer um espetáculo”,
completa.

O mágico nikkei ainda está
envolvido com outros traba-
lhos, também está fazendo a
curadoria do Experiências
Mágicas, espetáculo que con-
vida mágicos que estão crian-
do e pesquisando novas for-
mas, além de algumas vezes
mostrar algum número que
está pesquisando.

Célio Amino que começou
a carreira de mágico profissi-
onal aos seis anos de idade, é
fundador da Magicorp – uma
das maiores empresas de
ilusionismo da América Latina
–, e autor de Além da Mágica.
Além da sua participação a
montagem é uma realização do
grupo Oculto do Aparente. O
mágico esclarece que o seu
interesse por física (USP),

mágica e dramaturgia (teatro),
aconteceu de maneira ‘bem
natural’. “Acredito que meu
interesse pela física aos 15
anos veio do meu interesse
como mágico, de conhecer o
mecanismo oculto por trás das
coisas. Já meu interesse pela
dramaturgia aos 18 anos é algo
bem específico, eu quis mos-
trar as relações de mestre-alu-
no dentro de uma tradição”,
garante.

Mágico de mãos hábeis e
truques simples, Célio Amino
era mais conhecido até pouco
tempo por apresentações em
eventos corporativos do que
pela presença nos palcos. Voz
baixa, fala pausada e uma for-
malidade de gestos que em
nada se distância dos antepas-
sados japoneses.

(Afonso José de Sousa)

“EXPERIÊNCIAS MÁGICAS”
QUANDO: SEMPRE ÀS TERÇAS-FEIRAS ATÉ

O FINAL DO ANO

HORÁRIO: 21H

ONDE: BAR E RESTAURANTE CHÁCARA

SANTA CECÍLIA - RUA FERREIRA DE

ARAÚJO, 601 PINHEIROS, SÃO PAULO –
SP
DURAÇÃO: 1 HORA

PREÇOS: R$15,00
CLASSIFICAÇÃO: A PARTIR DE 16 ANOS

CAPACIDADE DO ESPAÇO: 200 PESSOAS

INFORMAÇÕES:
(11) 3034-3910 / 3034-6251
WWW.CHACARASANTACECILIA.COM.BR

ACESSO PARA DEFICIENTES E
CAPACIDADE DE 505 PESSOAS.
CARTÕES: DE CRÉDITO DINERS,
MASTERCARD, VISA E AMEX E DE DÉBITO

MAESTRO, REDESHOP E VISA ELETRON.
ESTACIONAMENTO: TERCEIRIZADO COM

MANOBRISTA – DE R$ 10,00 A R$ 15,00
DEPENDENDO O DIA.

Depois de destacar-se na
programação cultural do res-
taurante Chácara Santa Cecí-
lia em 2009 o projeto “Experi-
ências Mágicas” abriu em fe-
vereiro a temporada cultural
2010 da casa em Pinheiros.
Comandado por Célio Amino
o show de mágica interativo
conta com a participação ati-
va da platéia nas apresenta-
ções curiosas e surpreenden-
tes. Com novos mágicos para
somar ao cardápio da noite (to-
das às terças-feiras a partir das
21h), humor e diversão, o car-

dápio do espetáculo, como não
poderia deixar de ser, é rega-
do com muito humor e diver-
são.

O “Experiências Mágicas,
criado pelo grupo O Culto do
Aparente, é uma idealização
dos mágicos Célio Amino e
Ricardo Malerbi, que já fize-
ram grandes espetáculos de
sucesso nos teatros Alpha,
Folha e Tuca Arena, com o
espetáculo “Além da Mágica”.
A versão 2010 ganhou ainda
novos companheiros, entre
eles: Mario Kamia (mágico

Experiências Mágicas convida mágicos que
criam e pesquisam novas formas

fixo do programa “Hoje em
Dia”, da TV Record), Edson
Iwassaki, Léo Otsuka, e Ismael
de Araújo.

O espetáculo de humor en-
tretém o público com mágicas
inusitadas, garantindo dessa
forma uma boa diversão para
o público presente. Para Célio
Amino, curador do grupo, a
experiência vivida no Cháca-
ra Santa Cecília “é muito gra-
tificante. Gosto da questão de
fazer humor familiar, além do
que o lugar é uma inspiração”,
finaliza.

Participação do mágico na ópera foi definida durante encontro com Peter Brook em janeiro de 2009

Célio Amino começa a ensaiar em agosto, em Paris, local de estreia do espetáculo: sensibilidade

DIVULGAÇÃO
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GASTRONOMIA

Zona Norte de São Paulo ganha
nova opção em pastelaria *MARCOS MORITA

Os últimos doze meses fo-
ram talvez os campeões em
recall envolvendo automóveis.
Na última semana foram os
proprietários do Stilo, da FIAT,
cuja roda pode se soltar em
movimento. Vale salientar que
a montadora, acionada pelo
DENATRAN e multada em
R$ 3 milhões, mantêm a posi-
ção de que não há nada de er-
rado com seu veículo. Enquan-
to isso, cubos de roda são im-
portados da Europa.

Como professor de estra-
tégia e marketing, sou sempre
questionado sobre as razões
do aumento no número de
recalls. Tecnologia, controle
estatístico de processos,
robótica, qualidade assegura-
da e certificações ISO, deve-
riam se não extingui-los, dimi-
nuí-los de maneira considerá-
vel. Tenho pesquisado e con-
sultado opiniões de especialis-
tas sobre diversos prismas,
cujas hipóteses são abaixo
apresentadas.

Muito tempo se passou des-
de o final da era Henry Ford e
seu modelo T. Espartano, pre-
to, porém robusto, criou o con-
ceito de produção em massa.
Numa época em que
inexistiam grandes parques in-
dustriais, a produção era total-
mente verticalizada. Pratica-
mente todos os itens que o
compunham eram produzidos
internamente. Hoje a situação
é bastante diferente.

As montadoras terceirizam
conjuntos inteiros a fornecedo-
res. Estes por sua vez o fazem
novamente com outras empre-
sas. Apesar dos processos de
certificação de fornecedores,
a probabilidade de ocorrência
de problemas aumenta à me-
dida que novas variáveis são
adicionadas ao processo. É
também mais difícil encontrar
os responsáveis quando sur-
gem os defeitos, eletrônicos em
especial.

Lembro do tempo em que
acompanhava meu pai e sua
possante Variant à oficina. Seu
motor traseiro fazia um ruído
ensurdecedor, o qual parecia
música aos ouvidos do mecâ-
nico. Era o tempo em que pro-
blemas eram descobertos ape-
nas pelo barulho, como um clí-
nico geral que ausculta seus
pacientes. Com a eletrônica
foram-se os mecânicos de
bairro e a simplicidade da cai-
xa de ferramentas.

Como todo garoto, conhe-
cia as marcas e modelos de
carro, o que, diga-se de pas-
sagem, não era lá grande coi-
sa. Tivemos uns dez carros
durante minha infância e ado-
lescência. Brancos e com duas
portas, enferrujavam com fre-
qüência. Os anos se passavam
e os modelos eram sempre os
mesmos. Apenas pequenas al-
terações na cor do estofamento
ou no desenho dos faróis.

Hoje um garoto teria muito

mais dificuldades em guardar
os modelos existentes, apesar
de seus cérebros estarem co-
nectados todo o tempo. Cores
sólidas ou metálicas, importa-
dos, nacionais, duas, três ou
quatro portas, conversíveis, 1.0,
1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, álcool,
gasolina, gás, elétrico, com ou
sem chave, charmosos, segu-
ros e bonitos. As novidades
parecem não ter fim.

As geladeiras da vovó que
duravam toda uma vida, hoje
não passam de alguns anos.
Sinal dos tempos, afinal quem
gostaria de ter um trambolho
na cozinha. Imagine então na
garagem. Com o ciclo de vida
cada vez mais curto, as em-
presas são compelidas a au-
mentar o ritmo de lançamen-
tos. Produtos maduros e con-
solidados têm menores
chances de apresentarem de-
feitos. Os taxistas em geral se
enquadram nesta categoria.

A globalização trouxe o
conceito de mundo conectado.
Vivemos numa aldeia global,
não mais local. Acompanha-
mos e desejamos em tempo
real tudo que ocorre na Amé-
rica e no Velho Mundo. Bom
para os consumidores, ruim
para as empresas, as quais não
podem utilizar os países em
desenvolvimento para desovar
seus produtos antigos. Neste
novo cenário, carros são cons-
truídos em escala global, com-
partilhando plataformas e com-
ponentes visando economias
de escala. O que poderia ser
positivo torna-se uma dor de
cabeça global. Akio Toyoda
sabe do que estou falando.

Por fim, adicione as redes
sociais, blogs e twitter. O que
era para ser um caso isolado
torna-se público em poucos
instantes, através do marketing
viral. As montadoras parecem
encurraladas. Concorrência
crescente, pressão para redu-
ção de custos, consumidores
cada vez mais conscientes e
conectados, órgãos do gover-
no aplicando multas históricas.
Quiçá Henry Ford estivesse
correto em suas teorias.

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

ARTIGO

Produção automobilística na
era global

Com a inauguração da
Mitico Pastéis, na rua
Dr. César, 1137/1141,

em Santana, os paulistanos
em especial os moradores e
frequentadores da Zona Nor-
te têm agora, a oportunidade
de saborear um dos melhores
pasteis de feira da cidade num
ambiente aconchegante e con-
fortável.

O espaço leva a assinatura
do arquiteto Hamilton Carraro
Junior, que utilizou contrastes
de cores e iluminação sóbria.

Instalada numa área ampla
e bem arejada, os clientes po-
dem acompanhar a elaboração
dessa iguaria típica da cidade.
O trabalho é feito por uma
equipe experiente, mas conta
sempre com a supervisão e as
mãos dos donos, o casal Mitico
e Mauro Iha.

A qualidade dos pastéis é a
marca registrada da proprietá-
ria Mitico, que orgulha-se da
receita herdada da mãe Ma-
ria, que foi uma das primeiras
pasteleiras de feira da cidade
de São Paulo. “São mais de 40
anos de história e três gera-
ções“, afirma a simpática e
sempre alegre Mitico, que nos
finais de semana, conta com a
ajuda dos filhos Lilian, Cris,
Camila e Rafael.

Só para se ter uma idéia
da qualidade dos pastéis da
Mitico, ela foi uma das fina-
listas do concurso “O Melhor
Pastel de Feira de São Pau-
lo”, realizado pela Prefeitura,
no final do ano ano passado,
na Praça Charles Miller, no

bairro do Pacaembú. Na
oportunidade, Mitico conce-
deu entrevista para vários ve-
ículos de comunicação, inclu-
sive para o Jornal Nacional da
TV Globo.

“A abertura de uma casa
agradável e confortável era um
sonho que eu e o Mauro tínha-
mos há muito tempo”, conta
ela. A escolha por esse lugar
também não foi por acaso.
“Não só em Santana como em
outros bairros como Perdizes,
Vila Guilherme e Freguesia do
Ó temos muitos amigos e cli-
entes que nos conhecem e há

anos aprovam o nosso produ-
to”, completa.

No primeiro fim de sema-
na de funcionamento, a casa
contou com apresentação de
música ao vivo, ficou
superlotada de amigos, paren-
tes e clientes.

Opções – Além de uma gran-
de variedade de sabores, a
Mitico Pastéis conta com 30
opções entre pastéis, salgados
e doces. Para maior comodi-
dade, a casa mantém um con-
vênio com um estacionamen-
to na rua Coronel Lúcio

Rosales, 80, que fica nas pro-
ximidades do cruzamento com
a avenida Brás Leme.

O acesso a casa pode ser
feito pela rua Alfredo Pujol e
pela alameda Afonso Schmidt,
para quem vem pelo lado Nor-
te; e pela avenida Brás Leme,
para quem vem do lado Sul.

MITICO PASTÉIS
RUA DR. CESAR, 1137/1141,
SANTANA – SÃO PAULO

FUNCIONAMENTO: DIÁRIO, DAS 11 ÀS

22 HORAS.
TELEFONE: 11/2893-8704
(WWW.MITICOPASTEIS.COM.BR)

Mitico (centro) está sempre por perto para supervisionar o trabalho: “São mais de 40 anos de história”

DIVULGAÇÃO

A Nissan confirmou a aber-
tura do seu quinto estúdio de
design global no início de 2011.
O novo centro funcionará em
Pequim, China, contando com
20 profissionais da área. Será
o primeiro de uma marca ja-
ponesa a se instalar naquele

VEÍCULOS

Nissan anuncia abertura de
estúdio de design na China

país. Atualmente a Nissan tem
dois centros de design no Ja-
pão (Atsugi e Harajuku), um
nos Estados Unidos (San
Diego, Califórnia) e um no
Reino Unido (Londres).

Pequim foi escolhida pela
Nissan China Investment
(NCIC), subsidiária da marca,
por ser uma cidade que tem
uma comunidade de designers
crescente, muitos deles da área
automotiva. “O novo estúdio irá
ampliar nossa capacidade de
criação e também nossa com-
petitividade na China e na Ásia,
onde a indústria automobilísti-
ca continua crescendo de for-
ma robusta”, diz Shiro Naka-
mura, vice-presidente de design
e marca. O investimento da
Nissan China na abertura do
novo estúdio é de US$ 1,7 mi-
lhão (cerca de R$ 3 milhões).

MODA JOVEM

Adriana Yoshida palestra no 35º Senac Moda Informação

A 35ª edição do Senac
Moda Informação, que acon-
tece hoje (25), no Memorial da
América Latina, em São Pau-
lo, antecipa informações para
pesquisadores e profissionais
do mercado de moda, confir-
mando também o que o mer-
cado consumidor apreciará em
2011, tanto no verão como no
inverno.

Entre as palestras progra-
madas está a apresentação da
consultora Aissa Heu Basile,
que trará aos visitantes um
preview do Inverno 2011.
“Será a primeira palestra no
Brasil que fala dos desfiles in-
ternacionais, abrangendo as
cores, tecidos, estampas, pa-
drões, formas e tendências”,
afirma Aissa, que possui 15
anos de experiência no Senac
Moda Informação.

Outra ação bastante aguar-

dada pelos visitantes do evento
é a palestra de abertura “Novo
Cenário de Consumo Jovem”,
realizada pela jornalista Adria-
na Yoshida, que apresentará
em primeira mão uma pesqui-
sa que aborda o comportamen-
to jovem, o reflexo no consu-

35ª edição do Sena cMOda Informação acontece hoje em SP

DIVULGAÇÃO

mo e os novos códigos, retra-
tando-o diante da informação,
a nova maneira de ser garota –
particularidades que refletem
mudanças não só no universo
das meninas como também en-
tre os pais e meninos.

O surfwear, streetwear e a

moda urbana também serão
destaque do 35º Senac Moda
Informação: no Momento Ur-
bano, Alessandra Berlinck (ge-
rente das marcas Billabong e
Element); Ricardo Piazza (di-
retor de produtos da Mormaii)
e Baixo Ribeiro (especialista
em cultura urbana) apresenta-
rão um panorama de apostas
para este segmento.

SENAC MODA INFORMAÇÃO
– VERÃO 2011
QUANDO: HOJE (25/3)
ONDE: AUDITÓRIO SIMÓN BOLÍVAR DA

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA

LATINA (AV. AURO SOARES DE MOURA

ANDRADE, 664, PORTARIA 12, BARRA

FUNDA – SÃO PAULO – SP)
INVESTIMENTO: R$ 810,00.
FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA OU EM

DUAS VEZES COM CARTÃO DE CRÉDITO VISA,
MASTERCARD OU CARTÃO DE DÉBITO

TEL.: 11/2185 9800
E-MAIL: LAPAFAUSTOLO@SP.SENAC.BR

A Hikari está ingressando
no mercado de temperos em
pó com o lançamento da linha
Tem Sabor, que apresenta
zero % de aditivos químicos,
corantes e gordura trans. “A
empresa utilizou toda a sua
experiência de 44 anos de atu-
ação no mercado de especia-
rias para desenvolver os itens.
Eles apresentam sabores di-
ferenciados, obtidos a partir
de uma exclusiva combinação
de ingredientes totalmente na-
turais”, diz Luiz Kurita, dire-
tor comercial da Hikari.

A linha Tem Sabor é com-
posta de seis opções: Carne,
Peixe, Aves, Legumes, Arroz
e Feijão. É apresentada em
pacotes com 12 sachês de 5
g . Cada sachê pode ser usa-
do para pratos que rendem até

4 porções. Por serem versá-
teis, os temperos são indica-
dos para incrementar o sabor
de vários tipos de pratos. Por
exemplo, o sabor Carne pode
ser utilizado também para le-
gumes e arroz. Já o sabor Fei-
jão fica ótimo no preparo de
ovos e arroz.

O visual das embalagens
foi desenvolvido para aguçar
o paladar do consumidor e
destacar o produto nos pon-
tos-de-venda. Cada sabor
apresenta uma cor diferente
e imagens de apetitosos pra-
tos prontos. O layout foi ela-
borado pela própria área de
marketing da Hikari, sob a
coordenação da designer
Fabiana Yumi Ishikawa. As
embalagens estão sendo fa-
bricadas pela Mazda.

NOVIDADE

Hikari lança “Tem Sabor”, linha de temperos em pó com
zero% de aditivos químicos, corantes e gorduras trans

A Hikari vai realizar ações
de degustação e promoções
nos principais pontos-de-ven-
da do país. Em alguns super-
mercados, que apresentam
espaço adequado, a empresa
fará a divulgação da linha
Tem Sabor por meio do pro-

jeto Cozinha Experimental
Hikari. Nessa ação, uma
culinarista vai demonstrar re-
ceitas com a utilização dos
novos temperos em pó. O lan-
çamento também está sendo
apoiado com campanha publi-
citária na mídia impressa.
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Competição no Mie Nishi inaugura
cobertura do novo ginásio

SUMÔ

Com uma vitória apertada
por 1 a 0 diante da Seleção
Paulista, a equipe da Capital
sagrou-se campeã do 27º Cam-
peonato Brasileiro de Beisebol
Interseleções Infantil. A final foi
realizada no último dia 21, em
Marília (SP). A competição
contou com a participação das
seleções do ABC, Capital, Cen-
tral, Centro-Oeste, Mato Gros-
so do Sul, Noroeste, Norte do
Paraná, Paulista, Sorocabana,
Sudoeste e Sul do Paraná .

A terceira colocação ficou
com a Seleção da Noroeste
seguida da Sudoeste. A equi-
pe Norte do Paraná faturou o
título da Chave Prata enquan-
to a Seleção do ABC sagrou-
se campeã da Bronze. Diego
Yudi Uehara, da Capital, foi
eleito o Melhor Jogador da
competição

Pré-Júnior – Neste fim de
semana (27 e 28 março) será
realizado o 22º Campeonato
Brasileiro Interseleções Pré-
Júnior. A competição ocorre
em Presidente Prudente (SP).

RESULTADOS
Fase Final

21/03 (Domingo)
Chave Ouro

Noroeste 3 X 6 Capital
(Semifinal)

Paulista 9 X 3 Sorocabana
(Semifinal)

Paulista 0 X 1 Capital
(Final)

Chave Prata
Sul Parana 2 X 3 Norte Parana

(Semifinal)
Abc 5 X 8 Sudoeste

(Semifinal)
Norte Paraná 0 X 12 Sudoeste

(Final)
Chave Bronze

Central 4 X 5 Centro Oeste

BEISEBOL

Seleção da Capital fica com o título do Campeonato Brasileiro
Interseleções Infantil

(Semifinal)
Mato Grosso 3 X 2 Central

(Final)
CLASSIFICAÇÃO FINAL

Chave Ouro
Campeã: Capital

Vice-Campeã: Paulista
3º Lugar: Noroeste
4º Lugar: Sudoeste

Chave Prata
Campeã: Norte Paraná

Vice-Campeã: Centro-Oeste
3º Lugar: Central

4º Lugar: Noroeste
Chave Bronze
Campeã: ABC

Vice-Campeã: Mato Grosso Sul
3º Lugar: Sul Paraná

INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Matheus Sal-
gado (Sorocabana)
2º Melhor Rebatedor: Igor
Novaes Januário (Paulista)
3º Melhor Rebatedor: Diego Yudi
Uehara (Capital)
Melhor Empurrador de Carrei-
ras: Victor Nakamura (Paulista)
Conquistador de Carreiras:
Matheus Salgado (Sorocabana)
1º Batedor de Potência: Matheus
Matumoto (ABC)
2º Batedor de Potência: Carlos
Kendi Okuyama (Central)
Melhor Roubador de Bases:
Matheus Salgado (Sorocabana)

Melhor Arremessador: Thiago
Yaginuma (Capital)
Arremessador Destaque:
Rodolfo Morishita (Paulista)
Melhor Receptor: Caio Rainho
Monteiro (Capital)
Melhor Defensor Interno: Gusta-
vo Moracci Yoshitake (Capital)

Melhor Defensor Externo: Lucas
Alcazar Suguita (Paulista)
Jogador Mais Esforçado: Fernan-
do Kumagai (Noroeste)
Melhor Jogador: Diego Yudi
Uehara (Capital)
Técnico Campeão: Lindolfo Ueha-
ra (Capital)

O piloto brasileiro João Pau-
lo de Oliveira, que compete
pela quarta temporada na Super
GT, principal competição de
carros esportivos do Oriente,
venceu a prova de estréia, rea-
lizada neste ultimo fim de se-
mana, no circuito de Suzuka, no
Japão. João Paulo, que pilota
um Nissan GT-R, venceu a pro-
va após passar por diversas
adversidades, incluindo muita
chuva, e iniciou a temporada
2010 com o pé direito.

Antes da prova, aliás, em
entrevista à imprensa, João
Paulo disse estar bem confi-
ante no rendimento do carro da
Nissan e mesmo com mudan-

ças no regulamento para 2010,
acreditava em uma boa tem-
porada com seu GT-R. Após
largar na décima posição, João
Paulo se aproveitou de erros,
batidas e ultrapassagens para
assumir a ponta e não largar
mais. “Após bater e quebrar o
carro nos treinos, eu estava
realmente preocupado com a
recuperação do carro. Vencer
é excelente e dedico esta vitó-
ria aos mecânicos, que traba-
lharam a noite toda para recu-
perar o carro”, afirmou João
Paulo. A próxima etapa da
Super GT acontece nos dias 3
e 4 de abril, no circuito inter-
nacional de Okayama

AUTOMOBILISMO

João Paulo inicia temporada
2010 da Super GT com vitória

AFederação Paulista de
Sumô realiza neste do
mingo (28), a partir das

8 horas, no Ginásio de Sumô
do Estádio Municipal de Bei-
sebol Mie Nishi, no Bom Reti-
ro, em São Paulo, o 32º Cam-
peonato Paulista Infanto-Juve-
nil – Masculino e Feminino. A
competição, que abre a tem-
porada de sumô, deve contar
com a presença de cerca de
250 atletas. A lamentar apenas
a ausência da equipe da Pau-
lista – que tinha retornado às
competições no ano passado –
e da Noroeste.

Mais que a ansiedade pelo
início das atividades, os sumo-
toris aguardam com expecta-
tiva a inauguração do novo
“templo do sumô”. “Existia a
promessa que as obras do Gi-
násio de Sumô seriam conclu-
ídas até dezembro do ano pas-
sado. Por isso, tínhamos pro-
gramado a competição para
fevereiro, mas como houve
atraso no cronograma, tam-
bém fomos obrigados a adiar
o Campeonato várias vezes”,
explicou o presidente da FPS,
Oscar Morio Tsuchiya.

“Decidimos realizar o Cam-
peonato agora, mesmo com as
obras em andamento, por dois
motivos. Primeiro, pela falta de
datas. Segundo porque rece-
bemos, há uma semana, a in-
formação de que pelo menos
a cobertura do ginásio estaria
pronta”, lembrou o dirigente,
revelando que a entidade che-
gou a cogitar a realização da
competição na cidade de Sal-
to (distante cerca de 100 km
da capital paulista).

No entanto, o que poderia
ser uma frustração por estar
inaugurando uma obra
inacabada – especificamente
no ginásio de sumô falta fazer

o acabamento nos banheiros,
vestiário e nas partes hidráuli-
cas e elétrica – acabou se tor-
nando numa data festiva. “No
domingo, vamos comemorar a
inauguração apenas da cober-
tura. Mas pelo espaço já dá
para a gente sonhar com a
obra finalizada. O ginásio pro-
mete atender e muito às nos-
sas necessidades”, conta
Morio, acrescentando que, de-
pois de pronto, o ginásio será
um dos poucos espaços no
mundo dedicados somente ao
sumô.

“Mesmo no Japão, são pou-
cos espaços iguais a este. Lá,
existem muitos ginásio
multiusos, sendo muitos vincu-
lados aos templos xintoístas”,
explica Morio, lembrando que
a ideia começou a sair do pa-
pel em 2008, por ocasião das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil. Desde então, para ser
mais exato, de julho de 2008,
que o Bom Retiro não sediava
uma competição de sumô.

“É uma satisfação muito

grande podermos retornar nes-
tas circunstâncias. Quem sabe
em julho já não estaremos re-
alizando o Campeonato Brasi-
leiro com as obras prontas”,
empolga-se Morio.

Gigantão – O diretor do Es-
tádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi, Olívio Sawasato, é
mais comedido. “A obra, em
si, está muito atrasada em fun-
ção das escolas de samba Ga-
viões da Fiel e Tom Maior, que
não querem desocupar a área
para a construção do campo
do Gigante, que integra o Cen-
tro Esportivo e Cultural Bra-
sil-Japão. Existe verba alocada
para a construção, mas é um
assunto que foge da nossa al-
çada”, explica Sawasato, lem-
brando que, desde sua inaugu-
ração, em 1958, é a primeira
vez que o Bom Retiro passa
por uma reforma.

Segundo ele, para o giná-
sio de sumô, entre outras obras,
ficará faltando o projeto de
paisagismo. “No momento,
estamos num impasse porque

existe dinheiro alocado para o
campo do Gigante que, se não
sair, deve ser investido em ou-
tras melhorias para o próprio
Bom Retiro e para o ginásio
de sumô. Não sei quanto tem-
po podemos esperar em ter-
mos de legislação para usar-
mos o dinheiro, mas prefiro que
o projeto do Gigante dê cer-
to”, afirma Sawasato, que
aguarda uma definição do pre-
feito Gilberto Kassab.

Vistoria – E uma conversa
com a comunidade pode acon-
tecer já neste domingo, por
volta das 10 horas, quando está
prevista uma visita de inspe-
ção às obras do Centro Espor-
tivo e Cultural Brasil-Japão. O
prefeito deve estar acompa-
nhado do secretário de Espor-
tes da Cidade São Paulo, Wal-
ter Feldman. A comunidade
beisebolística vislumbra na vi-
sita uma oportunidade de pres-
sionar o prefeito para agilizar
o início das obras do
“Gigantão”.

(Aldo Shiguti)

TAKIO OTAKI

Depois de pronto, ginásio será um dos poucos espaços no mundo dedicados somente ao sumô

Nos esportes não muito di-
vulgados como o futebol, temos
três eventos de extrema impor-
tância na América do Sul, com
apoio total do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro), que tra-
zem bastante visibilidade e
oportunidade de reconheci-
mento pela mídia para os atle-
tas que se esforçam durante
anos no anonimato.

Os tão esperados Jogos
Olímpicos, um ano antes os
Jogos Pan-americanos e dois
anos antes dos Jogos Sul-ame-
ricanos – que estão sendo re-
alizados até o dia 30 de março
na cidade de Medellín, na Co-
lômbia.

A equipe brasileira de tênis
de mesa já conquistou ouro na
modalidade mais importante,
EQUIPES e agora busca mais

medalhas de ouro nas duplas
e individuais.

Com a lesão do melhor atle-
ta do país na atualidade, Thiago
Monteiro a equipe masculina
está bem renovada, com Eric
Mancini (20) e Humberto
Manhani (20), Gustavo Tsuboi
(24) e o consagrado Hugo
Hoyama (40).

No feminino, Ligia Silva
(28) comanda a equipe junto
com Jéssica Yamada (20),
Karin Sako (21) e Carol Ku-
mahara (14). Uma das mais
jovens da delegação brasilei-
ra, Carol conquistou recente-
mente uma das vagas para os
Jogos Olímpicos da Juventude
(Cingapura).

*Marcos Yamada, consultor es-
pecialista em tênis de mesa

TÊNIS DE MESA 1

O desempenho do Brasil nos
Jogos Sul-Americanos

MARCOS YAMADA

Carol Kumahara, uma das mais jovens da delegação barsileira

TÊNIS DE MESA 2

Liga Nipo por Equipes:
Sucesso total na 1ª Rodada

Para atrair mais
público e torcida, a
equipe do Kenzen
organizou um tor-
neio na parte da
manhã e com a ver-
ba arrecadada,
conseguiu pagar
suas despesas ope-
racionais; o Pirati-
ninga levou corne-
tas, apitos e fanta-
sias para sua torci-
da uniformizada, ou
seja, muitas inovações que se-
rão adotadas pelos demais.

O mais importante nesta 1ª
rodada foi a integração entre
os clubes, a união e o desen-
volvimento do espírito de equi-
pe, conforme destacaram al-
guns dirigentes dos clubes:

“Estou postando fotos do jogo
entre Piratininga x Kenzen
Carrão, realizado no último
sábado dia 20 de março de
2010, no Kenzen. Vencemos o
confronto heroicamente por 4
a 2, graças à garra do time e
principalmente, à torcida que
compareceu para alentar o
time. Abaixo também o pare-
cer em relação ao evento. In-
ternamente, gostaria de co-
mentar alguns fatos extrema-
mente positivos:  ... “  (Carlos
Makiuchi/Piratininga)

“Fantástica a idéia, acho que vai
pegar. No Kenzen fizemos um
amistoso antes, c/participação
de 70 atletas que nos ajudaram
a bancar as despesas iniciais
(inscrição e árbitro). O pessoal
do Pira levou cornetas, apitos,
ficou bem animado!” (Luciano
Kumagai/Kenzen)

“Realmente foi muito bacana.

Todos jogaram com garra e
atitude, e mesmo quem não
jogou acho que valeu o ingres-
so!! J Acredito que essa Liga
de Clubes veio para ficar”
(Guilherme Camargo/Pira)

“Gostaria de sugerir para o
ano que vem: Liga de duplas
masculina, feminina e dupla
mista, o que vcs acham? é vi-
ável? Penso que uniria ainda
mais a liga e os clubes.....” (Cid
Furuyama/Bunkyo)

“De nossa parte, acima do re-
sultado, ficamos muito satisfei-
tos em estar participando e ter
podido confraternizar com a
Equipe e torcedores do Pira e
esperamos que eles também
tenham gostado....” (Jorge
Yamashita/Kenzen)

“Valeu a todos, vendo as fotos
parecia aberto de equipes eu-
ropeu. Boa Marqunhos e tur-
ma......” (Alfredo Vilela/Pira)

Resultados da
1ª Rodada (20/3)

Pira 4 x 2 Kenzen (Kenzen)
Ateme 3 x 3 Bunkyo (Bunkyo)
Represa 4 x 2 Nippon (Nippon)
Palmeiras 5x1 Acenbo (Acenbo)

Atletas aprovaram o regulamento da Liga

DIVULGAÇÃO

O mais importante na 1ª rodada foi a integração entre os clubes

A equipe da Capital ficou com o título ao derrotar, na decisão, a Seleção Paulista por 1 a 0

DIVULGAÇÃO
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PRÊMIO PAULISTA DE ESPORTES

Dirigentes destacam importância da 54ª edição
do Prêmio Paulista de Esportes

�

Oesporte amador, em
especial aqueles origi-
nários do Japão, se

prepara para viver uma noite
de gala na próxima terça-feira
(30) com a cerimônia de en-
trega do Prêmio Paulista de
Esportes. E pelo segundo ano
consecutivo, o palco será o
Sesc Vila Mariana, na Zona Sul
de São Paulo, que mais uma
vez assistirá ao desfile de atle-
tas e dirigentes esportivos, as
estrelas da noite. Este ano, além
das 18 modalidades tradicio-
nais, haverá duas homenagens
especiais.

Uma delas será dedicada a
Reishi Moriwaki, do
montanhismo, modalidade ain-
da pouco praticada no Brasil.
O outro homenageado especi-
al será o prefeito da capital
paulista, Gilberto Kassab
(DEM), que muito tem contri-
buído em prol do desenvolvi-
mento do esporte amador.

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

A entrega do Prêmio Pau-
lista de Esportes teve início em
1957, em comemoração ao 10º
aniversário da fundação do
Jornal Paulista – que em
1998 se uniu ao Diário
Nippak dando origem à Edi-
tora Jornalística União Nikkei,
que edita atualmente o Nikkey
Shimbun (em japonês) e o
Jornal Nippak (em portu-
guês). A ideia era simbolizar a
reunificação da “comunidade
nikkei”, que ficou dividida no
caso Shindo Renmei, entre
vitoristas – os que acreditavam
na vitória – e derrotistas –
aqueles que acreditavam na
derrota do Japão na Segunda

Grande Guerra Mundial.
De lá para cá, muitas coi-

sas mudaram. A essência do
Prêmio, porém, permanece fiel
as suas raízes. E mais uma
vez, como acontece há 54 anos
ininterruptamente, o Nikkey
Shimbun e Jornal Nippak
une novamente a comunidade
nipo-brasileira na cerimônia de
entrega do 54º Prêmio Paulis-
ta de Esportes. Uma homena-
gem mais que merecida a atle-
tas, técnicos e dirigentes que
foram destaque em 2009. E
quem acompanha o Prêmio
desde sua criação destaca a
importância do evento.

Beisebol e softbol – “Esta-
mos juntos desde a época da
Federação Paulista de Beise-
bol e Softbol, ou seja, quando
a Confederação Brasileira ain-
da nem existia e para nós é
motivo de orgulho”, afirma o
presidente da Confederação
Brasileira de Beisebol e
Softbol, Jorge Otsuka.

À frente da CBBS desde
sua fundação, Otsuka foi um
dos responsáveis pelo desen-
volvimento do beisebol e do
softbol no Brasil. Fora dos Jo-
gos Olímpicos, as modalidades

foram “esquecidas” pelo Co-
mitê Olímpico Brasileiro
(COB), que decidiu não mais
repassar a verba da Lei
Agnelo-Piva. Hoje, as modali-
dades lutam para não caírem
no ostracismo. “Sem o status
de esporte olímpico, perdemos
não só patrocínio que tínhamos
como também os atletas dei-
xaram de ser homenageados
com o Prêmio Brasil Olímpi-
co. Assim, o Prêmio Paulista
de Esportes é o único incenti-
vo para atletas e dirigentes
continuarem levando adiante
essas modalidades”, afirma o
dirigente.

“Sem patrocínio ficou im-
possível prosseguirmos com a
mesma estrutura. Por isso, ti-
vemos que diminuir a estrutu-
ra da CBBS”, lamenta o diri-
gente, lembrando que o Brasil
já sediou Mundiais das cate-
gorias de base.

Como reflexo da escassez
de recursos, a entidade foi
obrigada a “sacrificar” as ca-
tegorias juvenil e adulta, as
mais prejudicadas. “Tivemos
que recusar convites para par-
ticipar de competições interna-
cionais”, conta Otsuka, reve-
lando que a CBBS elaborou

um calendário visando as
Olimpíadas de 2020, já que tan-
to o beisebol como o softbol
também não farão parte dos
Jogos Olímpicos de 2016.

Gatebol – Sem dinheiro para
competir, a entidade teve até
mesmo que mudar o critério de
escolha do indicado para o Prê-
mio Paulista deste ano. “No
softbol a referência foi o Cam-
peonato Pan-Americano, já no
beisebol não foi possível esco-
lher nenhum atleta porque sim-
plesmente não tivemos desta-
que por falta de competições.
Desta forma, elegemos um trei-
nador [Fumio Miyamoto] que
ganhou toas as competições
que disputou”, observa Otsuka.

Mesmo critério adotado
pela União dos Clubes de Gate
Ball do Brasil. “Nosso indicado
[Teruo Tagomori] atua como
diretor técnico da UCGB há
quase 12 anos e é um dos res-
ponsáveis pela evolução do
gatebol no Brasil”, atesta o pre-
sidente da UCGB, Toru Hondo.

Kobudô – “Recém-chegado
ao clube”, a Confederação
Brasileira de Kobudô partici-
pa da entrega do Prêmio Pau-

lista de Esportes há quatro edi-
ções. E a participação foi inau-
gurada justamente com o atu-
al presidente da entidade e fun-
dador do Instituto Niten, Jorge
Kishikawa. “Pude sentir a for-
ça do Prêmio Paulista de Es-
portes na medida em que a
nossa Confederação está muito
mais presente na comunidade
nipo-brasileira”, lembra Kishi-
kawa, que foi um dos agracia-
dos em 2006, ocasião em que
o Prêmio comemorou seu Cin-
qüentenário.

“Trata-se de um grande in-
centivo para alunos e coorde-
nadores que não medem es-
forços para divulgar o Kobudô
no País. Por isso, é um prêmio
que valoriza muito mais quem
atua nos bastidores do que
aqueles que conquistas resul-
tados em competições”, des-
taca Kishikawa, duas vezes
pentacampeão brasileiro de
kendô e hoje um dos maiores
experts quando o assunto é a
espada samurai.

“Não à toa, este ano decidi-
mos indicar o instrutor Joel
Correa da Silva, um dos nos-
sos primeiros coordenadores
fora do Estado de São Paulo.
O Joel faz parte da família
Kobudô há quase 15 anos e
depois de levar os conhecimen-
tos para o Sul do País ultrapas-
sou a fronteira e atualmente
coordena uma Unidade na Ar-
gentina”, conta Kishikawa, lem-
brando que a Confederação
Brasileira de Kobudô é forma-
da pelas Federações Paulista,
Carioca e Mineira, além de mais
de 40 Unidades do Instituto
Niten espalhadas pelo Brasil e
apíses da América do Sul.

Tênis de mesa – Quem tam-
bém destaca a importância do
Prêmio Paulista de Esportes é
o representante da marca
Butterfly no Brasil, Marcos
Yamada. Ex-jogador, ex-trei-
nador e ex-comentarista, Mar-
cos Yamada fez do tênis de
mesa seu ganha pão. Mais que
isso, aceitou o desafio de de-
senvolver a modalidade no

País. Ao lado de outros abne-
gados, mantém o Intercolonial
de Tênis de Mesa, maior e
mais importante competição de
tênis de mesa da América La-
tina.

“O Prêmio Paulista de Es-
portes é o único da comunida-
de nipo-brasileira que não só
homenageia como também o
único que reúne tantas modali-
dades num mesmo espaço. O
Prêmio torna-se ainda mais
importante ao constatarmos o
quanto o esporte amador no
Brasil é desvalorizado. Eu mes-
mo fui premiado e sei o quanto
ele significou para o meu currí-
culo. Quem ganha guarda para
o resto da vida como um título
internacional”, conta Yamada,
acrescentando que este ano a
Comissão, formada por mem-
bros de 20 regiões, escolheram
entre cinco fortes candidatos.
Foi um páreo duríssimo que no
final acabou indicando Takuji
Yamada, um dos responsáveis
pela preservação e divulgação
do tênis de mesa na região No-
roeste do Estado de São Paulo.
“Se não fosse a atuação de
pessoas como o Takuji, hoje o
tênis de mesa não existiria na-
quela região”, observa Yama-
da.

Piratininga – Para Elzo
Sigueta, presidente da Associ-
ação Cultural e Esportiva Pi-
ratininga, um dos mais tradici-
onais da comunidade nipo-bra-
sileira, o Prêmio Paulista de
Esportes “é histórico”. “A prá-
tica de esportes está intrinse-
camente ligada à comunidade
nikkei e o Piratininga tem sido
uma das lideranças nesta
área”, ressalta Sigueta.

“São poucos os prêmios
que estimulam atletas e dirigen-
tes a continuarem nesta bata-
lha uma vez que, embora
enfraquecida, a comunidade
nikkei continua desenvolvendo
essas atividades para o bem
das novas gerações e para o
bem da própria sociedade bra-
sileira”, destaca.

(Aldo Shiguti)

Relação dos Premiados

do 54º Prêmio Paulista

de Esportes

AIKIDO:
Mitsuo Narahashi
(Associação Pesquisa
de Aikidô)

ATLETISMO:
Roberto Suemitsu
Kanda
(Associação Cultural e
Esportiva Piratininga)

BEISEBOL:
Fumio Carlos
Miyamoto
(Confederação
Brasileira de Beisebol
e Softbol)

GATEBOL:
Teruo Tagomori
(União dos Clubes de
Gate Ball do Brasil)

GOLFE:
Masami Osato
(Associação Nikkey
de Golf do Brasil)

JUDÔ:
Felipe Eiji Kitadai
(Associação Kobra
de Cultura e Esporte)

KARATÊ:
Ulisses Riyuji
Matsushita Isobe
(Kyokushin Karatê
Liberdade Dojo)

KENDÔ:
Masuaki Takahashi
(Confederação
Brasileira de Kendô)

KOBUDÔ:
Joel Correa da Silva
(Confederação
Brasileira de Kobudô)

MALLET GOLFE:
Tetsuji Kawakami
(Federação Paulista
de Mallet Golf)

NATAÇÃO:
Miguel Carlos
Cagononi
(Associação Cultural e
Esportiva Piratininga)

PARK GOLFE:
Toshihiro Kobayashi
(Fderação Park Golf
do Brasil)

SOFTBOL:
Katia Ayumi Abe
(Confederação
Brasileira de Beisebol
e Softbol)

SUMÔ:
Saburo Hosoma
(Confederação
Brasileira de Sumô)

TÊNIS DE CAMPO:
Valter Takeo Sassaki
(Associação Nikkei
Tênis Center)

TÊNIS DE MESA:
Takuji Yamada
(Comissão Intercolonial
de Tênis de Mesa)

TIRO AO ALVO:
Shigueru Yamamoto
(Associação Nova
Bandeirante de Tiro
ao Alvo)

MONTANHISMO:
Reishi Moriwaki

ESPECIAL:
Gilberto Kassab
(Prefeito de São Paulo)

Premiada, convidados e dirigentes do tênis de mesa posam para foto no final da década de 50

ARQUIVO PESSOAL/MARCOS YAMADA


