
ANO 10 –  Nº 2334 /  2123  –  SÃO PAULO, 28 / JULHO A 03 / AGOSTO DE 2007  –  R$ 2,00

‘Senhor Pan’, Hugo Hoyama faz história nos
Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro

O mesa-tenista Hugo Hoya-
ma escreveu um capítulo à
parte nos Jogos Pan-Ameri-
canos Rio 2007 ao subir pela
nona vez no lugar mais alto do
pódio e se tornar o maior
atleta brasileiro em número de
medalhas de ouro, superan-

www.jornalnippak.com.br
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do o ex-nadador Gustavo
Borges. Como se costuma
dizer, foi uma despedida com
chave de ouro. “Deixei muita
coisa de lado, na juventude,
para estar aqui com essa me-
dalha e esse resultado tão
bom. Não me arrependo de

Festival Yosakoi
Soran une tradição
e modernidade
Realizado pelo quinto ano
consecutivo no Brasil, o Fes-
tival Yosakoi Soran é um es-
petáculo de cores e movimen-
tos que contagia com o ritmo
vibrante de dois estilos musi-
cais regionais do Japão. Em
sua quinta edição, o Festival
de dança japonesa que une
tradição e modernidade, fa-
zendo a ponte entre o passa-
do e o presente, acontece
amanhã (29) na Via Funchal.
No total, são 16 grupos vin-
dos tanto do interior quanto
da cidade de São Paulo, além
dos grupos de Curitiba, Lon-
drina e Castro, no Paraná.
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nada”, declarou Hoyama. As
conquistas de Hoyama se ini-
ciaram em 1987 em India-
nápolis (Estados Unidos), e
continuaram em Havana
(Cuba), em 91, Mar Del Plata
(Argentina), em 95, Winnipeg
(Canadá), em 99, e em 2003

Nesta entrevista, o escri-
tor Cláudio Ayabe fala sobre
as técnicas de oratória para
ajudar a vencer a timidez di-
ante de uma platéia

O que é a arte de falar em
público?

É falar sem tremer e sem
tropeçar nas palavras. E isso
não é para qualquer um. Sa-
ber se apresentar em público
é essencial em quase todos
os momentos de nossa vida:
seja nas reuniões de trabalho
ou diante de uma platéia mai-
or, é preciso saber como con-
trolar o suor frio e soltar o ver-
bo.

Qual o segredo para uma
boa apresentação?

Naturalidade. Ao se apre-
sentar, seja você mesmo. Ne-
nhuma técnica poderá ser
mais importante do que a na-

turalidade. Esse é o segredo
para falar melhor.

O tema principal do seu li-
vro “Gambaru” é a postura dos
samurais. O Curso de Comu-
nicação Verbal está relaciona-
do com alguma parte do livro?

Totalmente. O curso é ba-
seado no “kata”, ou seja: no
modo e estilo de fazer dos
samurais. Por exemplo: numa
apresentação de última hora é
necessária a mesma coragem
que um samurai tinha quando
iniciava um duelo. Da mesma
forma, é preciso concentração,
postura, disciplina, técnica, es-
tratégia e gratidão.

Tratando-se de comunica-
ção verbal, muitos descenden-
tes de japoneses são tímidos.
Como esta característica pode
ajudá-lo ou prejudicá-lo?

O povo japonês de um modo
geral é mais recatado e intros-

pectivo, contrário do povo bra-
sileiro que é mais extrovertido.

A timidez vem do modo que
o descendente de japonês foi
criado. Veja o seguinte exem-
plo. O pai japonês fala: ao cum-
primentar, mantenha o respei-
to, paciência e atenção. Na so-
ciedade brasileira, o pai fala: ao
cumprimentar, abrace forte,

sorria, brinque, etc. Percebe a
diferença?

Quais são os objetivos do
curso?

O curso tem por objetivo
capacitar profissionais para
apresentações em público. O
participante conhecerá as téc-
nicas necessárias para melho-
rar a autoconfiança, a argumen-
tação e a imagem pessoal.

Qual a metodologia utiliza-
da?

O mais simples possível, ou
seja: explicação, aplicação,
prática, análise e dicas perso-
nalizadas.

Formamos turmas de 15
participantes no máximo, que
possibilita o atendimento indi-
vidual e a execução de mais
exercícios práticos. É um cur-
so rápido (10 horas) e altamen-
te dinâmico.

Todas as aulas são filma-
das, digitalizadas e ao final do
curso, o participante recebe um
DVD com suas apresentações.

E N T R E V I S T A

A arte de apresentar em público

CURRÍCULO - CLÁUDIO AYABE

§ Graduado em Ciências Sociais e
Jurídicas;

§ Pós-graduado em Direito;

§ Especializou-se no treinamento de
empresários, executivos, administra-
tivos e profissionais liberais;

§ Autor do Livro Gambaru;

§ Ministrou cursos e palestras para
empresas como Infraero, Sesc,
Hsbc, Pão de Açúcar, Esso, Câma-
ra Municipal de Jales, Sebrae, Cia
Paulista de Alimentos e dezenas de
outras empresas.

O curso é totalmente
apostilado e dividido em 5
módulos: esquema para apre-
sentação; marketing pessoal;
improviso; discursos de oca-
sião e leitura de texto.

Qual é o público alvo?
Todos os profissionais que

desempenham ou almejam
cargos de liderança e aqueles
que trabalham realizando apre-
sentações em geral.

Como inscrever no Curso de
Comunicação Verbal?

A desenvoltura de encarar
um auditório cheio e transmi-
tir a mensagem de forma cla-
ra são técnicas que podem ser
aprendidas durante esse cur-
so. Inscreva-se através do site:
www.ayabe.com.br ou envie
uma mensagem para o E-
mail: ayabe@ayabe.com.br

em Santo Domingo, na Repú-
blica Dominicana
“Foi muito bom conquistar
este recorde. Mesmo porque
ele será de curta duração.
Mas acho que deixei meu
nome gravado na história dos
Pan-Americanos”,  assinalou.

Mato Grosso do Sul
cria comissão para
formatar Centenário
A Assembléia Legislativa do
Mato Grosso do Sul criou na
semana passada uma comis-
são para tratar dos assuntos
referentes ao Centenário. Li-
derado pelo deputado esta-
dual Akira Otsubo (PMDB),
o grupo já planeja algumas
ações. “Temos a terceira mai-
or concentração de nikkeis no
País, por isso vamos idealizar
uma grande festa”, disse ele.
Além de Otsubo, outros qua-
tro parlamentares compõem o
grupo e já planejam reuniões
mensais para discutir como e
quando deverá ser feita a
grande festa.
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Nobuhiro Hirata é o melhor
cantor de karaokê do Brasil
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Em um Brasileirão marcado pela modernidade, quem se sagrou
o grande campeão foi o cantor Nobuhiro Hirata. Pela primeira
vez campeão do concurso, o nikkei – que representou a regio-
nal Sorocabana-SP – confirma que era o título que faltava na
carreira. “Não acredito que ganhei. É muita emoção. Treinei
muito, mas sabia que ia ser difícil, com tantos cantores de alto
nível”, disse ele logo após o término do concurso, realizado na
cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Copani encerra com ponderações
sobre universo nikkei no mundo
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NIKKEY SHIMBUN

Os novos rumos da sociedade nikkei no exterior foram discu-
tidos na 14ª Copani, na semana passada. O evento, realizado
em conjunto com a 48ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses
Residentes no Exterior, contou com a participação de repre-
sentantes de entidades e associações nikkeis das Américas.

Sumô define equipe para o
Mundial da Tailândia
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A CBS realizou nos dias 21 e 22 de julho o 46º Campeonato
Brasileiro, 12º Campeonato Sul-Americano e 10º Campeo-
nato Brasileiro de Sumô. As competições serviram para defi-
nir as equipes (juvenil e adulta) do Mundial na Tailândia. O
Jornal Nippak cobriu o evento com exclusividade.

IML identifica corpos de nikkeis
No trabalho incessante para identificar os mortos da tragé-
dia aérea ocorrida no último dia 17, o IML (Instituto Médi-
co Legal) já catalogou, até o fechamento desta edição, 85
corpos. Desse total, cinco nikkeis foram confirmados:
Ricardo Suguiayama, Heurico Tomita, Mirtes Suda, Enrico
Shiohara e Mariana Suzuki Sell.
———–—–––————–—–—–––––––——– | pág 4
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Os Corais Bunkyo, Paineira e Piccolo, regidos pelo Maestro Teruo Yoshida, realizou uma
apresentação juntamente com o Coral Peruano no dia 17 no Pequeno Auditório da Socieda-
de Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Após a apresentação, as coralistas,
amigos e familires realizaram um jantar de confraternização no Nikkey Palace Hotel.

Felícia Harada, Luisa Morisaki e Teruo Yoshida Em pé: Harumi Goya e Kazuo Watanabe. Sentados:
Kiyoshi Harada, Kokei Uehara e Marta Fujioka

Jaqueline, Julia Honda, Mary Misaka e Koko
Nomura

Sachiko Kondo, Ritsuko Sakaguchi, Kumiko
Minami e Shizuka Shinozaki

Coralistas que organizaram o evento Akiko Davidoff e Luiz Carlos Okubo

O 10º Festival do Japão, o maior evento japonês fora do Japão, aconteceu nos dias 20, 21 e
22 no Centro de Exposições Imigrantes. Cada ano mais estruturado, o Festival recebeu mi-
lhares de visitantes. Sua abertura oficial aconteceu no sábado e contou com a ilustre presença
do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Akeo Yogui, Tomio Katsuragawa, Milton
Matsumoto, Kokei Uehara, Sra. Matsumoto e
Keiji Kato

Secretário das Subprefeituras Andrea Matarazzo,
Prefeito Gilberto Kassab, Deputado Federal
Walter Ihoshi e Cônsul Masuo Nishibayashi

Masuo Nishibayashi, Kikuko Nishibayashi e
Noritaka Yano

Vice-cônsul e Masato Ninomiya

Os 16 militares que participaram do encontro

Aurelio Nomura, Kokei Uehara, General
Komatsu, general de exército Antonio Gabriel
Esper, General Akira Obara, Hatiro Shimomoto,
Brigadeiro Kawanami e Jooji Hato

Celina Aparevida de Moraes, Vera Lucia Teixeira,
Maia Kurukawa Endo, Apparecida Kiyono e
Yochiyo Yamanaka

Tenente-Brigadeiro Masao Kawanami, primeiro
nikkey das Forças Armadas promovido a oficial
general da Aeronáutica e general Akira Obara

Major Gakiya, Coronel Morio Sato, Raimundo
Uezono e Coronel Kihara

A Comissão Organizadora do Intercâmbio de Militares Nikkeis da Reserva realizou uma
palestra o General Paulo Kazonori Komatsu no dia 18 de julho, no auditório do Comando
Militar do Sudeste. Organizado pelo general Akira Obara, o evento reuniu militares nikkeis e
muitas personalidades da comunidade que prestigiaram o evento.

Uma das programações da Copani e do Kaigai Nikkeijin Kyokai foi uma recepção na resi-
dência do cônsul geral do Japão em São Paulo, Masuo Nishibayashi, que no dia 19 recepcionou
cerca de 400 pessoas em sua  residência, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Kokei Uehara, Noritaka Yano, Masuo
Nishibayashi, embaixador Ken Shimanouchi,
Félix Kassamatsu e Osamu Matsuo

Participantes do Copani

A 14ª Convenção Panamericana Nikkei, realizada com a 48ª Convenção dos Nikkeis e Ja-
poneses Residentes no Exterior, aconteceu em São Paulo, nos dias 18 a 21 de julho. Cerca de
470 participantes puderam participar desse encontro, que teve como sede o Blue Tree Con-
vention Ibirapuera.

A JCI Brasil-Japão completa seus 25 anos de
existência com uma festa no próximo dia 4 de
agosto às 18h30 no espaço Rosa Rosarum. Os
convites poderão ser adquiridos no e-mail:
evento@cjbj.org.br

Presidentes da Organização:

1982/1983 Tomoari Miyauchi
1984 Yukio Ishikawa
1985 Ernesto Sunago
1986 Haruyoshi Takeuchi
1987 Tomoki Ito
1988 Minoru Sado
1989 Milton Yuki
1990 Mitsuru Yanaze
1991 Ciro Saito
1992 Decio Haniu
1993 Edson Kodama

1994 Marisa Shirasuna
1995 / 1996 Clinson Takabatake
1998 Rosana Tsibana
1999 Edna Nagao
2000 Marcelo Shiraishi
2001 Norie Imayuki
2002 Carlos Akira Kato
2003 Victor Kobayashi
2004 Mauro Massato Nikuma
2005 Rodrigo Hayakawa
2006 Lucilia Cristina Satomi
2007 Leandro Yoshio Hattori
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COPANI

Convenção discute novos rumos
dos nikkeis no Brasil e exterior

Recente simpósio em São
Paulo da comunidade interna-
cional nipo-brasileira trouxe à
baila depoimentos de mulhe-
res de descendência japone-
sa em destaque na sociedade
de seus respectivos países.

O que pudemos concluir de
todos esses depoimentos é a
garra que cada uma teve e tem
para chegar onde chegaram,
a par das limitações pelo fato
de serem mulheres, descen-
dentes de japoneses, tidas
como tímidas e submissas.

Costumamos dizer em
nossas palestras e artigos que,
no momento em que nasce-
mos, homem ou mulher, já
carregamos em regra, res-
ponsabilidades diversas. Nós,
mulheres, assim que nasce-
mos somos filha,e, sucessiva-
mente, esposa, mãe, nora,
sogra, avó. E todas essas si-
tuações necessitam de mais
acuidade, atenção e dedica-
ção se comparadas com as
situações equivalentes dos
homens.

Quando resolvemos nos
dedicar a uma profissão, de-
paramos com um mercado
antes só ocupado pelos ho-
mens e sofremos inúmeras
discriminações. Felizmente,
tais discriminações aos pou-
cos deixam de existir ou por-
que a mulher provou que é tão
capaz quanto ao homem ou
porque a própria sociedade
moderna não mais as aceita.
Há um número considerável
de mulheres disputando esse
mesmo mercado e muitas
delas galgando a postos de
comando.

Pergunta-se como a cine-
asta Tizuka Yamazaki, a de-
sembargadora Consuelo Yo-
shida, a capitã-tenente Flávia
Yuri Yamamura da Marinha,
a regente Naomi Munakata
e muitas outras chegaram às
posições que hoje ocupam?
Com certeza, não participa-
ram de movimentos feminis-
tas, não digladiaram com o
sexo oposto, mas, apenas fo-
ram e são mulheres consci-
entes de sua responsabilida-
de como mulher e como pro-
fissional. Deram e dão o me-
lhor de si no desempenho de
suas tarefas, passando por
cima de todo e qualquer pre-
conceito machista, tornando-
o inócuo quando alcançaram
seus objetivos. Preparada e
dedicada  e com muita disci-
plina não há como contestá-
las e impedi-las em alcançar
os postos  onde seus pares
masculinos chegaram ou che-
gam.

O conceito de machista é
relativo, não deve ser confun-
dido com masculinidade. O
fato de o homem ser gentil,
cavalheiro, respeitoso em
nada afeta a sua masculini-
dade, mas, certamente, afeta
o seu machismo.

O machismo tem dois pó-
los, o da mulher e o do ho-
mem.

Por seu turno, cabe à mu-
lher, seja o que ela for, fazer-
se respeitar. Não permitir, em
qualquer circunstância, que

seu trabalho, dentro ou fora
do lar, seja desvalorizado.
Não ser tímida ou submissa
quando lhe faltarem com o
devido respeito.  a mulher ao
desempenhar a sua função
como mulher, mãe, espôsa ou
profissional, deve fazê-lo da
melhor forma possível, com
muito amor, com muita dedi-
cação, sem qualquer cobran-
ça, pois, contra atitudes amo-
rosas todo e qualquer precon-
ceito tende a ruir. Não faça o
que quer que seja porque ou-
tros a mandam, faça porque
assim o seu coração manda.
Seja forte, guerreira, batalha-
dora, mesmo sendo tímida. A
submissão não está mais na
moda. Ela existia no passado,
e, se agora existe é porque
assim o permitimos. Como a
própria palavra diz submissão
é uma missão menor. A mu-
lher não tem uma missão me-
nor, ela tem uma grande mis-
são, juntamente com o ho-
mem, perante a família, a so-
ciedade e  a humanidade.

Da mesma forma, o ho-
mem que reconhece o traba-
lho feminino não pode ser cha-
mado de machista, machista
é aquele incompetente em seu
trabalho, na roda de seus ami-
gos, enfim, incompetente pe-
rante a sociedade, que para
compensar a sua inferiorida-
de utiliza-se de sua força físi-
ca ou econômica para dirigir
agressões físicas e verbais a
sua mulher e filhos, não raras
vezes, dele economicamente
dependentes. Não raras ve-
zes, é o chefe inseguro e in-
competente que passa a dar
ordens aos gritos ou absurdas
a seus subordinados e de pre-
ferência a mulheres.

O que percebemos em to-
das as mulheres vencedoras
é a sua dedicação desmedi-
da, seu amor imenso e sua
perseverança infinita no que
fazem,  em casa ou no traba-
lho, indiferentes se há precon-
ceito machista ou não.

Mulheres vencedoras não
são somente as que consegui-
ram ocupar ou ocupam car-
gos de destaque na socieda-
de, mas, também, aquela des-
conhecida, que se dedica ao
lar, aos filhos, ao esposo, tra-
balha fora, lutando com todas
as adversidades impostas ou
pela cidade ou pelo campo, e
que consegue sorrir no final
do dia.

Precisamos de parar de
choramingar pelos cantos, nin-
guém é culpado por aquilo que
não somos. É importante to-
mar consciência que nós nos
impomos pela nossa própria
condição quando bem a de-
sempenhamos. Só os homem
inseguros, despreparados não
conseguirão avaliar essa nos-
sa condição e usarão de arti-
fícios para torná-la menor  ou
mesmo destruí-la. A mulher
não pode se intimidar diante
de tais circunstâncias, não
pode permitir que faltem com
o respeito.  Exigir respeito pela
sua condição é um compro-
misso com a própria existên-
cia de ser mulher.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

A CONDIÇÃO FEMININA -
VISÃO CRÍTICAAdefinição de nikkei

continua a ser expan-
dida na era da globali-

zação.
Palavras como sonkei, giri

e bushido são melhor apreen-
didas por quem fala o idioma
japonês. Jovens nikkeis e ja-
poneses apaixonados pelo oci-
dente se distanciam cada vez
mais da cultura dos ancestrais.
Esses e outros temas foram
discutidos na 14ª Convenção
Pan-Americana Nikkei
(Copani) no Blue Tree Con-
vention Ibirapuera, de São Pau-
lo, na semana passada. O
evento, realizado em conjunto
com a 48ª Convenção dos
Nikkeis e Japoneses Residen-
tes no Exterior, contou com a
participação de representantes
de diversas entidades e asso-
ciações nikkeis das Américas.

Segundo Felix Kasamatsu,
presidente da Associação Pan-
Americana Nikkei, a contribui-
ção dos nikkeis para o desen-
volvimento da sociedade de-
pende também do envolvimen-
to com as raízes. “Podemos
dizer que a integração e a pre-
servação da cultura japonesa
depende muito do meio ambi-
ente, da concentração geográ-
fica dos nikkeis em determina-
da área de um país e o grau de
interação entre eles. É impor-
tante conhecer também a his-
tória da imigração japonesa em
diferentes países, como e quan-
do chegaram os imigrantes a
esses locais, seja de forma in-
dividual, coletiva com contra-
tos de trabalho ou mediante
imigração organizada por
agências japonesas.”

“É necessário dizer que os
cidadãos e as sociedades
nikkeis que vivem em muitos
países do mundo não poderão
sobreviver se eles se isolarem”,
afirma o presidente da Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Soci-
al (Bunkyo), Kokei Uehara.
“No acelerado processo de
mestiçagem que vêm ocorren-
do em nosso meio, constata-
mos que será difícil a sobrevi-
vência de uma sociedade nik-
kei pura. Com esta perspecti-
va, a imagem ideal do nikkei e
sua comundidade no Brasil é
a de um integrante do povo
brasileiro, com orgulho de ter
assimilado a cultura japonesa”.
Além disso, ele colocou o pro-

Conhecer as principais ati-
vidades da Engenharia Militar
em prol do desenvolvimento
nacional. Esse foi o objetivo da
palestra ministrada pelo Gene-
ral Paulo Kazunori Komatsu no
Comando Militar do Sudeste,
na quarta-feira (18) da sema-
na passada. Com a presença
de autoridades e membros de
entidades nikkeis, o evento
abordou as obras atuais, o his-
tórico e a estrutura da organi-
zação.

“As construções disponibi-
lizam uma estrutura federal,
com maquinário e pessoal, para
atuar a qualquer momento e
em qualquer local do território
nacional”, afirmou Komatsu.
“Além disso, elas dão projeção
internacional por meio de tro-
pas de engenharia em missões
de força de paz, e proporcio-
nam inclusão social e apoio às
comunidades locais.”

Segundo o Brigadeiro
Masao Kawamani, “esse en-
contro foi importante para a
maior integração da comunida-
de”. “Não podemos perder os
laços culturais com aqueles
que nos antecederam”, colo-

• Costumes dos antigos imi-
grantes japoneses provo-
cam conflito de gerações.
Dessa forma, ocorre o de-
sinteresse dos jovens
nikkeis pela cultura japone-
sa, entidades e associações
da comunidade. Poucos
demonstram vontade em
assumir a direção das ins-
tituições com o gradual en-
colhimento da geração de
isseis e nisseis - precurso-
res na divulgação da cultu-
ra japonesa no exterior.

• Globalização e avanço das
comunicações contribuem
para ocidentalização do Ja-
pão e a perda da identidade
nikkei entre as novas gera-
ções. Os jovens também es-
tão deixando de lado valo-
res, como a honestidade e a
responsabilidade, passados
pela família. Dentre os não-
nikkeis interessados na cul-
tura japonesa, muitos desco-
nhecem os eventos e as as-
sociações para aprofundar
seus conhecimentos.

• Falta de unidade entre as
inúmeras entidades e asso-
ciações para atingir objeti-
vos comuns.

• Um dos principais repre-
sentantes da comunidade
nikkei no Japão, os dekas-
seguis sofrem preconceito
por conta da falta de pre-
paro e conhecimento sobre
a cultura e o modo de vida
dos japoneses. Ao retorna-
rem ao país de origem, en-
contram dificuldades de re-
adaptação.             (G.Y.)

Problemas comuns levantados nos discursos
para a preservação da cultura japonesa

blema da “idade avançada”
dos isseis e nikkeis, que têm
uma expectativa de vida mai-
or “devido à influência da ali-
mentação japonesa e de um
rígido regime de saúde’”.

Kotaro Horisaka, professor
da Faculdade de Estudos Es-
trangeiros da Universidade
Sofia, destacou a diversifica-
ção da sociedade nikkei na era
da globalização. “Atualmente,
vejo que se apresenta, no Ja-
pão, uma forte tendência a re-
ver a sociedade nikkei no ex-
terior, de um novo ponto de vis-
ta. Antes, quando se falava
deles, imaginava-se imediata-
mente a emigração e, a partir
da década de 90, criou-se a
imagem dos nikkeis residentes

no Japão, como pessoas que
vieram para trabalhar”.

Representante dos jovens,
a representante da Asebex
(Associação Brasileira de Ex-
Bolsistas no Japão), Jenny
Sayaka Komastsu, apontou a
falta de interesse pelo idioma
devido à influência do merca-
do profissional no País. “Não
há incentivos para estudar ja-
ponês. Por que estudamos in-
glês? Porque ele é um diferen-
cial no trabalho. Mas a ima-
gem das empresas japonesas
aqui instaladas não são de
empresas onde o profissional
é valorizado. Saber japonês,
não é visto como uma pessoa
que se esforçou, é apenas
atarimae [normal, lógico].

Além do mais, os altos cargos
são totalmente preenchidos por
japoneses natos. Ou seja, não
há carreira para um descen-
dente dentro de uma empresa
japonesa. O que dizer para os
não-descendentes?”

Os demais representantes
foram Osamu Matsuo, Paulo
Yokota, Toshiharu Oda, Gen-
shin Nema, Hiroyuki Takeuchi,
Samuel Toda, Toru Mizutani,
Sueko Noda, Carlos Nishi, Roy
Tominaga, Santoso Heru, Sus-
sumu Niyama, Robson Yama-
moto, Marcelo Fukushima, Mari
Hayman, Hiro Kashiwagi, Ka-
ori Hayashi, Takeshi Shinya,
Erica Sumi, Katia Uchimura,
Cristine Ueta e Claudio  Kurita.

(Gílson Yoshioka)

MILITARES

Palestra do general Paulo Kazunori Komatsu aborda a
contribuição do Exército para o País

ada em 2005, ela possibilitará
interligar, com pista duplicada,
as capitais dos Estados de Per-
nambuco, Paraíba e Rio Gran-
de do Norte. As obras foram
divididas em oito lotes, com
uma extensão aproximada de
350 Km, ligando Natal-RN a
Palmares-PE. O Governo Fe-
deral incumbiu o Exército Bra-
sileiro da execução de três lo-
tes, cabendo ao 1º Grupamento
de Engenharia a coordenação
desta operação.

O início dos trabalhos da
organização se deu em 21 de
setembro de 1880. No final do
Império, o governo queria ace-
lerar o desenvolvimento eco-
nômico da Região Sul do País.
Para isso, foram criados bata-
lhões de engenharia com a
missão específica de construir
ferrovias na região. Dentre as
principais obras da engenharia
militar estão rodovias, ferrovi-
as, aeroportos, túneis, linhas
telegráficas, poços, portos, ca-
nais adutores, pontes, viadutos,
escolas e residências, além da
revitalização do Rio São Fran-
cisco.

(Gílson Yoshioka)

cou o primeiro nikkei a chegar
a um posto de oficial-general.
“Quando eu era criança a ali-
mentação japonesa era moti-
vo de chacota. Hoje, todo mun-
do admira o Japão em conse-
qüência do desenvolvimento
econômico. Devemos utilizar
todas essas forças vivas no
País para o nosso desenvolvi-
mento.”

Komatsu explica que o
evento deve ganhar continui-

dade para que o diálogo com a
comunidade traga “mais bene-
fícios ao País”. “Foi uma reu-
nião proveitosa porque tivemos
a oportunidade de conhecer
nomes importantes da comu-
nidade e rever pessoas que in-
gressaram no Exército e, hoje,
estão na reserva.”

Uma das principais obras
do Exército é a duplicação e
adequação da capacidade ro-
doviária da BR-101 NE. Inici-

Participantes da Copani levantaram questões sobre a importância dos nikkeis e das novas gerações

NIKKEY SHIMBUN

General ressaltou importância de encontro com a comunidade

JORNAL NIPPAK
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CIDADES/ MATO GROSSO DO SUL

Assembléia Legislativa do MS
cria comissão para Centenário

Terceira maior concen-
tração de nikkeis no
Brasil, Mato Grosso do

Sul deu um passo importante
para as comemorações do
Centenário da Imigração, em
2008. Através de uma propos-
ta do deputado estadual Akira
Otsubo (PMDB), a Assem-
bléia Legislativa criou uma
comissão específica para tra-
tar dos assuntos referentes aos
festejos.

Conforme o ato, publicado
na edição da última terça-feira
(17) do Diário Oficial do Esta-
do, a Frente Parlamentar é
composta pelos deputados
Akira Otsubo e Youssif Domin-
gos, pelo PMDB, Dione
Hashioka (PSDB), Paulo
Duarte (PT) e Zé Teixeira
(DEM), representando os par-
tidos com pequena bancada.
Segundo Otsubo, a intenção é
trabalhar nas mais diferentes
áreas “para proporcionar uma
festa bonita e digna de todos os
nikkeis de Mato Grosso do
Sul”. “A comunidade daqui é
muito forte. E por isso mesmo
é que temos de angariar todas
as forças para poder realizar o
Centenário. Claro que não é
fácil, mas com a dedicação de
todos teremos uma festa muito
marcante”, disse Otsubo, no-
meado também como o presi-
dente da Frente.

O deputado garante que
reuniões periódicas acontece-
rão entre os membros, a fim
de formatar e estudar projetos
para o ano que vem. E garan-
te que todos os municípios com
concentração de nikkeis terão
o apoio do grupo parlamentar.
“Trata-se de uma grande con-
tribuição que temos de dar a

Após 11 dias do fatí-
dico acidente com o
Airbus da TAM ocorri-
da no aeroporto de
Congonhas, em São
Paulo, familiares das ví-
timas ainda esperam
pelo reconhecimento
dos corpos no IML (Ins-
tituto Médico Legal).
Até o fechamento des-
ta edição, dos 187 pas-
sageiros a bordo, no to-
tal já foram reconheci-
das 85 pessoas.

Destas, cinco nik-
keis – dos nove que es-
tavam a bordo do vôo
3054 – já foram identificados.
São eles: o peruano Ricardo
Tazoe Suguiyama (36), que veio
ao Brasil a trabalho; Mariana
Suzuki Sell (30), que foi a Por-
to Alegre para uma entrevista
de emprego; Mirtes Suda, as-
sessora da Abiquim; o arquite-
to e colaborador da empresa
Vignette, Enrico Shiohara; e
Heurico Tomita, que havia ido
à cidade gaúcha para visitar
uma de suas empresas.

Ainda restam mais quatro
descendentes de japoneses
que também estavam entre os
passageiros: o executivo Akio
Iwasakai; o empresário Ciro
Numada; o diretor financeiro
Rogério Sato; e a pesquisado-
ra da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Vanda
Ueda.

Segundo o IML, o trabalho
de identificação não têm data
prevista para terminar. Algu-

mas das vítimas do acidente da
TAM não poderão ser identi-
ficadas nem por exame de
DNA. Há corpos que, de tão
queimados, ficaram reduzidos
a cinzas, o que impossibilita a
identificação. Estima-se que a
temperatura do incêndio tenha
atingido 1.000ºC.

O IML (Instituto Médico
Legal) ainda não tem levanta-
mento do número de corpos
nessa situação. Já foram iden-
tificados 66 corpos de vítimas.
“Sabemos que, com o corpo
exposto a temperatura de
800ºC, 1.000ºC, a qualidade da
estrutura do DNA não é ade-
quada, ela fica bastante
danificada. Depende de cada
caso encontrar ou não uma re-
gião que, presumidamente, te-
nha boa qualidade”, disse
Carlos Alberto Coelho, diretor
técnico do IML Central de São
Paulo.

TRAGÉDIA AÉREA

IML identifica corpos de 5
nikkeis mortos em acidente

A ABD (Associação Bra-
sileira de Dekasseguis), em
parceria com o Sebrae (Servi-
ço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas),
estará promovendo no dia 7 de
agosto, a segunda edição da
palestra “Dekassegui Empre-
endedor”. O evento, que é vol-
tado para ex-dekasseguis e
familiares que têm interesse
em iniciar um empreendimen-
to, terá início às 19h, na sede
do Sebrae em Curitiba – PR.

Durante o evento serão
abordados os seguintes temas:
evolução da economia brasilei-
ra nos últimos vinte anos; ten-
dências atuais da economia
brasileira; análise sobre as
potencialidades empreendedo-
ras em cada estado brasileiro;
como investir seu dinheiro;
percepção sobre investimentos
em diversos mercados/áreas;
análise de oportunidade de ne-
gócios; perfil do empresário
brasileiro e características
empreendedoras.

Segundo pesquisa realiza-
da no ano de 2004 pelo Proje-
to Dekassegui (parceria entre
o SEBRAE, BID e a ABD),
verificou-se que 50% dos de-
kasseguis entrevistados dese-
javam investir em um negó-
cio próprio quando
retornassem ao Brasil. Por

isso, a palestra “Dekassegui
Empreendedor” visa a auxili-
ar esses futuros empreende-
dores através da capacitação.
Segundo Edmilson Koji
Tanaka, palestrante e ex-de-
kassegui, é importante que o
futuro empresário junte a mai-
or quantidade possível de in-
formações para otimizar a
aplicação de seus recursos fi-
nanceiros e minimizar os ris-
cos que todo empreendedor
ou investidor está sujeito,
afastando assim a possibilida-
de de o empreendimento não
ter sucesso e a pessoa ter que
voltar ao Japão para trabalhar.

A palestra de Planejamen-
to Pessoal dekassegui faz par-
te do Programa Dekassegui
Empreendedor, uma parceria
Sebrae / BID/ ABD voltado
para a capacitação empreen-
dedora do dekassegui através
de apoio educacional, técnico
e gerencial na implantação de
negócios no Brasil.

PALESTRA DEKASSEGUI
EMPREENDEDOR
DATA: 07 DE AGOSTO, TERÇA-FEIRA.
HORÁRIO: 19H

LOCAL: SEBRAE – PR: RUA CAETÉ, 150
– BAIRRO PAROLIM – CURITIBA – PR
VALOR: ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (41)
3233 – 8449 OU ABD@ABDNET.ORG.BR

DEKASSEGUI EMPREENDEDOR

Sebrae e ABD promovem
palestra em Curitiba

Quem reconhece São Ro-
que apenas pelo cultivo de al-
cachofra ou da uva para pro-
dução de vinho está engana-
do: a cidade também está ca-
pacitada para a plantação de
orquídeas, por sua altitude e
clima serrano. Produtora des-
sa bela espécie de flor, a Es-
tância Turística de São Roque
promove o II Festival de Or-
quídeas e Plantas Ornamen-
tais. O evento ocorre de 28 de
julho a 5 de agosto, às sextas,
sábados das 10 às 20 h, domin-
gos das 9 às 18 h. A entrada é
gratuita.

No festival o visitante co-
nhecerá mais de 20 gêneros de
orquídeas plantadas no muni-
cípio, com aproximadamente
mil espécies nativas em seus
18 orquidários. Mas o evento
não é só de produtores são-
roquenses, conta também com
a participação de outros expo-
sitores.

Em uma área de 400 m2 o
público decifrará as espécies
e poderá comprar as flores
para decorar os ambientes tan-
to familiares como comerciais.
Além das orquídeas, os turis-
tas desfrutarão também do
aroma e da beleza das plantas
ornamentais. Para completar
o passeio, haverá exposição de
quadros e uma feira de livros.

Julgamento – As orquídeas
expostas serão julgadas um dia
antes do evento e premiadas
em seis categorias: espécie
nacional, espécie estrangeira,
híbrida, micro-orquídea, exóti-
ca e botânica. Cada categoria
é avaliada por três juízes, a
partir dos seguintes critérios:
cultivo; cor; tamanho; substân-
cia e textura; quantidade de
flores e conjunto (meio de cul-
tivo, aparência e geometria).

Cada grupo de juiz executa
o julgamento da categoria e
separa as cinco plantas de
maior pontuação. Depois é fei-
ta uma nova avaliação, de
onde sai a flor campeã. No fi-
nal, as orquídeas campeãs re-
cebem uma nova análise e
uma delas é coroada como a
planta de maior destaque na
categoria. O produtor recebe
certificado, troféu e medalha.

II FESTIVAL DE ORQUÍDEAS E
PLANTAS ORNAMENTAIS
DATA: DE 28 DE JULHO A 5 DE AGOSTO

– SEMPRE ÀS SEXTAS, SÁBADOS E
DOMINGOS

HORÁRIO: SEXTA E SÁBADO DAS 10 ÀS

20H, DOMINGOS DAS 9 ÀS 18H

LOCAL: BRASITAL – AVENIDA ARACAÍ,
250 – CENTRO (PRÓXIMO À RODOVIÁRIA

DE SÃO ROQUE) - SÃO ROQUE - SP
TEL: (11) 4712-5664
ENTRADA: GRATUITA

CIDADES/SÃO ROQUE

Festival de Orquídeas e Plantas
promete encantar turistas

Quatro das cinco vítimas identificadas

FOTOS: JORNAL NIPPAK

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, em videoconferência com brasileiros em Gunma

todos os descendentes de ja-
poneses. No que depender de
nós, todos que precisarem de
auxílio serão atendidos”, reite-
ra.

Em Campo Grande,
capital do MS, já há uma
movimentação política e
da própria comunidade
para a preparação dos
100 anos. Segundo o pró-
prio prefeito da cidade,
Nelson Trad Filho, a pri-
meira grande ação será
uma festa para homena-
gear os pioneiros da imi-
gração na região.

“Fizemos, durante o
22º Concurso Brasileiro de
Canção Japonesa, uma
videoconferência com a
cidade de Gunma, na qual
pudemos conversar um
pouco com os brasileiros
e japoneses que vivem por
lá. E foi interessante por-

que deu para notar que eles
estão engajados com as come-
morações do Centenário. Des-
de já posso garantir que a Pre-
feitura de Campo Grande está

empenhada para a realização
desse evento”, afirmou o pre-
feito.

Com uma concentração de
12 mil nikkeis, a região será o
palco principal das comemora-
ções. Um dos líderes da comu-
nidade e da comissão que pre-
para o Centenário é o presiden-
te da Associação Esportiva e
Cultural Nipo-Brasileira de
Campo Grande, Marcos Paulo
Tiguman, que acena com a pos-
sibilidade de se transformar a
cidade em “um palco das tradi-
ções japonesas”.

“Temos capacidade de pro-
mover um grande evento, ain-
da mais agora, com a ajuda de
lideranças políticas. De ante-
mão posso garantir que toda a
comunidade da cidade já de-
monstrou interesse em contri-
buir de alguma forma com os
preparativos”, disse.

        (Rodrigo Meikaru)

O dep. Akira Otsubo, autor da proposta CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji Abe recebe comitiva de
estudantes japoneses

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, recebeu no últi-
mo dia 23 uma comitiva de
estudantes de escolas técnicas
agrícolas do Japão. Acompa-
nhados de seus professores, os
nove alunos participam do pro-
grama de intercâmbio interna-
cional Heisei Nougyô
Koukosei. Todos cursam o
ensino médio nas escolas téc-
nicas agrícolas florestais das
cidades de Gifu, Ogaki, Gujo,

Kamo, Ena, Hida e Takayama.
O grupo, que permanece no

Brasil até o dia 29, é o 30º a co-
nhecer o País. Em japonês, Junji
agradeceu a visita e apresentou
aos estudantes alguns aspectos
da cidade, referentes à produ-
ção agrícola e a projetos soci-
ais, além de destacar aspectos
naturais do Brasil. Como lem-
brança, os alunos receberam li-
vros da cidade e DVDs dos
Canarinhos do Itapety.

Alunos japoneses vieram ao Brasil para programa de intercâmbio

PMMC
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EVENTO

Festival do Japão atrai 120 mil
pessoas em três dias de festa

Cerca de 120 mil pes-
soas compareceram à
10ª edição do Festival

do Japão, maior evento relaci-
onado à cultura japonesa no
Brasil. Para os organizadores,
um sucesso de público. Para
os visitantes, a certeza de que
cada vez mais o evento ganha
contornos novos, quebrando o
paradigma de que festas nipo-
brasileiras “são todas iguais”.

Com a presença de autori-
dades das mais diversas esfe-
ras, além das personalidades já
conhecidas da comunidade, o
evento teve de tudo: apresen-
tações culturais e folclóricas,
shows com cantores, estandes
com serviços e venda de pro-
dutos, além de cursos e
workshops. “Tudo como man-
da o figurino. Fizemos uma
boa festa e que provou a im-
portância da cultura japonesa
para a população em geral, e
não só mais para os nikkeis”,
ressaltou o presidente do
Kenren – entidade realizado-
ra do evento – Osamu
Matsuo.

Assim como todos os anos,
quem mais uma vez roubou a
cena e atraiu uma verdadeira
multidão para o lado externo
do Centro de Exposições Imi-
grantes foi a Praça de Alimen-
tação. Também, pudera. No
total, 42 kenjinkais trouxeram
pratos típicos de diversas par-
tes do Japão, em uma verda-
deira miscelânea gastronômi-
ca. Em muitos dos estandes
montados os pratos acabaram
antes mesmo do começo da
noite.

“Bom, da minha parte pos-
so dizer que todos os kenjin-
kais foram exemplares. Não
houve nenhum tipo de recla-
mação e, claro, a comida aca-
bou muito rápido. Isso é prova
de que o público realmente

está interessada
pela cultura japone-
sa, pois além da gas-
tronomia, muitos fi-
caram para ver as
apresentações de
palco e participar
das palestras e de-
mais atividades pro-
porcionadas. Foi um
evento 100%”, ava-
lia o coordenador
geral do Festival,
Keiji Kato.

O dirigente expli-
ca também a transi-
ção do evento em
termos de freqüên-
cia de pessoas. Com
um público altamen-
te rotativo, o Festi-
val mostrou que as
novas gerações de
nikkeis estão cada vez mais in-
teressadas pela tradição orien-

tal. Outro ponto que também
chama a atenção é a presen-

ça dos não descendentes. “No
início, o público era predomi-
nantemente nikkei. Com o pas-
sar dos anos, o evento ganhou
uma nova roupagem, moder-
nizando-se. E isso despertou a
atenção de todos. Esse é o
grande objetivo: trazer para cá
todos os perfis. E consegui-
mos”, explica Keiji Kato.

Após uma semana do tér-
mino, a comissão organizado-
ra já pensa na próxima festivi-
dade. E, claro, com o foco vol-
tado totalmente para o Cente-
nário da Imigração, como adi-
anta o presidente do Kenren.
“Já sabemos que o tema prin-
cipal será algo ligado ao Cen-
tenário. Agora, nosso plano é
sentar, fazer o balanço deste
ano, e começar a planejar o
próximo. Com certeza muitas
mudanças estão por vir”, fina-
liza Matsuo.

Osamu Matsuo e o prefeito Gilberto Kassab

No total, 700 voluntários
participaram de evento

Considerado um dos pon-
tos altos do evento, o Miss
Festival do Japão, realizado na
tarde de sábado, teve como
grande campeã a estudante
de Álvares Machado, no in-
terior paulista, Aline
Takazone. No total, participa-
ram do concurso 26 candida-
tas que desfilaram com
yukatá (quimono de verão) e
vestido longo.

Como prêmio, a nikkei ga-
nhou uma passagem de ida e
volta ao Japão, além de apa-
relho de DVD com gravação,
roupas, ensaio fotográfico,
cosméticos, livros e flores.

Feliz com mais um ano de
sucesso à frente do Miss, o
coordenador Kendi Yamai
ressalta que neste ano a com-
petição foi acirrada, “fora o
grande número de inscrições,
que surpreendeu a muitas
pessoas”. “O Miss Festival
do Japão é praticamente um
evento distinto dentro do Fes-
tival do Japão e a cada ano
que passa temos melhorado
o concurso em vários aspec-
tos. Neste ano tivemos mais
de 140 inscrições de várias

partes do país e os concur-
sos eliminatórios regionais
trouxeram garotas muito bo-
nitas”, comenta Kendi.

Além de Aline, outras três
garotas também receberam
prêmios. Jacqueline Hikari
Santos Sato, de Barueri, foi a
escolhida a “Primeira Prince-
sa” e recebeu um pacote tu-
rístico para Natal, além de
outros prêmios. Já a “Segun-
da Princesa” é Tatiane Tamy
Kooro, de Capão Bonito
(SP), e a Miss Simpatia,
Amanda Silveira Oyama.

Estudante de Álvares Machado
vence Miss Festival do Japão

A campeã Aline Takazone

A missão do Festival do
Japão é levar a magia da cul-
tura japonesa para toda a so-
ciedade brasileira. E para con-
seguir realizar esse objetivo, o
Festival contou neste ano com
uma eficiente equipe de volun-
tários, sempre prontos para
atuar nesse grande evento.

Na décima edição do Fes-
tival, cerca de 700 voluntários
se inscreveram para participar
com muita força de vontade,
união, motivação e alegria.
Segundo o coordenador da
comissão de Recursos Huma-
nos, Roberto Sekiya, sem os
voluntários, não haveria Festi-
val. “Mesmo doloridos e can-
sados os voluntários não para-
vam. Pessoas que vinham de

vários lugares do Estado se
dispunham a ajudar.”

O sucesso está cada vez
mais evidente. O número de
credenciais, o público e a es-
trutura aumentaram o que
soma na expectativa e prepa-
rativos para o Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil.

Está programado para o
terceiro domingo do mês de
agosto um evento de confra-
ternização dos voluntários do
10º Festival do Japão. O local
ainda está a ser confirmado e
todos os voluntários receberão
em seus e-mails o endereço e
a data. Toda a comissão rece-
beu muitos elogios do público.
“Só temos a agradecer”, fina-
liza Sekiya

No primeiro dia do 10º Fes-
tival do Japão (20), o presiden-
te do Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas), Paulo Oka-
motto, concedeu uma coletiva
de imprensa para apresentar
os andamentos do “Programa
Dekassegui Empreendedor”
no estande da instituição no
evento.

Desenvolvido em parceria
entre o Sebrae, o Banco Inte-
ramericano de Desenvol-
vimento (BID), o Fundo Mul-
tilateral de Investimentos
(Fumin) e a Associação Bra-
sileira de Dekasseguis (ABD),
o programa tem um investi-
mento de US$ 3 milhões com
a finalidade de desenvolver o
potencial empreendedor de
nikkeis que trabalham no Ja-
pão e desejam abrir o seu pró-
prio negócio ao retornar ao
Brasil.

“Nós avaliamos que esses
brasileiros são corajosos e que-
rem trabalhar. Enfrentam de
10 a 12 horas de trabalho, seis
dias por semana. Esses des-
cendentes têm o espírito em-
preendedor e a nossa intenção
é prestar auxílio a esses brasi-
leiros”, afirmou Okamotto.

Segundo dados divulgados
na ocasião, há cerca de 313 mil
brasileiros do outro lado do
mundo atuando em 13 provín-
cias. Uma comunidade que
remete anualmente para o
Brasil um valor em torno de
US$2,5 bilhões. Quando
retornam, estima-se que tra-
gam US$70 mil para, entre
outros fins, investir na abertu-
ra de uma empresa.

Contudo, as firmas de ex-

dekasseguis, possuem um ín-
dice de mortalidade muito su-
perior ao da média nacional. O
estudo afirma que enquanto
62% dos empreendimentos de
descendentes fecham as por-
tas após dois anos de ativida-
de, os demais registram 49%
de falência no mesmo perío-
do.

“Esses empreendedores
esbarram em problemas como
falta de planejamento estraté-
gico, amadorismo na gestão,
falta de experiência e falta de
contextualização com a econo-
mia brasileira”, justificou o ge-
rente da Unidade de Atendi-
mento Individual do Sebrae,
Enio Pinto.

Atuação – Desse modo, a
execução do Sebrae é propor-
cionar apoio nos diferentes
estágios da vida profissional ou
empresarial. A primeira fase
conta com capacitação pre-
sencial e à distância, engloba
a sensibilização em relação à
cultura oriental, comportamen-
to e gestão das finanças pes-

SEBRAE

Paulo Okamotto anuncia detalhes do projeto “Programa Dekassegui Empreendedor”

soais do dekassegui ainda no
Brasil, antes de ingressar no
país asiático.

A segunda, já à distância,
promove treinamentos para o
melhor entendimento do plano
de negócios e gestão empre-
sarial da futura empresa. A
terceira e última, com o nikkei
de volta ao Brasil, tem o obje-
tivo de auxiliá-lo na melhor
escolha do negócio, gestão fi-
nanceira de recursos e aber-
tura da empresa.

Através do site, foram dis-
ponibilizados cursos on-line,

informações e também consul-
tores a disposição de eventu-
ais dúvidas. Vale salientar que
esses recursos são gratuitos
enquanto esses possíveis futu-
ros-empresários estiverem na
terra do sol nascente.

“Não podemos perder esse
capital social que é muito im-
portante para o País. Temos
que aproveitá-lo”, disse Oka-
motto. “O Brasil está crescen-
do e agora é o momento de
fazermos o contrário do movi-
mento dekassegui: mostrar que
também há pessoas alcançan-
do sucesso e que também há
oportunidades de ganhar di-
nheiro aqui”, completou.

Entre tantos pormenores e
crises econômicas, foram pro-
duzidos livretos para exibir o
lado positivo do país. O con-
teúdo da publicação traz rela-
tos de casos vitoriosos de em-
presas abertas por ex-dekas-
seguis depois de passarem um
período em fábricas japonesas.
O intuito é educar por meio do
exemplo dessas pessoas.

No Brasil, o programa é
desenvolvido nos estados de
São Paulo, Paraná, Pará e

Mato Grosso do Sul.

Números – Além de noticiar,
a entrevista coletiva teve o in-
tuito de expressar os avanços
do programa baseados em nú-
meros. No período de dezem-
bro de 2005 a junho de 2007,
foram atendidos à distância,
via internet, 462 dekasseguis
em consultoria, 549 em cursos,
e 40.896 com informações téc-
nicas. Já no apoio presencial,
os atendimentos em cursos
chegaram 669, em consultori-
as 171, e 2.571 em informa-
ções técnicas. Uma somatória
que atinge 45.318 de pessoas
beneficiadas.

“O balanço mostra que
esse trabalho tem sido realiza-
do com muito êxito e só traz
alegria ao Sebrae. Acredito
que em breve teremos muitas
‘carinhas de japonês’ a frente
de novos empreendimentos”,
avaliou Okamotto.

Futuro – A meta da institui-
ção é capacitar mais de 10 mil
pessoas até o ano de 2009,
bem como, incentivar a aber-
tura de pelo menos mil novas

empresas por essa comunida-
de no Brasil.

Para isso, o grande desafio
é a divulgação do programa.
Isso se deve a dura rotina de
trabalho, concentrando o tem-
po ao chegar em casa apenas
à refeição e ao descanso. Di-
ante dessa realidade, o acesso
às mídias voltadas aos brasi-
leiros residentes no arquipéla-
go é muito pequeno, o que di-
ficulta a promoção da ativi-
dade do Sebrae.

“O que temos que fazer é
vencer essa falta de tempo e
facilitar a entrada do progra-
ma. Para isso, contamos com
o apoio dos veículos de comu-
nicação no Brasil e parcerias
com firmas japonesas”, expli-
cou Okamotto.

Enquanto isso, consultores
viajam ao Japão para divulgar
e prestar serviços à comunida-
de até colocarem um ponto fixo
de consultoria. Este ano, a ins-
tituição participou da Expobu-
siness realizada na cidade de
Nagoya, em Aichi-ken, e já pro-
gramam uma nova visita técni-
ca dentro de dois meses.

        (Cibele Hasegawa)

Segundo Okamotto, brasileiros no Japão tem veia empreendedora

ARNALDO OLIVEIRA/ASN

Palco principal do evento congregou apresentações culturais para um público diversificado

FOTOS: DIVULGAÇÃO E NIKKEY SHIMBUN

NIKKEY SHIMBUN
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ARTES

O Riso no Japão na Idade Média e
na Modernidade é tema de palestra

A cantota japonesa Mariko
Nakahira foi um dos destaques
do 3º Nagui-Chá da Associa-
ção Naguisa, realizado no dia
18 de julho, na sede da associ-
ação (Zona Sul de São Pau-
lo).

Cantando músicas tradici-
onais japonesas, sucessos atu-
ais e músicas brasileiras, mes-
clando com tiradas de bom
humor e suas impressões so-
bre o Brasil e a sua turnê atu-
al, Mariko conquistou os cer-
ca de 110 associados.

“Só não teve um número
maior, porque o nosso salão
não comportava mais” come-
morou Luzia Denda, a organi-

zadora do evento. Com o va-
lor arrecadado, foram adquiri-
das fraldas que foram doadas
no mesmo dia para o Amparo
Maternal, instituição fundada
em 1939, atendendo a gestan-
tes carentes, tendo já realiza-
do mais de 650.000 partos,
sem nada cobrar e dando à
mãe e ao bebê toda assistên-
cia.

Esta é a segunda vez que
Mariko Nakahira participa do
Nagui-Chá (a outra foi no ano
passado). “Espero encontrar
novamente todos vocês aqui,
no ano que vem” despediu-se
ela, antecipando que pretende
retornar no próximo ano.

ENTIDADES

Mariko Nakahira é destaque
na 3ª edição do Nagui-Chá

Cantora japonesa animou o público presente na reunião

DIVULGAÇÃO

Palestras sobre música ja-
ponesa e teatro japonês
darão o tom no Espaço

Cultural Fundação Japão na
quinta-feira (2). Na ocasião,
estarão presentes os professo-
res do International Research
Center for Japanese Studiesÿ
Kokusai Nihonbunka Kenkyu
Center (Nichibunken), Shuhei
Hosokawa e Timothy D. Kern.

Professor do International
Research Center for Japanese
Studies, Doutor em Música pela
Universidade Nacional de Be-
las Artes e Música de Tokyo
(1989), Shuhei Hosokawa é
autor de autor de “Samba no
kuni ni Enka ha Nagareru”,
Chukoushinsho, 1995 (No País
do Samba escuta-se Enka) e
“Cinemaya Burajiru wo iku”,
Shinchousha 1998 (Cinemaya
vai pelo Brasil). Sua área de
pesquisa inclui história da mú-
sica no Japão moderno e Cul-
tura Nippo–Brasileira.

Ele abordará “Nodojiman
(programa de calouros da
NHK) - O Riso e a Midia do
Japão Pós-Guerra”. A trans-
missão do programa “Nodoji-
man” iniciou-se em 1946 no
Japão após a Segunda Guerra
Mundial na rádio e posterior-
mente na TV e perdura até os

inclui Cultura comparada. E
seu tema de pesquisa atual in-
cluem: o folclore japonês, ar-
tes performáticas; imagens do
Japão em artes estrangeiras.

Kyôgen é o teatro cômico
japonês que teve seu auge no
século XIV e constitui uma das
expressões de teatro tradicio-
nal do Japão, como nô, kabuki
e bunraku. Suas peças cômicas,
com personagens populares,
apresentam os reflexos da vida
cotidiana e preenchem os inter-
valos da longa peça de nô, que
tem características contras-
tantes de kyôgen. Inicialmente
teatro de improviso, kyôgen
passa a ter seus roteiros fixos
em época posterior.

PALESTRA
DATA: 2 DE AGOSTO DE 2007 (QUINTA-
FEIRA), DAS 19H30 ÀS 21H30
LOCAL: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37- 1º ANDAR)
ENTRADA GRATUITA

É NECESSÁRIO EFETUAR INSCRIÇÃO PRÉVIA

(ENVIAR NOME COMPLETO E E-MAIL PARA:
INFO@FJSP.ORG.BR). VAGAS: 100 LUGARES

(POR ORDEM DE INSCRIÇÃO)
PALESTRA EM LÍNGUA JAPONESA COM

TRADUÇÃO CONSECUTIVA EM LÍNGUA

PORTUGUESA

INFORMAÇÕES: (11) 3141-0843
(MINA TAKAKURA)

dias de hoje sendo considera-
do um dos programas de vida
mais longa na TV japonesa. Na
atualidade já é possível confe-
rir o programa semanalmente
no Brasil através da transmis-
são via satélite da NHK.

Como no período anterior
à Segunda Guerra Mundial não
havia transmissão de rogramas
de calouros na rádio, quando o
programa foi transmitido pela
primeira vez, foi considerado
um marco no período de regi-
me democrático no Japão. Até
1960, o programa objetivava
eleger o melhor cantor ama-
dor no Japão através de uma

competição. Atualmente, po-
rém o programa visa mostrar
semanalmente, amantes des-
conhecidos da música que ha-
bitam os locais desconhecidos
no Japão. Além de gargalha-
das, é claro, o programa tam-
bém evidencia emoções dos
cidadãos japoneses através de
seus sorrisos e lágrimas.

Professor Associado do In-
ternational Research Center
for Japanese Studies, Mestre
pela Universidade de Osaka
(1984), Timothy D. Kern terá
como tema “Kyogen: O Riso
Teatral no Japão da Idade
Média”. Sua área de pesquisa

Dupla de pesquisadores abordará detalhes da cultura japonesa

DIVULGAÇÃO

Um programa cultural para
quem pretende incluir no rotei-
ro de férias um passeio pelo
centro de São Paulo é a Expo
Japão, feira que prossegue so-
mente até hoje (28) na  praça
de eventos do Shopping Light.
O evento comemora o cente-
nário da imigração japonesa no
Brasil. E para trazer ao públi-
co a atmosfera de sensibilida-
de e delicadeza da cultura ja-
ponesa, a praça de eventos do
Shopping Light foi decorada
com luminárias, leques e pai-
néis de fotos com imagens da
época da imigração.

O visitante tem a oportu-
nidade de conferir a exposi-
ção de quimonos, leques, bo-
necas, espadas, armamentos
e capacetes de samurai. Há

também demonstrações de
shodô e sumiê. O público pode
ainda desfrutar de sessão de
shiatsu levar um pouco do Ja-
pão para casa. Estão disponí-
veis para venda, artigos como
saquês, massageadores, pa-
nelas, garrafas térmicas e
bonsais.

Entre as atrações da Expo
Japão estão as oficinas gratui-
tas de ikebana, mangá e ori-
gami. As inscrições para as
oficinas são realizadas no pró-
prio estande, com 10 partici-
pantes por turma.

EXPO JAPÃO
QUANDO: ATÉ HOJE (28), DAS 10 ÀS 19H

ONDE: PRAÇA DE EVENTOS DO SHOPPING

LIGHT (RUA CORONEL XAVIER DE

TOLEDO, 23 – CENTRO, SP)

EM SHOPPING

Cultura japonesa é tema de
feira no Shopping Light

O curta-metragem
“Hibakusha: Herdeiros
Atômicos no Brasil”,
de Mauricio Kinoshita,
foi selecionado para
participar da sessão
“Curtas Brasileiros” do
2º Festival Latino-
Americano de São
Paulo (www.festlati-
nosp.com.br).

Trata-se de um do-
cumentário que retra-
ta a história dos imigrantes ja-
poneses que sobreviveram a
uma das maiores atrocidades
humanas, as bombas atômicas
de Hiroshima e Nagasaki, e
que decidiram reconstruir suas
vidas no Brasil. Dentre os en-
trevistados estão Takashi
Morita, Manabu Ashihara,
Ayako Morita, Kunihiko Bon-
kohara, Taihiru Bai, Satiko
Mukai e Shunji Mukai (in
memoriam).

“Hibakusha: Herdeiros Atô-
micos” foi um dos dez projetos
contemplados pelo Prêmio Es-
tímulo de Curtas Metragens
2005, realizado pela Secretaria
de Estado da Cultura / Gover-
no do Estado de São Paulo. O
curta participou do 39º Festival
de Brasília do Cinema Brasilei-
ro em 2006, no 12º Festival In-
ternacional de Documentários
/ É Tudo Verdade (Prêmio
ABD-SP / Megacolor para
melhor filme de curta-metra-
gem da competição brasileira),
IV Panorama Recife de Docu-
mentários e 4º Festival de Ci-
nema de Maringá (Melhor Fo-
tografia para Documentário).

Currículo – Formado em Ci-
nema pela FAAP (Fundação
Armando Álvares Penteado),
Mauricio Kinoshita iniciou sua
carreira em cinema no filme

“Gaijin – Ama-me Como Sou”,
de Tizuka Yamasaki como esta-
giário de produção. Trabalhou
em outros longas-metragens
como “Onde Andará Dulce
Veiga”, de Guilherme de Almei-
da Prado e “Durval Discos”, de
Anna Muylaert. Há cinco anos,
faz parte da equipe de produ-
ção da Mostra Internacional de
Cinema em São Paulo. Atual-
mente, trabalha como assisten-
te de pós-produção no ainda iné-
dito longa-metragem de Hector
Babenco (“O Passado”).

Para a televisão, trabalhou
no documentário “Amazônia”
da emissora japonesa Nippon
Television. Em teatro, traba-
lhou na produção da peça “A
Pecadora Queimada e os An-
jos Hamorniosos”, com dire-
ção de José Antônio Garcia.

Como curta-metragista,
produziu o filme “Felicidade”
de Emerson Schmidlin (2004 /
35mm). “Hibakusha: Herdeiros
Atômicos no Brasil” é o seu
primeiro trabalho como diretor.

2º FESTIVAL LATINO-
AMERICANO DE SÃO PAULO
DATAS: 29/07 (DOMINGO)
HORÁRIO: 17:00
LOCAL: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

(AV. AURO SOARES DE MOURA

ANDRADE, 664 - BARRA FUNDA).
TEL.: 113823-4600

CINEMA

“Hibakusha” é destaque no 2º
Festival de Cinema em SP

Filme retrata sobreviventes da bomba

DIVULGAÇÃO

Escrevo hoje com uma
imensa dor no coração, com
a dor de mais uma tragédia.

Enquanto o caos se insta-
lava nos nossos aeroportos, em
especial o de Congonhas com
atrasos, filas, estresse, gritaria
e correria, ninguém percebeu
– ou se percebeu não tomou
nenhuma atitude –, isso nós ain-
da poderíamos aceitar,  pois as-
sim é nosso país, infelizmente.
Essa superlotação aconteceu
porque as companhias aéreas
conseguiram abaixar e muito o
valor de suas passagens au-
mentando o fluxo de passagei-
ros. E, por outro lado, a infra-
estrutura dos aeroportos não
aumentou para suprir esta de-
manda.

Foi preciso acontecer esta
tragédia para que alguém pos-
sa tomar alguma atitude?

Várias vidas interrompi-
das, vários sonhos que se tor-
naram pesadelos.

Várias famílias destruídas
pelo descaso. E se fala ago-
ra em indenizações? Qual o
valor de uma vida? Para mim
não existe valor, é algo mai-

or, algo superior! Por maior
que sejam os valores, qual o
valor de um sorriso de um fi-
lho para o pai quando este
chega em sua casa?

Espero que minhas pala-
vras sirvam de conforto, se-
rei mais uma voz me unindo
à de todos os familiares e to-
dos os amigos destas vítimas.

Não quero ser sensacio-
nalista, mas com certeza pre-
cisava desabafar, pois nem o
sol apareceu esta semana no
nosso céu. Em seu lugar ape-
nas a chuva, que são suas lá-
grimas.

Peço a todos que lerem
esta matéria que façam um
minuto de silêncio como ho-
menagem póstuma a todas as
vítimas do vôo fatal e que fa-
çam mais um minuto de re-
flexão e comecem a dar mais
valor as pequenas coisas
como um simples sorriso,
pois, às vezes, vidas são tira-
das estupidamente!

Enquanto eu continuarei
aqui na janela do meu escri-
tório com minhas lágrimas em
silêncio.

LÁGRIMAS NA JANELA
(em memória aos passageiros do vôo da TAM)

Ikemori & Kora Consultoria e Assessoria
Rua. da Glória, 279, 8º and., cj. 84
Tel. (11) 3275-1464 / 3275-0432
marceloikemori@terra.com.br

O empresário Sadao
Kayano será agraciado com o
Título de Cidadão Paulistano
pelo seu trabalho em prol da
formação da juventude. A ini-
ciativa de concessão da hon-
raria é do vereador Aurélio
Nomura (PV) e a cerimônia de
entrega será realizada no dia
6 de agosto, às 19h30, no Sa-
lão Nobre Presidente João
Brasil Vita, da Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

Nascido em 20 de outubro
de 1934 na cidade paulista de
Lins, filho de Kuithi Kayano e
de Ossumi Kayano, e casado
com Toshiko Kayano, Sadao
Kayano, formado em Enge-
nharia Civil pela Escola Poli-
técnica da Universidade de
São Paulo, tendo cursado tam-
bém a Universidade de
Okayama, vem ao longo dos
anos desenvolvendo intensa
atividade sócio-comunitária
como fundador e membro  da
Associação Cultural e Espor-
tiva Piratininga, uma das mais
destacadas no Estado, da qual
foi uma dos fundadores e pre-
sidente. É diretor do Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social). Também é mem-
bro e diretor da Arujá Golf
Club e  foi diretor da 4 H Clu-
be do Brasil.

Por sua dedicação à causa

pública em prol da união das
famílias, visando o fortaleci-
mento do sentimento de
fraternidade na defesa da ci-
dadania, o engenheiro Sadao
Kayano foi escolhido como
modelo de empresário voltado
para a formação da juventu-
de, tornando o Nippon Country
Club, no centro das práticas
esportivas nas suas várias
modalidades, no centro social
para a convivência familiar,
aliando a sua vocação empre-
sarial com a da preocupação
da educação, da saúde e da
amizade.

Sadao Kayano é sócio-ge-
rente das empresas: Sawate
Engenharia e Construções
Ltda., Kayano e Yoshida &
Cia. Ltda., Lobayashi Habita-
cional e Comercial Ltda e Vila
Flórida Habitacional Ltda.

COMUNIDADE

Sadao Kayano receberá título
de Cidadão Paulistano
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NHK – PROGRAMAÇÃO – 30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO

Programação da NHK
30 – Segunda-Feira

06:00 Tanka Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

103
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 The Ultimate Cuisine
10:30 Micro World (R)
10:35 My Gardening
11:00 News & Weather
11:05 NHK Overseas Network
11:40 Asian Word Traveller
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 103
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

103 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 World Strollers (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Weekly Book Review
20:54 World Weather
20:55 Japanese Traditional Music
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Special
22:50 Pa Pa Saurus
23:00 The Mark of of Beauty (B)
23:25 World Music Album
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s Enka!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Forerunning Business Minds
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Exploring World Heritage (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

31 – Terça-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Haiku Poetry
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

104
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 News & Weather
10:05 Overseas Safety Information
10:10 Today’s Menu
10:35 Fashionable Living
11:00 News & Weather
11:05 Living Well at 100
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Everyday Tips
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 104
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

104 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Science for Everyone (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Micro World
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Extracurricular Lesson (R)
20:30 Japan on Site
20:59 World Weather

21:00 News Watch 9 (B)
22:00 NHK Song Concert
22:43 World Weather
22:45 Tsurube’s Salute to Families
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Japanese

Narrative
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Little Trips (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 The Moment History Changed (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

01 – Quarta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Undecided
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

105
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 Today’s Menu 50th Anniversary
11:00 News & Weather
11:05 Enjoying Hot Springs
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Mini Program
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 105
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

105 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Digital Stadium
17:55 World Music Album
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Junior High School Diary Special
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Science for Everyone
22:43 World Weather
22:45 Professionals
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: Music

Paradise
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Law and Laughter (R)
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:07 Variety Show in Your Town
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Kiddie Craft
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

02 – Quinta-Feira
05:00 NHK News
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 Shikoku Compass
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

106
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 Fashionable Living Special
11:00 News & Weather
11:05 Pottery Dream Atelier
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Mini Program
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 106
12:00 News
12:20 Live from Your Hometown
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

106 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather

15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Professionals (R)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Today’s Close-up
19:56 World Weather
20:00 Songs of Our Generation
20:30 Neo-Office Chuckles
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 3
22:43 World Weather
22:45 The Moment History Changed
23:30 News & Sports
00:10 Shibuya Live Stage: That’s

Comedy!
00:53 World Weather
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 Health for Today
02:00 NHK News
02:10 Mythical Japan
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 NHK Song Concert (R)
03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

03 – Sexta-Feira
05:00 NHK News
05:10 Mini Program
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 From Your Hometown
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

107
08:30 News & Weather
08:35 Have a Good Day!
09:25 News: Good Morning, Japan (R)
10:00 My Gardening 40th Anniversary
11:00 News & Weather
11:05 Meet the Legend
11:15 Hobbies and Leisure
11:40 Mini Program
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 107
12:00 News
12:20 Friday Variety
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

107 (R)
13:00 News
13:05 Fun with English
13:15 PythagoraSwitch Mini
13:20 Peek-a-boo
13:35 With Mother
14:00 News & Weather
14:05 Good Afternoon Japan
14:55 TV Exercise
15:00 NHK News
15:15 World Weather
15:20 World Heritage 100
15:25 Tokyo Market Information
15:55 Overseas Safety Information
16:00 News & Weather
16:05 Hello from Studio Park
16:59 World Weather
17:00 NHK News
17:15 Your Japanese Kitchen Special (B)
17:59 World Weather
18:00 News
18:10 Whiz-Kids TV MAX
18:45 Rail Travel in China (Final)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Tokyo Metropolis
19:55 World Weather
20:00 Undecided
20:30 Variety Show: The Human Body
20:59 World Weather
21:00 News Watch 9 (B)
22:00 Premium 10
23:30 News & Sports
00:10 Cool Japan
00:55 Business Frontline
01:15 News Today 30 Minutes (E)
01:45 World Heritage 100 Selection (R)
02:00 NHK News
02:10 Japan Fishing Travels
02:35 News Today Asia (E)
02:50 Points at Issue
03:00 NHK News
03:15 Thursday Samurai Drama

“Crossing of Heat Haze” Eps. 3
(R)

03:58 World Weather
04:00 NHK News
04:15 Overseas Safety Information
04:20 Express Yourself! Mini
04:25 Fun with Japanese
04:35 With Mother (R)

04 – Sábado
05:00 NHK News
05:10 Exercise for Everyone
05:15 Hello from Studio Park (R)
06:00 From Kochi
06:25 Baby Care Tips
06:30 News: Good Morning, Japan
08:13 World Weather (E)
08:15 Drama Serial “Dondohare” Eps.

108
08:30 NHK Weekly News

***Programação sujeita a alteração sem
aviso prévio***

09:00 Check Your Life Budget
09:30 Extracurricular Lesson
10:00 News & Weather
10:05 Songs for Everyone (R)
10:10 Your Japanese Kitchen Special (B,

R)
10:54 World Weather
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Around Japan Again
11:39 World Weather
11:40 Japanese Traditional Music (R)
11:45 Drama Serial Encore “Sakura”

Eps. 108
12:00 News
12:15 Law and Laughter
12:40 Micro World (R)
12:45 Drama Serial “Dondohare” Eps.

108 (R)
13:00 News
13:05 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 30 (R)
13:50 Enjoying Hot Springs (R)
14:00 NHK News
14:10 World Strollers
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 J-MELO (E)
15:39 World Weather (E)
15:40 Insight & Foresight (E)
16:00 Motorcycle Journey Across

Hokkaido
18:00 News
18:10 News for Kids Weekly
18:42 Our Favorite Songs
18:45 Pottery Dream Atelier (R)
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Can You Speak English?
19:59 World Weather
20:00 Exploring World Heritage
20:45 News & Weather
21:00 Saturday Drama “The Street

Lawyers 2” Eps. 6 (Final)
22:00 NHK News
22:10 Tonight with Kiyoshi
22:53 World Weather
22:55 Asian Word Traveller (R)
23:00 NHK News
23:10 Nature Wonder Land
23:40 Inspiring Lives: Europe
00:00 Saturday Sports News
00:25 MUSIC JAPAN
00:55 Overseas Safety Information
01:00 NHK News
01:10 WHAT’S ON JAPAN (B)
01:40 Getting into Nihongo
02:00 NHK News
02:10 Battle for Laughs
02:40 The Ultimate Cuisine (R)
03:00 NHK News
03:10 Go & Shogi Journal
04:30 Japanese Narrative Art

05 – Domingo
05:00 NHK News
05:10 Sunday Art Museum
05:55 Asian Word Traveller (R)
06:00 News & Weather
06:15 What’s New on Japanese Food
06:50 TV Exercise
07:00 News: Good Morning, Japan
07:45 Natural Grandeur of the East
07:59 World Weather (E)
08:00 Little Trips
08:25 Business Compass
08:57 World Weather
09:00 Sunday Debate
10:00 News & Weather
10:05 Number One in Japan
10:50 World Heritage 100
10:55 Overseas Safety Information
11:00 Time for a Hobby
11:59 World Weather
12:00 News
12:15 NHK Amateur Singing Contest
13:00 News
13:05 Comedy Hour
13:35 With Mother
14:00 NHK News
14:10 Deciphering Science
14:55 World Music Album
15:00 NHK News
15:10 Beautiful Peaks of Japan
15:30 Nature Wonder Land (R)
15:59 World Weather
16:00 NHK News
16:10 Let’s Go Bicycling
18:00 News
18:10 Junior High School Diary
18:40 World Heritage 100 Selection
18:55 Overseas Safety Information
19:00 NHK News 7 (B)
19:30 Battle for Laughs (R)
19:59 World Weather
20:00 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 31‰
20:45 News & Weather
21:00 NHK Special
21:55 World Heritage 100 (R)
22:00 NHK News
22:10 Pop Music Club
23:00 This Week and You
23:40 Overseas Safety Information
23:45 Letters from Atomic Bomb

Survivors
01:00 Sunday Sports News
02:00 NHK News
02:10 NHK Amateur Singing Contest (R)
02:55 Overseas Safety Information
03:00 NHK News
03:10 Historical Drama “Furinkazan”

Eps. 31 (R)
03:55 Our Favorite Songs (R)
04:00 NHK News
04:10 Internet Agora

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

Dia 28 de julho faz um ano
que ela se foi. E durante to-
dos esses dias, senti a dolori-
da ausência, a sua perda. Até
hoje, abro a internet com a
esperança de encontrar algu-
ma mensagem dela. Algum
recado, alguma lição. Por que
não gravei suas inúmeras li-
ções em CD? Agora poderia
pelo menos revê-las. Mas
como prever o que o destino
reservava a ela? Ainda tão
cheia de sonhos, de projetos.

Para amenizar tanta sau-
dade, costumo assistir ao
DVD que ela me remeteu. É
a gravação da entrevista que
ela concedeu ao Jô Soares,
perante ao qual comparece-
ria por duas vezes, quando
ainda no SBT, tentando ensi-
nar a língua japonesa ao apre-

sentador em alguns minutos.
Sempre dizia à professora
Sonoo que tinha prestado
atenção mais nas pernas dela,
aliás bem bonitas, que nas li-
ções. Ela respondia simples-
mente: japonês tarado.

Embora unidos por ideais,
pela paixão à literatura, nun-
ca nós nos encontramos.
Comunicávamo-nos apenas
por e-mail e às vezes por te-
lefone. No primeiro aniversá-
rio de sua morte vou reco-
mendar uma missa na cate-
dral da cidade e pedir ao pro-
fessor Akio, com quem ela
viveu belos anos lá no Rio,
para colocar uma rosa ver-
melha na lápide do túmulo da
professora Sonoo, em teste-
munho de muitas saudades.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins

ARTIGO

Um ano sem Rosa Sonoo

A Câmara de Co-
mércio e Indústria Japo-
nesa no Brasil recebeu
na última quarta-feira
(25) o vice-chairman da
Saku Chamber of Com-
merce and Industry,
Takushi Sakagawa, da
cidade de Sal, província
de Nagano, Japão. O
encontro aconteceu na
sede da entidade e o
executivo fora recep-
cionado pelo secretário-
geral, Fujiyoshi Hirata.

O visitante, tam-
bém CEO da Cowbell
Engineering Company
Ltd. da mesma cidade
de Nagano, é membro
da Comissão Traba-
lhista da Câmara de Comér-
cio e Indústria do Japão (Japan
Chamber of Commerce and
Industry), com sede na capital
japonesa, veio pesquisar o
mercado de trabalho no Bra-
sil, principalmente a mão-de-

obra especializada, como en-
genheiros e tecnólogos de vá-
rias áreas, que segundo ele, o
Japão está precisando desses
profissionais em diversos se-
tores da economia daquele
país.

NEGÓCIOS

Executivo japonês visita
Câmara de Comércio

Hirata e o executivo Takushi Sakagawa

RUBENS ITO/CCIJB

O projeto de lei 717/
07, que obriga o forne-
cedor de produtos e ser-
viços pela internet dis-
ponibilizar, em seu site,
meio que possibilite ao
consumidor cancelar
sua aquisição, ganhará
um novo artigo, sugeri-
do pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM-SP).

Relator na comissão e de-
fensor da aprovação do texto,
Ihoshi apresentou complemen-
tação de voto estabelecendo
que o descumprimento da re-
gra sujeitará o infrator a pena-
lidades previstas no Código de
Defesa do Consumidor. Entre
as punições citadas no código
estão multa, suspensão de for-
necimento de produto e cas-
sação de licença do estabele-
cimento.

A intenção deste projeto é
facilitar a vida do consumidor
que utiliza a internet para com-
prar produtos e serviços. Não
é incomum cidadãos, após so-
licitarem o fornecimento de
produtos ou a prestação de

serviços mediante a utilização
da internet, manifestarem o
desejo de cancelar seus pedi-
dos.

Segundo o deputado Cezar
Silvestre, as mesmas facilida-
des que são colocadas à dis-
posição de quem deseja fazer
um pedido pela internet devem
ser colocadas à disposição de
quem queira cancelar as com-
pras efetuadas. “E aqueles que
não cumprirem à lei devem
responder por isso”, completa
Ihoshi.

O PL 717/07 ainda propõe
que o consumidor o tenha di-
reito a receber um número de
protocolo referente ao cance-
lamento, de modo que o mes-
mo fique confirmado.

INTERNET

Projeto de lei prevê
cancelamento de compras

Ihoshi (à esq.) durante apresentação

DIVULGAÇÃO
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Adança envolvente que
une tradição e moder-
nidade vibra neste fim

de semana. Amanhã, domingo
(29), acontece o 5º Festival de
Yosakoi Soran na Via Funchal,
localizado na Vila Olímpia, em
São Paulo. A entrada é gratui-
ta e os convites devem ser re-
tirados nos salões da rede de
cabeleireiros Soho. No dia do
evento, os ingressos deverão
ser trocados por dois quilos de
alimentos não-perecíveis.

Nesta edição, o Festival re-
úne 16 grupos vindos de São
Paulo, Bastos, Biritiba Mirim,
Campinas, Curitiba, Londrina e
Castro (PR). São mais de 500
dançarinos promovendo um es-
petáculo de cores e movimen-
tos que contagiam junto a um
ritmo empolgante de dois estilos
musicais regionais do Japão.

 “Este ano os grupos estão
com um nível bem superior.
Fizemos diversos workshops
ao longo do ano e eles pude-
ram aprender um pouco mais.
Acredito que será uma apre-
sentação grandiosa”, ressalta
o presidente do Festival de
Yosakoi Soran do Brasil,
Marcelino Hamasaki. Ele afir-
ma ainda que o público pode
esperar novidades nas exibi-
ções, com destaque ao grupo
do Soho, cujo coreógrafo es-
teve em Hokkaido, no Japão,
para conhecer a festa de lá.

A programação conta tam-
bém com exibições de taikô
com o conjunto “Kiren”, da

DANÇA

Festival de Yosakoi Soran é a atração
de amanhã (29) na Via Funchal

cantora japonesa Yumi Inoue
e a participação especial do
grupo Ballet Yuba. Essas atra-
ções irão se apresentar na
abertura, nos intervalos e no
fechamento da festa.

No ano passado, 4.700 pes-
soas compareceram na oca-
sião. Já para este ano, com a
promessa de um grande show,
a expectativa de público para
o último evento japonês deste
mês é de 6 mil pessoas, de
acordo com o presidente da
comissão organizadora.

O concurso irá julgar qua-
tro requisitos: conjunto, técnica,
criatividade e harmonia. Serão
14 jurados para avaliar as duas
apresentações que acontecem

às 12h e às 17h. Ao final, a
média das notas, que valem de
1 a 5, determinarão os ganha-
dores dos três primeiros colo-
cados em cada categoria (adulto
e juvenil) e o vencedor do tro-
féu Grand Prix. Um total de
R$20 mil reais em prêmio.

Japão – Do outro lado do
mundo, a ocasião apresenta
cerca de 400 equipes e 40 mil
pessoas dançando nas ruas de
Sapporo, capital de Hokkaido,
e de Kouchi, em blocos como
se fosse parte de uma gigan-
tesca escola de samba. Daí a
alusão ao Carnaval brasileiro.

Hamasaki esteve no arqui-
pélago e conheceu essa gran-

de festa. A viagem já propor-
ciona estudos de reformular o
Festival de Yosakoi Soran no
Brasil e realizar um evento se-
melhante, ao ar livre. No en-
tanto, o frio se apresenta como
uma grande dificuldade da co-
missão organizadora para co-
locar em prática a possibilida-
de de promover o evento no
sambódromo do Anhembi, em
São Paulo.

DATA: 29/07/2007
HORÁRIOS: ÀS 12H E ÀS 17H

LOCAL: VIA FUNCHAL

ENDEREÇO: RUA FUNCHAL, 65, VILA

OLÍMPIA

INFORMAÇÕES: (11)3541-1809 E
EMAIL: YOSAKOISORAN@GMAIL.COM

Cerca de 500 dançarinos subirão ao palco para apresentar as cores e a tradição do Yosakoi Soran

DIVULGAÇÃO

Uma nova saga de Os Ca-
valeiros do Zodíaco chegará às
bancas em setembro: o man-
gá “Os Cavaleiros do Zodíaco
- A Saga de Hades: The Lost
Canvas” (Saint Seiya - The
Lost Canvas.

O mangá “Os Cavaleiros
do Zodíaco - A Saga de
Hades: The Lost Canvas” foi
lançado no final de 2006 no
Japão nas páginas da revista
Shonen Champion e chegará
às bancas no Brasil acompa-
nhando bem de perto a histó-
ria na terra do sol nascente,
que ainda não está finalizada.
O formato será especial para
colecionadores: tankohon e a
periodicidade vai ser bimestral.

O traço também é total-
mente novo, feito pela experi-
ente desenhista Shiori
Teshirogi. O roteiro, é claro,
continua nas mãos do criador
Masami Kurumada e foi feito
em comemoração aos 20 anos
da estréia do mangá original
dos Cavaleiros do Zodíaco.

A história – Os Cavaleiros do
Zodíaco - A Saga de Hades:
The Lost Canvas retorna 245
anos na cronologia das aven-
turas dos Defensores de
Athena, quando o Imperador
do Inferno tentou dominar a
Terra com seu exército de Es-
pectros e coube a Deusa da
Justiça e seus fiéis guardiões
deterem a invasão. Até hoje,
sabia-se que apenas dois Ca-
valeiros de Ouro sobreviveram
ao feroz combate: Dohko de
Libra, que se tornaria mais tar-
de o Mestre de Shiryu de Dra-

HENSHIN

JBC lança mangá inédito dos
Cavaleiros do Zodíaco

gão, e Shion de Áries.
O novo mangá começa

exatamente no final da épica
batalha nos Campos Elísios
mostrada no original, logo após
Hades reconhecer em Seiya o
semblante de Tenma, o antigo
Cavaleiro de Pégasus. A par-
tir daí, o Imperador do Inferno
recorda a batalha anterior,
quando, incorporado no jovem
Alone, tentou derrotar Athena
e dominar o mundo!

E assim, diante das lembran-
ças de Hades, a história dessa
mítica batalha é esmiuçada em
“Os Cavaleiros do Zodíaco - A
Saga de Hades: The Lost
Canvas”: desde o momento em
que Alone volta-se contra seu
amigo de infância, Tenma, e
passa a comandar os Espectros
contra as forças do Santuário
até a derradeira batalha que
praticamente exterminou uma
geração inteira de bravos Ca-
valeiros e levou o espírito de
Hades a ser aprisionado até os
dias de hoje.

REPRODUÇÃO
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TÊNIS DE MESA ARTIGO

Tênis de mesa brasileiro entra
para a história dos Jogos

Hugo Hoyama (38) foi o
grande protagonista da final
por equipes, quando o Brasil
confirmou seu favoritismo e
repetiu o mesmo feito do
Campeonato Latino-Ameri-
cano em março deste ano, na
cidade de Guarulhos.

Ele se tornou o atleta bra-
sileiro que possui o maior nú-
mero de medalhas de ouro en
Pans, com nove de ouro, com
o nadador Gustavo Borges
em segundo, com oito.

Numa análise racional e
mais técnica, podemos dizer
que o Brasil jogou muito mal
na final, apesar de ter venci-
do a Argentina por 3 a 1. A
pressão da torcida, que foi em
peso na arena do Rio Centro
influenciou demais neste de-
sempenho, tanto que Thiago
Monteiro (número 89 do ran-
king mundial), teve muitas di-
ficuldades para vencer
Gaston Alto (nº 614 do ran-
king mundial), por 3 sets a 2,
sendo o último por 11 pontos
a 9; Hoyama perdeu para Liu
Song por 3 sets a zero (11 a
5, 11 a 6 e 11 a 5), sofrendo
sua terceira derrota na com-
petição ( Lin Ju/DOM por 3
a 0 e Peter Paul/CAN por 3
a 2) e no jogo decisivo che-
gou a estar sempre em des-
vantagem contra o atleta
Pablo Tabachinik (nº 332 do
ranking mundial), porém com
muito espírito de luta e expe-
riência, conseguiu vencer e
entrar para a história do es-
porte nacional. Nas duplas, a
atuação perfeita de Gustavo
Tsuboi (22) foi muito comen-
tada pelo público presente,

pois apesar de ser o caçula
do grupo, jogou com muita
personalidade, falhando mui-
to pouco.

Numa situação normal,
Thiago e Hugo venceriam fa-
cilmente as partidas que rea-
lizaram, mas por se tratar de
final de um Jogos Pan-Ame-
ricanos, a pressão do públi-
co, mídia e dirigentes, fizeram
com que a ansiedade preju-
dicassem suas atuações.

O importante é que foi o
30º ouro brasileiro, onde tam-
bém superamos outro recor-
de de quantidade de medalhas
de ouro numa competição,
que era de 29 na Republica
Dominicana, em 2003.

Impressionante foi a par-
ticipação e a quantidade de
público para prestigiar o tê-
nis de mesa, fato inédito e
comparável somente à épo-
ca áurea do menino Biriba
(Ubiraci Rodrigues da Cos-
ta), quando os ginásios fica-
vam lotados para vê-lo atu-
ando. No cinqüentenário da
imigração japonesa em 1958,
Biriba, então com 13 anos,
lotou o Ginásio do Ibirapuera
onde venceu os bicampeões
mundiais Toshiaki Tanaka e
Ichiro Ogimura que vieram
participar das festividades.

A equipe feminina decep-
cionou novamente, mantendo
a tradição de poucas meda-
lhas em Pans, e acabou per-
dendo para a equipe Cubana
nas 4as de final, perdendo a
chance de garantir um bron-
ze para o Brasil.

Marcos Yamada,
do Rio de Janeiro

Torcida brasileira levou alegria às arquibancadas no Pan
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Omesatenista Hugo Ho-
yama foi o primeiro a
entrar em quadra na

disputa final contra a equipe
argentina. Diferentemente do
que aconteceu nos confrontos
anteriores, a área de fotógra-
fos estava com lotação máxi-
ma e todas as lentes miravam
o veterano da seleção brasilei-
ra de tênis de mesa.

Ninguém queria perder o
momento da consagração: a
despedida de Hoyama dos
Pan-americanos com a meda-
lha que lhe daria o recorde de
ouros na história dos Jogos.
Nem Gustavo Borges, com
quem até então dividia o título.
O nadador apareceu na qua-
dra e, como um torcedor, foto-
grafou as rebatidas do atleta.

Mas a história talvez não
teria tanta emoção se as dis-
putas fossem tão fáceis quan-
to as contra o México e a Ve-
nezuela, que colocaram a equi-
pe masculina como líder do
grupo antes das semifinais.
Hoyama perdeu por 3x0. Foi
então que o  parceiro Thiago
Monteiro entrou em ação e
venceu a partida individual e
em dupla, ao lado de Gustavo
Tsuboi.

O jogo agora estava a fa-

Quando perdeu a luta para
a cubana Driulis Gonzales, a
judoca Danielli Yuri lamentou,
mas logo abriu um sorriso e
mostrou para muitos atletas
experientes que conquistar o
ouro não é a única vitória numa
competição.

Como todas, ela queria vol-
tar para a casa com o título de
campeã, mas soube valorizar
a prata e entender que o se-
gundo lugar é uma motivação
para ir em busca do ponto mais
alto no pódio. “Queria o ouro,
mas estou feliz porque saio dos
Jogos com a prata. Acho que
lutei bem e estou com o senti-
mento de dever cumprido, é
uma vitória chegar à final”.

A felicidade também pode
ser explicada pela superação
da nikkei, que já havia lutado
com a adversária e perdido por
ippon em apenas 10 segundos.
Desta vez, Danielli resistiu até
o final. “Senti muito a força do
braço dela. Ela me segurava e
me enterrava no chão. Preci-

so trabalhar mais a parte físi-
ca”, avalia.

Com o resultado no Rio de
Janeiro, a judoca conseguiu a
classificação para o mundial e
passa a sonhar com a vaga nos
Jogos Olímpicos de 2008. Para
nem precisar participar de se-
letivas para Pequim, a nikkei
terá de ficar entre as cinco
primeiras colocadas no mun-
dial. “O meu objetivo sempre

JUDÔ

Com a prata, Danielli Yuri conquista vaga para o mundial e
passa a sonhar com os Jogos Olímpicos de Pequim

foram os Jogos Olímpicos e
sabia que o Pan ia me dar uma
força muito grande. Tudo isso
é muito novo para mim, mas é
um estímulo para treinar mais
e mais e conseguir a medalha”.

Festa em Registro – A co-
memoração pelo segundo lu-
gar não terminaria no Rio de
Janeiro, com a torcida inteira
em pé aplaudindo o desempe-

nho de Danielli. “O prefeito de
Registro prometeu um carro do
Corpo de Bombeiros para mi-
nha recepção”, cobrou sorrin-
do.

Terminada a coletiva com
a imprensa e as diversas en-
trevistas ao vivo para emisso-
ras de rádio e TV, a judoca
queria correr para o telefone
e ligar para os pais, que mo-
ram no Japão.  Foi no arquipé-
lago que a nikkei desenvolveu
a técnica do judô durante os
anos em que praticou o espor-
te na escola.

“Eu não quis jogar fora o
que havia aprendido e falei
para meu pai que gostaria de
tentar a seleção brasileira. Tra-
balhei por mais um tempo lá,
juntei dinheiro e vim com mi-
nha mochila, a cara e a cora-
gem”, relembra Danielli, que
antes de mostrar seu potenci-
al no tatame no Páis, trabalhou
na linha de montagem de uma
fábrica de peças automotivas
no Japão. (LK)

“Queria o ouro, mas estou feliz com a prata”, disse a judoca

DIVULGAÇÃO

C U R I O S I D A D E S
Os Jogos Pan-Americanos em números
Mais de 2,5 milhões de produtos oficiais foram produzidos e colo-
cados em posntos de venda
Exames de antidoping são realizados em cerca de 1.400 atletas e 30
equinos
Setenta mil pessoas, entre atletas, dirigentes, autoridades, fornece-
dores, organizadores, jornalistas e equipe de apoio, foram creden-
ciados
Quinze mil voluntários foram convocados e treinados
A cerimônia de abertura contou com a participação de 6.400 pesso-
as, 3º coreógrafos, 1.000 voluntários e 900 pessoas no staff
Mais de 100 mil ingressos foram vendidos no primeiro dia de co-
mercialização pela internet
A casa da Moeda produziu 2.252 medalhas para serem entregues
aos atletas vencedores
Construção do Estádio João Havelange, o Engenhão, mobilizou 50
engenheiros, arquitetos e técnicos especializados e 3.500 operários
Somente para a cobertura metálica do estádio, foram necessárias
mais de 4 mil toneladas de aço
Os painéis eletrônicos instalados no Engenhão pesam 4,5 tonela-
das e são iluminados por 442.368 microlâmpadas cada um

Hugo Hoyama bate recorde no
adeus aos Jogos Pan-americanos

vor do Brasil e se a equipe
vencesse mais uma rodada,
estaria no ponto mais alto do
pódio. Hoyama voltou à qua-
dra e fechou a disputa que lhe
colocaria em destaque em
muitos jornais como o recor-
dista de medalhas de ouro em
Pan-americanos. “Meu pensa-
mento era lutar pelo ouro e não
pelo recorde”, avisou.

Seja qual fosse a intenção,
o fato é que o nikkei estava
anunciando a aposentadoria
como um marco na história da
modalidade no Brasil. “O Hugo
é o maior mesatenista de todos
os tempos em Pan-americanos.
Se só podemos ganhar duas
medalhas de ouro a cada qua-
tro anos, vai ser difícil alguém
bater esse recorde”, analisa o
parceiro Gustavo Tsuboi.

Garantia limitada – E o ce-
nário não poderia ser melhor.
Hoyama venceu no Brasil e
com os amigos e familiares na
torcida. “Ele não poderia es-
tar encerrando uma carreira de
forma mais bem sucedida”,
disse o norte-americano Eric
Owens, medalhista de bronze.

Gosto de despedida? “Sabe
que nem caiu a ficha de que é
meu último Pan?”, afirma o
mesatenista, que aproveita o
assunto para adiantar seus pla-
nos com a aposentadoria.
“Ainda não sei como vai ser.
Talvez faça palestras, clínicas,
trabalhe na Confederação ou
na Federação, mas vou ficar
nessa área. Trabalhar com tê-

nis de mesa é a única coisa que
sei fazer”.

Considerado o “titio” da
equipe, o nikkei deverá deixar
saudades aos sucessores, ain-
da mais quando tudo parecer
tranquilo demais nas próximas
concentrações. “Ele é mais
moleque que nós dois juntos.
Ele esconde as coisas e outro
dia nos deixou trancados na
varanda por 15 minutos”, con-
ta Monteiro.

O ouro ninguém tira de Ho-
yama, nem o legado no tênis de
mesa. Já o título de recordista
está garantido pelo menos por
mais quatro anos, ou até que
Thiago Pereira resolva fazer
mais uma coleção de medalhas
na natação. “O recorde existe
para ser quebrado e fico muito
feliz do Brasil ter o Thiago. No
próximo Pan eu não irei com-
petir, mas vou estar torcendo
por ele. É o Brasil quem ga-
nha”. A vitória do nikkei foi
dedicada ao ex-parceiro Cláu-
dio Kano, que faleceu em 1996
num acidente de moto.

(Luciana Kulba, envia-
da especial ao Rio de

Janeiro)

Emocionado, Hoyama dedica vitória ao ex-parceira Cláudio Kano e traça planos para o futuro

JORNAL NIPPAK

No clima dos Jogos Pan-
Americanos, a categoria
Super-Veteranos (49 anos)
entra em ação neste fim de
semana com a disputa do 10º
Campeonato Brasileiro de Bei-
sebol da categoria. A compe-
tição conta com a participação
de sete equipes divididas em
dois grupos. A fase de classi-
ficação acontece hoje (28) no
Estádio Municipal de Beisebol
Mie Nishi e Bom Retiro, que
recebe também as semifinais
e a final. As partidas têm iní-
cio às 8h30, nos dois dias de

evento.
A Chave A, com sede no

Bom Retiro, é formada por São
José, Suzano, Registro e
Kinko. Com jogos no campo
do Gigante, a Chave B reúne
as equipes Tozan, São Bernar-
do do Campo e Gigante.

O campo do Gigante fica
na Av. Dr. Abrahão Ribeiro,
497, Barra Funda, e o Estádio
Municipal de Beisebol Mie
Nishi está localizado na Av.
Presidente Castelo Branco,
5446 - Bom Retiro. Tel.: 11/
3221-5105

BEISEBOL

Super-Veteranos reúne sete
equipes em SP

Com problemas de saúde,
Poliana Okimoto não disputou
a final dos 800m livre. No seu
lugar, outra nikkei brilhou na
piscina, a mexicana Patricia
Midori Castañeda Miyamoto.
Com apenas 17 anos, a nada-
dora fez o segundo melhor tem-
po da prova e conquistou a pra-
ta com o tempo de 8m38s92.

“Quase não dormi essa noi-
te esperando a decisão de
hoje. Na verdade, consegui
baixar meu tempo em 15 se-
gundos nos 800m livre e 7 se-
gundos nos 400m. Não decep-
cionei quem sempre esteve ao
meu lado”, comentou a mexi-

cana, já com a medalha no
peito.

A nikkei, que teve de sair
da casa dos familiares e mu-
dar de residência devido aos
treinos, dedica a vitória aos
parentes e aos que lhe ajuda-
ram na conquista. “Estou rea-
lizando todos os meus sonhos
e as expectativas da minha
família. Agora, eles sabem que
a natação é minha vida”, afir-
ma Patrícia, que não deixou de
mencionar a saudade da famí-
lia. “Tenho saudades do calor
da minha mãe. É muito difíil
olhar a geladeira e não ver o
que costumava ter”. (LK)

NATAÇÃO

Nikkei do México fica com a
prata nos 800m livre
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Sudoeste e Londrina dominam o Brasileiro.
Torneio define representantes para o Mundial

Premiação por Equipes (Infantil): Santo AmaroPremiação por Equipes (Adulto): Sudoeste A Premiação por Equipes (Mirim): Sudoeste Premiação por Equipes (Juvenil): Sudoeste

OGinásio Municipal de
Esportes “Sumiyoshi
Nakaharada”, no mu-

nicípio paulista de Itaquaque-
cetuba (SP), foi palco, nos dias
21 e 22 de julho, do 46º Cam-
peonato Brasileiro, 12º Cam-
peonato Sul-Americano e 10º
Campeonato Brasileiro de
Sumô, totalizando mais de 500
atletas de São Paulo, Pará e
Rio Grande do Sul. No Sul-
Americano, além dos brasilei-
ros, a competição reuniu ain-
da representantes da Argenti-
na, com três sumotoris, e do
Paraguai, que trouxe quatro
atletas.

A cerimônia de abertura
contou com presenças de per-
sonalidades da comunidade
nikkei e autoridades locais,
entre eles o prefeito Armando
Tavares Filho, o Armando da
Farmácia, e o secretária mu-
nicipal de Esporte e Lazer,
Laudelino Felix. Na ocasião, a
Confederação Brasileira de
Sumô prestou uma homena-
gem à viúva de Sumiyoshi
Nakaharada, Toshi Nakahara-
da, de 85 anos. Sumiyoshi, que
empresta seu nome ao recém-
inaugurado Ginásio Municipal
de Esportes de Itaquaquece-
tuba, foi um dos grandes incen-
tivadores da prática do sumô
no País.

Kagohara, antecipando que
uma dos projetos envolve a
participação de sumotoris ja-
poneses.

Mundial – Como ponto alto,
o Campeonato Brasileiro ser-
viu para definir as equipes adul-
tas masculina e feminina, além
dos três juvenis que represen-
tarão o País no Campeonato
Mundial, marcado para no-
vembro, na Tailândia.

No feminino, carimbaram
o passaporte a leve Luciana
Watanabe (Nova Central), a
médio Sanuza Chagas (Nova
Central) e a peso pesado
Jaqueline Silva (Paraná), que
também sagrou-se campeã
na categoria absoluto. No
masculino, o leve Fabiano
Kuroda (Sudoeste), o médio
Carlos Rauch (Rio Grande
do Sul) o pesado Júlio César
Vieira (Sudoeste), o absoluto
Takahiro Higuchi (São Pau-
lo) e os juvenis Jairo Patrício
(Pará), Lucas Leite (Sudoes-
te) e Caio Gomes (Paraná)
asseguraram uma vaga. O
presidente da CBS, Issao
Kagohara, explicou que ago-
ra a luta é tentar sensibilizar
o Ministério dos Esportes a
liberar a verba para custear
as despesas.

(Aldo Shiguti)

Segundo o presidente da
CBS, Issao Kagohara, a reali-
zação de campeonatos fora da
Capital tem como objetivo po-
pularizar o esporte. “Felizmen-

te, tudo saiu conforme o pla-
nejado graças, em parte, ao
apoio da Prefeitura de Itaqua-
quecetuba que colocou toda
uma infra-estrutura à disposi-

ção”, disse Kagohara, acres-
centando que a CBS já está
com as atenções voltadas para
2008, ano das comemorações
do Centenário da Imigração

Japonesa no Brasil. “Várias
cidades estão se candidatan-
do para sediar o Brasileiro do
próximo ano. Por isso, vamos
estudar com carinho”, conta

Equipe masculina da Sudoeste conquistou o título de campeã na contagem geral do 46º Campeonato Brasileiro de Sumô

Recém-inaugurado, Ginásio Municipal de Esportes
presta homenagem a Sumiyoshi Nakaharada

Inaugurado no final do ano
passado, o Ginásio Municipal
de Esportes “Sumiyoshi Naka-
harada” presta uma homena-
gem a um dos grandes incen-
tivadores do sumô. Sumiyoshi
Nakaharada chegou ao Brasil
em 16 de março de 1930, fi-
xando residência em Itaqua-
quecetuba com 16 anos de ida-
de. Casou-se com
Toshi, criou seus
filhos e dedicou-
se a várias ativi-
dades, entre elas
a construção de
uma academia de
judô. Foi um dos
grandes incenti-
vadores do espor-
te e da agricultu-
ra na cidade. Fa-
leceu em 1988,
aos 73 anos.

A obra, que custou um mi-
lhão e meio de reais, foi con-
cretizada graças a parceria
entre a prefeitura de Itaqua-
quecetuba, através da Secre-
taria Municipal de Esportes e
Lazer, com a Nossa Caixa. A
construção do ginásio ficou
paralisada por mais de 20
anos. As obras foram retoma-
das em janeiro de 2005, pela
atual administração preocupa-
da em levar a comunidade um
espaço de lazer e práticas es-

portivas. O local
conta com 2.600
metros quadrados
de área construí-
da, com quadra

poliesportiva, vestuário, arqui-
bancada – com capacidade
para duas mil pessoas senta-
das – e uma quadra sem co-
bertura. A novidade é a tabela
de basquete com estrutura hi-
dráulica, elétrica e regulagem
de altura.

A idéia é apoiar os projetos
da Secretaria de Esportes e
Lazer, com várias atividades
esportivas: judô, basquete,
handebol, voleibol, futsal, fute-
bol de salão, karatê, capoeira,
entre outros. Também o Pro-

Obras foram retomadas em janeiro de 2005 pelo
prefeito Armando Tavares Filho (destaque)

jeto Esporte Social, uma par-
ceria entre prefeitura e o Go-
verno do Estado, que atende
cerca de 100 crianças entre 7
a 17 anos, visando o caráter
formativo-educacional, pro-
porcionando oportunidade de
práticas esportivas e de lazer,
além da inclusão social, a soli-
dariedade e o aprimoramento
do desenvolvimento psicomo-
tor e a melhora do condiciona-
mento físico.

A Secretaria de Esportes e
Lazer tem como objetivo con-
tinuar investindo nesse espa-
ço, numa segunda etapa, com
a construção de piscinas, pista
de ginástica, entre outros be-
nefícios.

Premiação Adulto Leve: 1) Luciana Watanabe 2)
Natali Souza 3) Juliana Medeiros 3) Josiane

Premiação Peso Pesado: 1) Jaqueline Silva 2)
Ana Claudia 3) Sabrina Sakashita 3) Janaina

Premiação Adulto Leve: 1) Kuroda 2) Kitabayashi
3) Moriy 3) Takimoto

Premiação Adulto Absoluto: 1) Jaqueline Silva 2)
Ana Claudia 3) Josiane 3) Janaina Silva

Premiação Adulto Médio: 1) Sanuza 2) Karin
Morimoto 3) Fernanda Rojas 3) Andrea Chalegre

Premiação Adulto Médio: 1) Carlos Rauh 2)
Cassio Gomes 3) Yoshihiro 3) Rene Crespo Jr

FOTOS: JORNAL NIPPAK
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Yoshihiro Higuchi faz o juramento dos atletasA utoridades presentes na cerimônia de abertura Equipe da Argentina ficou em terceiro por equipes Equipe do Paraguai foi vice no Sul-Americano

Equipe de Londrina mostra
força no feminino

Antes, era para ganhar ex-
periência. No entanto, os últi-
mos torneios vem demonstran-
do que a equipe paranaense
está disposta a conquistar um
lugar ao sol. No 10º Campeo-
nato Brasileiro Feminino, as
londrinenses ficaram primeiro
no torneio por equipes, cate-
goria adulto, e contabilizou 34
pontos na contagem geral con-
tra 26 da Nova Central, a vice-
campeã. Além disso, viu a
peso pesado Jaqueline Silva
subir duas vezes no lugar mais
alto do pódio, nas categorias
pesado e absoluto. No mascu-
lino, Caio Gomes carimbou seu
passaporte para o Mundial ju-
venil na Tailândia (leia nesta
página) e seu irmão, Cássio
Gomes, ficou em segundo na
categoria adulto médio. No to-
tal, a delegação de Londrina foi
formada por 43 atletas.

Na final, Cássio enfrentou
seu algoz, o gaúcho Carlos
Rauch. Ao final da luta, Cás-
sio foi às lágrimas em Itaqua-
quecetuba. “Não treinei nenhu-
ma vez para esta competição
porque estou me recuperando
de um deslocamento no ombro
e de um desgaste no joelho
esquerdo. Por sinal, vim con-
trariado pelo médico, que me

proibiu de lutar durante um
ano”, justificou Cássio, lem-
brando que a contusão foi
provocada pelo próprio Rauch
durante combate no Campeo-
nato Brasileiro do ano passa-
do, em Araçatuba (SP). Para
ele, porém, o sacrifício valeu a
pena. “O sumô está na alma.
Agora é contar para o médico
e esperar a bronca”, brinca
Cássio, que vislumbra um fu-
turo promissor para o sumô
paranaense.

“Com a filiação da ULS
[União Londrinense de Sumô]
à CBS [Confederação Brasi-
leira de Sumô], a tendência é
melhorar. Para isso, contamos
com o apoio da Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão do Paraná e
Liga Desportiva Cultural Pa-
ranaense que, inclusive, está
querendo estruturar seu depar-
tamento de sumô”, conta ele,
lembrando

Nada mal, para quem con-
tava com apenas três pratican-
tes: o próprio Cássio, o irmão
Caio e a madastra. “Hoje so-
mos 60 apenas na academia
Yama [mantida pelo patriarca,
Cassiano Joaquim]. A evolução
é gratificante e podemos dizer
que hoje lutamos de igual para
igual”, comemora.         (AS)

Cassio Gomes comanda a equipe de Londrina

 EQUIPES - MASCULINO EQUIPE - FEMININO

MIRIM INFANTIL JUVENIL ADULTO ADULTO

1º Sudoeste Sto. Amaro Sudoeste Sudoeste A Paraná

2º Norte Nova Central Paraná R. G. do Sul Nova Central

3º Nova Central Norte S. Pasulo S. Paulo S. Paulo

3º Grande ABC Grande ABC Pará Sudoeste B Sudoeste

TORNEIO SUL AMERICANO

INDIVIDUAL - LEVE

N O M E T I M E

1º Fabiano Kuroda Brasil

2º Toshiaki Nakamura Paraguai

3º Eder Kitabayashi Brasil

3º Shinji Moriy Brasil

INDIVIDUAL - MÉDIO

1º Ricardo Aoyama Brasil

2º Keishio Mizumoto Paraguai

3º Carlos Rauch Brasil

3º Adres Guerreño Paraguai

INDIVIDUAL - PESADO

1º Julio César Vieira Brasil

2º Conrado de Oliveira Brasil

3º Sérgio da Silva Brasil

3º Stefano Tsutsume Brasil

INDIVIDUAL - ABSOLUTO

1º Ricardo Aoyama Brasil

2º Keishio Mizumoto Paraguai

3º Sérgio sa Dilva Brasil

3º Carlos Rauch Brasil

TORNEIO POR EQUIPES

1º BRASIL

2º PARAGUAI

3º ARGENTINA

CONTAGEM GERAL

MASCULINO

Sudoeste 55 (campeã)

S. Paulo 25 (vice)

Sto. Amaro 21

Norte 17

R. G. do Sul 15

Nova Central 14

Paraná 14

Pará 9

Grande ABC 8

Noroeste 2

Paulista 0

FEMININO

Paraná 34 (campeã)

Nova Central 26 (vice)

Sudoeste 22

S. Paulo 12

Norte 10

Paulista 0

R. G. do Sul 0

Sto. Amaro 0

Grande ABC 0

Noroeste 0

Pará 0

INDIVIDUAL - MASCULINO

MIRIM

N O M E E Q U I P E

1º Lucas Aburaya S. Paulo

2º Rui Ap. de Sá Paraná

3º Ricardo Calçada Sudoeste

3º Lucas Galindo Nova Central

INFANTIL

1º Suleiman Owels Sto. Maro

2º Gabriel Kudo Sto. Amaro

3º Arturo Ikeda Norte

3º Ramon da Cruz Norte

JUVENIL

1º Jairo Patrício Pará

2º Lucas Leite Sudoeste

3º Caio Gomes Paraná

3º Everton Murakami S. Paulo

ADULTO LEVE

1º Fabiano Kuroda Sudoeste

2º Eder Kitabayashi Sto. Amaro

3º Shinji Moriy Sudoeste

3º Yutaka Takimoto R.G. do Sul

ADULTO MÉDIO

1º Carlos Rauch R.G. do Sul

2º Sássio Gomes Paraná

3º Yoshihiro Higuchi S. Paulo

3º Rene Crespo Jr R.G. do Sul

ADULTO PESADO

1º Julio Cesar Vieira Sudoeste

2º Sérgio da Silva Norte

3º Stefano Tsutsume Noroeste

3º Mario Frabetti Sudoeste

ADULTO ABSOLUTO

1º Takahiro Higuchi S. Paulo

2º Conrado de Oliveira S. Paulo

3º Shinji Moriy Sudoeste

3º Ricardo Aoyama Nova Central

INDIVIDUAL - FEMININO

MIRIM

N O M E E Q U I P E

1º Dorotéia Franciele Sudoeste

2º Andressa dos Santos Nova Central

3º Karen Jeniffer Sudoeste

3º Luana Bissan Norte

INFANTIL

1º Joice de Lima Nova Central

2º Juliana Rodrigues Sudoeste

3º Fernanda Teixeira Sudoeste

3º Rafaela da Cruz Norte

JUVENIL

1º Louise B. Custódio Paraná

2º Luise Karauser Paraná

3º Daiane Maria Sudoeste

3º Debora Tonon Paraná

ADULTO LEVE

1º Luciana Watanabe Nova Central

2º Natali Souza S. Paulo

3º Juliana Medeiros Sudoeste

3º Josiane Cavalcanti Nova Central

ADULTO MÉDIO

1º Sanuza Chagas Nova Central

2º Karin Morimoto S. Paulo

3º Fernanda Rojas Sudoeste

3º Andrea Chalegre S. Paulo

ADULTO PESADO

1º Jaqueline Silva Paraná

2º Ana Claudia Souza Norte

3º Sabrina Sakashita Sudoeste

3º Janaina Silva Paraná

ADULTO ABSOLUTO

1º Jaqueline Silva Paraná

2º Ana Claudia Souza Norte

3º Josiane Cavalcanti Nova Central

3º Janaina Silva Paraná

46º CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUMÔ

“A gente luta. Ganhar ou
perder é conseqüência”. A afir-
mação é da secretária
Jaqueline Silva, que sagrou-se
campeã nas categorias pesa-
do e absoluto. Jaqueline prati-
ca sumo há apenas dois anos.

Estreou em competições no
ano passado com dois segun-
dos lugares, nas categorias
peso pesado e absoluto.

Com 23 anos de idade, lem-
bra que foi apresentada ao es-
porte no final de 2005 pelo pro-
prietário da academia Yama,
Cassiano Joaquim Gomes.
Venceu a “cisma” no primeiro
momento. “Foi paixão à primei-
ra vista. É algo que não dá
para explicar. Acho que é isso
que chama de química”, diz
Jaqueline. A identificação foi
tanta que acabou convencen-
do os irmãos Janaína, de 19
anos, e Luis Carlos, de 10, a
fazerem o mesmo. “Sempre
pratiquei esportes. O mais im-
portante é participar de algu-
ma atividade. O que vier é lu-
cro”, afirma Jaqueline, que
pretende se preparar para seu
primeiro Mundial assistindo
vídeos gravados por Cassiano.

(AS)

Campeã, secretária concilia
trabalho e esporte

Jaqueline Silva (esq) e os irmãos Luis Carlos e Janaina

Juvenis apostam na união da equipe
A primeira vez ninguém

esquece. Que o diga a equipe
juvenil que disputará o Cam-
peonato Mundial da categoria
na Tailândia: Jairo Patrício
(PA), Lucas Leite (Sudoeste)
e Caio Gomes (PR). Terceiro
colocado na seletiva, o para-
naense pretende intensificar os
treinos até a competição.
“Acho que os adversários lá
fora devem ter o tamanho dos
adultos”, prevê Gomes, que
pratica sumô desde os 10 anos
de idade e, como se costuma
dizer, carrega o esporte na
veia: o pai, Cassiano Joaquim
Gomes, é conselheiro da re-
cém-oficializada União Lon-
drinense de Sumô (ULS) e
comanda a academia Yama, e
o irmão, Cássio Gomes, além

de técnico, também compete
na categoria médio.

Já o primeiro colocado,
Jairo Patrício, saiu de Santa

A partir da esq.: Everton Murakami, Jairo, Lucas e Caio

Isabel do Pará confiante na
vitória. “Agora é tentar repe-
tir os bons resultados que o
sumô brasileiro vem alcançan-

do no cenário internacional”,
conta o paraense que treina
sumô desde 2000. “Comecei
através do [Geraldo] Fujishiro,
mas infelizmente ele teve que
ir para o Japão e o sumô no
Pará deu uma estagnada. Com
ele [Fujishiro], tínhamos apoio
e incentivo. Agora, os própri-
os atletas tem que correr atrás
de patrocínio”, lamenta Jairo.

Outro que se prepara para
debutar em Mundiais é Lucas
Leite, da Sudoeste. Como cu-
riosidade, além de sumô treina
também judô e vale-tudo. Ape-
sar de ser seu primeiro Mun-
dial, encara o desafio com na-
turalidade. “Se a gente não
acreditar em nós mesmos
quem vai acreditar?”, indaga.

(AS)

Gripe aviária,
falta de verba... Al-
guns atletas da de-
legação brasileira
classificados para o
Campeonato Mun-
dial da Tailândia
provavelmente de-
vem ficar arrepia-
dos só de pensar na
possibilidade de sur-
gir algum imprevis-
to de última hora
que impeça a tão
sonhada viagem. O
peso pesado Júlio
César Vieira, de 22
anos, sabe bem o
que é isso. Em
2003, então na se-
leção júnior, Vieira
recebeu a notícia
de que a Federação
Internacional de
Sumo cancelara os
Mundiais – Júnior, no Japão,
e Adulto, na Rússia – em fun-
ção da Sars (Síndrome Res-

piratória Aguda Grave). “Fi-
quei bastante frustrado e co-
loquei na minha cabeça que

Julio César vive expectativa de disputar seu
primeiro Mundial na categoria adulto

disputaria mais um Mundial,
nem que seja o último”, disse
Júlio César, que ficou em quin-
to no Mundial júnior de 2001,
ano que engordou quase 30 kg
em apenas 20 dias. No ano se-
guinte, então com 17 anos, vol-
tou a pesar 90 kg. Em 2006 es-
tava com 120 kg e este ano a
balança registrou 145 kg.

Em seu terceiro ano como
adulto, o sumotori comemora
seu primeiro título na catego-
ria. Além do ouro no Brasilei-
ro, também ficou em primeiro
na mesma categoria no Tor-
neio Sul-Americano.

“O Campeonato Brasileiro
é sempre puxado. O mais im-
portante era conquistar uma
vaga e agora que o objetivo foi
alcançado, a meta é tentar be-
liscar uma medalha”, conta
Julio César, acrescentando que
“lá fora os pesos pesados são
muito pesados e quase não têm
agilidade”. “Acho que dá para
beliscar um pódio”, arrisca o

atleta, que aponta japoneses
e alemães como os principais
adversários dos brasileiros.
“Quem sabe a gente não dá
sorte no sorteio das cha-
ves...”, comenta Júlio César,
que defende o “verdadeiro
sumô”.

“Fora o Japão, o Brasil é
o único país em que ainda se
pratica o verdadeiro sumô.
Os resultados são importan-
tes, mas é fundamental que o
atleta, desde pequeno, seja
preparado também para en-
carar a vida. Graças aos en-
sinamentos dos senseis, hoje
temos adultos, mesmo não
descendentes de japoneses,
capazes de transmitir a filo-
sofia e essência do sumô às
novas gerações”, explica Ju-
lio César, que conta com o
apoio da namorada Milly
Yukawa, que conheceu num
campeonato realizado ao ar
livre, no bairro da Liberdade.

(Aldo Shiguti)

Julio Cesar quase desistiu
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KARAOKÊ

Em Brasileirão marcado pela modernidade,
Nobuhiro Hirata conquista título de campeão

Em um Brasileirão 2007
marcado pela moderni-
dade e inovação, reali-

zado no último fim de semana
na cidade de Campo Grande
(MS), quem se sagrou o gran-
de campeão foi o cantor pau-
lista Nobuhiro Hirata, velho co-
nhecido daqueles acostumados
com o karaokê. Natural de Pre-
sidente Prudente, Hirata mos-
trou toda a sua desenvoltura
técnica e levou um cheque de
R$ 2 mil para casa, além da cer-
teza de estar incluso no seleto
grupo dos grandes campeões
da Abrac (Associação Brasilei-
ra de Canção Japonesa), enti-
dade responsável pelo concur-
so.

Um dos favoritos na bolsa
de apostas do público presen-
te no Centro de Convenções
Rubens Gil Camilo, Hirata –
campeão do Paulistão por duas
vezes (1998 e 2005) e repre-
sentante da regional Sorocaba-
na SP – convenceu público e
jurados interpretando a músi-
ca Amanoya Riheimati. Esco-
lhida a dedo pelo cantor, tal
canção serviu para ressaltar
tanto a técnica vocal quanto a
capacidade de interpretar, jun-
ção que o cantor fez muito bem
em cima do palco.

“Não acredito em tudo isso.
É uma grande emoção ganhar
o Brasileirão, um concurso

com os melhores nomes do
karaokê no Brasil. Na verda-
de, era um título que eu bus-
cava há um bom tempo. Sem-
pre ‘bati na trave’ em edições
anteriores e, desta vez, conse-
gui. Não posso nem descrever
a emoção que eu sinto”, disse
o cantor em meio a lágrimas e
abraços de amigos e familia-
res logo após receber o troféu.

Para chegar à finalíssima,
Hirata teve de desbancar ver-
dadeiras “feras” do karaokê

na categoria Adulto-A, como
os já campeões Renato
Chibana, Lílian Tangoda e Cín-
tia Nishimura. No Grand Prix
a tarefa não ficou menos com-
plicada, pois teve ao seu lado
nomes como Alexandre
Hayafuji, Paulo Terabe e a
então atual campeã do con-
curso, Jane Ashihara, que por
um descuido errou o começo
de sua música, I dreamed a
dream. “Com tantos anos can-
tando sempre fico muito ner-

voso, pois nomes como esses
são verdadeiras lendas no
karaokê nacional. Por isso,
também, que não acreditava
na minha vitória. Claro que
treinei muito para o concurso,
mas sabia que seria muito di-
fícil. É um sonho”, afirmou
ele, sem esquecer de agrade-
cer a todos os amigos que
deram força e à família, em
especial ao seu pai, que mor-
reu há 9 anos.

        (Rodrigo Meikaru)

Emoção nos palcos: cantor mostrou que persistência e dedicação são responsáveis por título

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Campeões do 22º Concurso Brasileiro de Canção Japonesa

Doyo D Kesho Jaqueline Okumura (Noroeste-PR)

Doyo C Kesho Kaori Hiromoto (Paulista)

Doyo B Kesho Sayuri Shiraishi (Noroeste-SP)

Doyo A Kesho Missae Takasu (Noroeste-SP)

Tibiko C Kesho Amanda Iranag (Norte-PR)

Tibiko B Kesho Melanie Tamura (Noroeste-PR)

Tibiko A Kesho Mariana Suzuki (MS)

Veterano D2 Kinsho Tsuneo Omori (Norte-SP)

Kashosho Shiroko Watanabe (Noroeste-SP)

Veterano D1 Kinsho Ocirema Miyagui (Nishi-SP)

Kashosho Lury Miyagui (Norte-SP)

Veterano C Kinsho Junko Ekuni (Norte-PR)

Kashosho Shinobu Tada (Noroeste-SP)

Veterano B Kinsho Kazuko Kawai (Minami-SP)

Kashosho Paulo Terabe (Leste-PR)

Veterano A Kinsho Jane Ashihara (Noroeste-PR)

Kashosho Ricardo Seguchi (Minami-SP)

Pop Kinsho Claudio Koyama (Norte-PR)

Kashosho Kimio Suzuki (Nishi-SP)

Coreografia Miti Okamura (MS)

Juvenil Lina Ojima (Central-SP)

Dantaisen Noroeste-PR

Torcida Revelação Centro Oeste-SP

Mais Criativa Minami-SP

Mais Animada Nishi-SP

Adulto B Kinsho Norton Miyazaki (Leste-PR)

Kashosho Alexandre Hayafuji (Higashi-SP)

Adulto A Kinsho Sayuri Ohashi (Minami-SP)

Kashosho Nobuhiro Hirata (Sorocabana-SP)

Grand Prix Nobuhiro Hirata (Sorocabana-SP)

Se para Nobuhiro Hirata o
título é um sonho, para a Abrac
tal definição também pode ser
usada para descrever o con-
curso. Com uma infra-estrutu-
ra perfeita, o evento foi uma
prova de que o karaokê pode,
sim, transcender o ambiente
musical e se expandir para
outras formas de demonstra-
ção da cultura japonesa.

“Toda a diretoria se surpre-
endeu com a recepção e a
grandiosidade do evento. Sem
dúvida, trata-se de um dos
melhores eventos já realizados.
Houve uma inovação com a
participação de diversas faces
da cultura japonesa, como a
dança típica que se fundiu com
a própria cultura da região.
Sem contar em atrações que
não são vistos em taikais, caso
de palestras sobre negócios.
Em síntese, foi uma edição
perfeita”, afirmou a presiden-
te da Abrac, Akemi Nishimo-
ri.

Os aspectos as quais Akemi
cita são as formas dadas ao
concurso. Acostumado somen-
te com a trinca música-bazar-
praça de alimentação, o públi-
co que compareceu no Centro
de Convenções Rubens Gil
Camilo deparou-se com um
evento no mínimo diferente:

praça de alimentação com áre-
as interna e externa, estandes
de serviços, caso dos Correios;
ciclo de palestras, videoconfe-
rência com a cidade japonesa
de Gunma e até uma balada
para os jovens. O saldo final?
Cerca de 15 mil pessoas pre-
sentes, oriundas não só de ca-
ravanas, como também da pró-
pria região. Vale ressaltar a for-
te presença do público não des-
cendente, interessada principal-
mente em conhecer a cultura
nipônica.

Também feliz por ter feito
uma edição praticamente sem
erros, o presidente da comis-
são organizadora e também da
Associação Esportiva e Cultu-

ral Nipo-Brasileira de Campo
Grande, Marcos Paulo Tigu-
man, ressaltou a importância
do trabalho em equipe, bem
como a audácia de todos os
envolvidos na realização do
Brasileirão. “Podemos dizer
que fizemos o melhor. Demos
tudo para que o concurso sa-
ísse de forma perfeita. E, a jul-
gar pela opinião geral, conse-
guimos agradar. Foi exatamen-
te um ano de trabalho árduo
para mostrar que Campo
Grande pode promover gran-
des eventos de cultura japone-
sa. Afinal, somos a terceira
maior concentração de nipo-
brasileiros do País”, finalizou.

 (Rodrigo Meikaru)

Considerado o melhor de todos os tempos, Brasileirão
2007 congregou palestras, serviços diversos e até balada

Organização preparou mini-festa paralela com Bon-Odori e balada

Marcos Tiguman, Hirata, Akemi Nishimori e
Tadao Ebihara durante entrega de prêmio

Diretoria da Abrac recebe homenagens ao final
do concurso que reuniu 15 mil pessoas

Paralelamente ao con-
curso de karaokê, os princi-
pais dirigentes da Abrac reu-
niram-se com as regionais
para discutir o formato de
um evento até então inédito
dentro do universo da músi-
ca japonesa no Brasil: o
“Festival Itinerante da
Abrac”, evento que reunirá
em um mesmo local músi-
ca, dança, gastronomia e
folclore regional.

Segundo o vice-presi-
dente Tetsuji Arie, a idéia
inicial é de se realizar o fes-
tival nas cidades de Bauru
(SP), Curitiba (PR), Marin-
gá (PR), Campo Grande
(MS) e Registro (SP), nes-
ta ordem. A primeira já tem
inclusive data marcada: será
no dia 11 de novembro e se
chamará “Bauru Matsuri
Fest – 1º Festival Itinerante
da Abrac”.

“Bauru foi escolhida
para ser a primeira devido
à participação tímida dentro
do karaokê nacional. Além
disso, tem também o lado
comercial, pois as empresas
se interessarão em partici-
par”, explicou Arie.

Estimado em R$ 300 mil,
os seis projetos foram apro-
vados e entrarão em pauta
nas reuniões das regionais
programadas para os próxi-
mos meses. Durante a pri-
meira reunião, segundo a
presidente da Abrac, Akemi
Nishimori, todas se mostra-
ram interessadas. “É uma
forma de valorizar tanto os
cantores quanto as próprias
regionais”, descreve

Festival
Itinerante começa

em 11 de novembro

Elzo Sigueta, vereador Luís Yabiku, deputado Luiz Nishimori,
Jorge Kubota e Paulo Kubo no “enkai” do Brasileirão

O prefeito da cidade de Campo Grande, Nelson Trad Filho
(centro), compareceu em dois dias do evento

Apresentação de taikô okinawano  foi um dos diferenciais na
abertura do evento, que teve ainda dança e música tradicional

O Brasileirão 2007 contou com muita diversidade cultural, além
da presença de autoridades políticas e personalidades da comu-
nidade de São Paulo, Paraná e Campo Grande:


