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AGENDA
O FESTIVAL DE OKINAWA acontece hoje (29) e amanhã (30) no Centro Cultural
Okinawa do Brasil (Av. Sete
de Setembro, 1670, Diadema).
Em sua 19ª edição, o Kyodo
Matsuri acontece este ano em
dois dias e oferece um panorama da cultura okinawana
com exposições e shows. O
ponto alto do evento é o Concurso Miss Ryuso, com as
mais belas descendentes.
Hoje, a partir das 12 horas e
amanhã, com início às 10 horas. Mais informações pelos
telefones: 11/4057-2275 (com
Takako) ou 11/9609-1224 (com
Cida Guenka).
A ASSOCIAÇÃO DE
MALLET GOLF da Grande São Paulo realiza amanhã
(30), a partir das 10 horas, no
Sítio Tabata (Rodovia Régis
Bittencourt, Km 293, em
Itapecerica da Serra), cerimônia de inauguração de seu campo de mallet golf.

MÚSICA

RURAL

Os músicos Celina Charlier e
Fábio Pelegatti apresentam recital de flauta e violoncelo no
Espaço Cultural da Fundação
Japão, na terça-feira (8). Denominado “Contraponto”, o espetáculo revela elementos complementares e dissonantes que
caracterizam a expressão musical do Brasil e do Japão,
permeado com canções simbólicas. | pág 5

Nesta edição, o Nikkei Rural traz
aos leitores os principais detalhes
e as diretrizes para a formulação
da política nacional da agricultura
familiar, que entrou em vigor nesta
semana. Além desse assunto, o
caderno mostra a cobertura do
evento promovido pelo Instituto
Agronômico em comemoração ao
Dia do Agricultor, celebrado ontem (28). | págs 6 e 7

TRADIÇÃO

RESTAURANTES

Festival Yosakoi Soran é
atração em São Paulo
DIVULGAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE IKEBANA DO BRASIL inaugura no próximo dia 4 (sexta-feira), a partir das 19h30, no
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), em São
Paulo, a Exposição Conjunta
Anual de Ikebana. A mostra,
que reúne 90 trabalhos de 12
estilos, ficará aberta ao público
nos dias 5 (das 10 às 18 horas)
e 6 de agosto (das 10 às 16
horas). O Bunkyo fica na Rua
São Joaquim, 381. Informações
pelo tel.: 11/3208-1755.

Há mais de um ano no Nakasa Sushi, o mestre
Mitsuo Tanji prepara seus lendários sushis e
sashimis no kaiten do endereço da Rua da Consolação. Com ambiente aconchegante e até espaço
para happy hour, a casa inaugurou esta semana sua
carta de vinhos, que podem ser combinados com
peixes selecionados. Na receita, o Sugoi – robalo
recheado com enguia e tataki de abacate. | pág 8

O FESTIVAL TANABATA
MATSURI, um dos principais
eventos da comunidade nikkei,
acontece hoje (29) e amanhã
(30), na Praça da Liberdade.
A abertura está marcada para
as 14h30 de hoje. Estão programadas diversas atrações
como apresentação de danças
folclóricas. Os organizadores
esperam um público estimado
em 130 mil visitantes.
A GINCANA DE ARTES da
Associação Nikkei do Rio de
Janeiro acontece no dia 20 de
agosto nas dependências da
entidade carioca (Rua Cosme
Velho, 1166). O objetivo do
evento, que este ano chega a
sua 13ª edição, é incentivar
novos talentos, difundir a arte
e promover uma confraternização entre artistas e simpatizantes de artes. Mais informações podem ser obtidas pelo
tel.: 21/2556-9010.
A MISSA PELA PAZ MUNDIAL será celebrada no dia 6
de agosto, (domingo), às 18
horas, na Catedral da Sé, pelo
cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes. A
data da missa coincidirá com o
aniversário de lançamento da
bomba
atômica
sobre
Hiroshima.
BONECOS DO BRASIL E
DO MUNDO reunirá 17 companhias, das quais 12 são brasileiras e cinco internacionais
– incluindo o grupo japonês
Dondoro, que nasceu em Tóquio em 1974 e até hoje segue
os princípios do teatro butô. O
evento acontece de 8 a 13 de
agosto (exceto dia 11), no Teatro Popular do SESI, localizado na Avenida Paulista, e na
Praça da Paz, situada no Parque do Ibirapuera.

MARCUS HIDE

ARTES
DIVULGAÇÃO

O histórico do Yosakoi Soran, a lista de grupos que se apresentam nesta 4ª edição do evento e as
expectativas do responsável pela vinda do festival ao Brasil, Hideaki Iijima, são alguns dos destaques do caderno especial que o Jornal Nikkei traz aos leitores hoje. O 4º Yosakoi Soran será
realizado amanhã, em duas apresentações no Via Funchal. | Confira na Edição Especial

ESPORTES
NIKKEY SHIMBUN

De 1º a 26 de agosto, o ator e artista plástico Kenichi Kaneko expõe sua obra no Centro Brasileiro
Britânico. “Quero mostrar o geral do meu trabalho, porque ninguém o conhece por inteiro”, afirma
ele, que ficou conhecido por interpretar japoneses
caricaturais. | pág 4

POLÍTICA

Deputado federal cobra
mais nikkeis em Brasília
Único representante nikkei na Câmara dos Deputados, Hidekazu Takayama confirma que Brasília
necessita de mais nomes representativos da comunidade para ajudar “na luta pelos anseios dos nipobrasileiros”. Animado com os resultados obtidos
até então no Plenário, além de participar de CPI´s,
o deputado e também candidato pelo Paraná preLeia nesta edição tudo o que aconteceu no 45º Campeonato Brasileiro, 9º Campeonato Feminino, 11º tende, se eleito, unir forças com outros colegas para
Campeonato Sul-Americano e Torneio de Amizade realizado na cidade de Araçatuba. O Jornal Nikkei facilitar os preparativos para o grande marco da
conferiu e publica hoje três páginas especiais sobre o evento que teve como atração a presença de comunidade: o Centenário da Imigração Japonesa,
sumotoris japoneses, além do peso pesado brasileiro Ricardo Aoyama. | págs 9, 10 e 11
em 2008. | pág 3
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Nos dias 21,22 e 23 de Julho aconteceu o Intercâmbio Cultural
Yuba e Projeto Joaninha.
Coordenada por Aya Ohara, houve várias atividades como treino
de Soran com a professora Akiko Ohara, aulas de desenho com o
artista James Kudo, aulas de capoeira e outros ritmos com o
professor “Pingüim” e de dança com prof. Ademar Dornelles
Patta. Os alunos do Projeto Joaninha também participaram intensamente e conheceram as atividades da comunidade como a
colheita de abóbora, quiabo, verduras; cuidados com os animais
como vacas, porcos e galinhas e atividades na cozinha que não
pára nunca.
Projeto Joaninha, fundado pelo Ballet Stagium em 2000, iniciou com 70 crianças e atualmente com 210 entre 07 e 16 anos.
Estudantes de escolas públicas da periferia de São Paulo praticam aulas de teatro, música, danças e capoeira.
A Comunidade Yuba fica na cidade de Mirandópolis, São Paulo.
Fundada em 1933 pelo Issamu Yuba com um grupo de amigos,
possui uma filosofia de vida peculiar: cultivar a terra, a religiosidade e o amor à arte.
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Deputado federal exalta a importância de
representantes nikkeis em Brasília
DIVULGAÇÃO

E

m ano eleitoral, é chegada a hora dos candidatos se apressarem
para organizar idéias e angariar o maior número de votos
possíveis, em especial aos que
almejam uma das vagas na
Câmara de Deputados em
Brasília, cargo considerado de
maior visibilidade entre os políticos nikkeis. Mas, afinal, qual
a importância de se ter um representante descendente para
os nipo-brasileiros, em especial agora, prestes a se completar o Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil?
Único representante nikkei
dentro da Câmara dos Deputados atualmente, Hidekazu
Takayama concorda que faltam nomes representativos
para elevar a comunidade nipobrasileira a um patamar ainda
maior em termos políticos. Em
seu primeiro mandato, o deputado afirma “lutar sozinho”
pelos interesses gerais da comunidade, o que poderia ser
minimizado caso existissem
mais representantes dentro da
“casa”.
“Estou lutando pelo interesses dos nipo-brasileiros, mas é
complicado sendo somente eu
como representante. O ideal é
que, com essas eleições, mais
alguns nomes consigam se eleger e junte forças para levar
adiante a opinião da comunidade. Acho que prestes a se
completar o Centenário da
Imigração, é primordial contar
com forças políticas para conseguir realizar trabalhos em
prol dos nikkeis”, garante o
paranaense.
Aos que almejam um lugar
em Brasília, Takayama dá um
conselho: o principal é ter em
mente um bom plano político,
com direito a estudos analíticos, além, é claro, da dedicação. Segundo o deputado, que
está em campanha para tentar a reeleição, “assumir o posto de deputado federal é um
cargo muito importante, pois
exige esforço para participar
de sessões, trabalhar nos projetos e participar de reuniões
ou convocações”. “Também é
necessário estar atento a todos os fatos e acontecimentos
e não se dedicar a fazer tudo
de uma vez. Tem de ter meticulosidade e não querer fazer

Hidekazu Takayama afirma que comunidade e políticos nikkeis devem se organizar melhor

tudo de uma só vez. Em
Brasília, os processos e votações consomem muito tempo
e demanda um esforço enorme. Mas tudo isso não impede
em nada lutar pelos direitos e
anseios de um determinado
assunto, como, por exemplo, a
comunidade nipo-brasileira. É
só uma questão de organizar
as idéias e a agenda”, adianta
ele.
Nem mesmo o grande número de candidatos interessados em Brasília é apontado
como um fator negativo nas
eleições de outubro, pois, para
Takayama, todos têm chances
de lutar por uma das vagas.
Porém, é importante a comunidade nikkei , em especial, os
candidatos, “se organizarem
melhor para não ocorrer o que
sempre acontece: muitos votos divididos e poucos eleitos”.
“Não vejo problema um grande número de nikkeis disputar
as eleições, mas a importância de se ter nomes representativos nas cadeiras é, de fato,
importante. Por isso é importante todos estudarem juntos as
candidaturas e ver realmente
quem possui mais chances”,
exemplifica.
Atentos aos conselhos do
colega, dois dos candidatos a
deputado federal por São Paulo, William Woo e Walter
Ihoshi, concordam com o fato
de que atualmente faltam mais

nomes que representem os
nikkeis, adiantando que essa é
uma das grandes preocupações para o Centenário da
Imigração.
“Precisamos de representantes sim dentro da Câmara.
Acho muito importante fazer
esse tipo de ponte, para justamente ajudar nas comemorações do Centenário, por exemplo. Quanto ao número de candidatos, acho que não há nenhum tipo de problema, acho
que todos aqueles que tenham
competência e vontade devem
lutar por seus ideais”, afirma
Woo.
Já Ihoshi segue a mesma linha do colega. Pela primeira vez
disputando o cargo de deputado federal, a expectativa é de
conseguir realizar bons trabalhos para a comunidade, dentre
os quais estão o de aproximar
os vínculos políticos dos nikkeis
e ajudar – assim como Woo –
no Centenário da Imigração.
“Gostaria muito de colocar em
prática as ações que tenho planejado ao longo dessa campanha. Pelas visitas que eu tenho
feito não só em São Paulo
como também no interior, vejo
que as pessoas, principalmente
os descendentes, querem mesmo alguém para representar os
interesses. Com certeza vamos
lutar para continuar as tradições
e juntos fazer uma grande festa em 2008”, diz.

Elzo Sigueta - Após meses
de consultas e “confusão”
para conseguir a legenda para
deputado estadual, o empresário Elzo Sigueta finalmente
acertou com o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) sua candidatura a deputado federal, dife-

rentemente do que havia programado – e trabalhado –
desde o ano passado.
Em visita ao Jornal
Nikkei, Sigueta confirmou
que fechou com a cúpula do
partido a legenda para sair
como candidato a deputado
federal, apesar de ter passado praticamente um ano trabalhando de olho na vaga da
Assembléia Legislativa. Os
motivos, segundo ele, foram
“forças ocultas” que impediram a homologação de seu
nome dentro do partido.
“Lamentavelmente minha
candidatura a deputado estadual não foi homologada. Depois de muito diálogo e confusão, me deram a legenda
para a candidatura a deputado federal. Por um lado, vi
que parte dos meus trabalhos
foram perdidos. Por outro,
vejo que sair como candidato a federal será uma forma
de poder ajudar ainda mais a
comunidade nipo-brasileira”,
afirmou Sigueta.
Sem mudar o discurso
nem a campanha política, o
candidato confirma que não
haverá nenhum tipo de conflito com os demais, como

ocorreu quando decidiu sair
para estadual. “É uma grande honra sair para candidato
a deputado federal. Claro que
antes de me decidir eu procurei tanto o William Woo
quanto o Walter Ihoshi [ambos também postulantes a
uma das vagas na Câmara],
que me deram total apoio.
Sendo assim não tive dúvidas
em aceitar essa importante
missão, que é a de levar a voz
da comunidade em esfera federal”, diz.
Mesmo sabendo das dificuldades – afinal, a diferença
entre sair para estadual e federal é enorme em termos de
campanha e número de votos
necessários –, o candidato
mostra-se firme nas idéias e
fala aos quatro ventos: há, sim,
chances concretas de vencer
o pleito e garantir uma mandato em Brasília por quatro
anos. “Se estou em uma eleição, é porque eu tenho
chances reais de me eleger.
Desta vez, não há nenhum
problema de ordem administrativa e burocrática”, afirma
Sigueta, acrescentando ainda
que irá lutar pelas causas ligadas à educação.

Candidato ‘desconhecido’, Oscar Asakura quer chegar a
Brasília para unir cultura brasileira e japonesa
MARCUS HIDE

Paulistano nascido em outubro de 1962, Oscar Asakura, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, sócio-diretor do Grupo Namy e
gestor responsável do clube
de investimentos Universitarian Invest, é um dos nomes
que também fazem parte dos
que almejam um lugar em
Brasília.
O nikkei afirma que ter um
representante da comunidade japonesa é fundamental
para manter as tradições culturais vivas e sempre em primeiro plano. “É importante
existir um nikkei na política,
pois fazemos parte da cultura brasileira. Temos aspectos,
idéias, e conhecimentos que
precisam ser passados”, explica o professor.
Além disso, ele fala da
idéia de um projeto para a co-

Oscar Asakura acredita em eleições concorridas

munidade japonesa, se for eleito. “Gostaria de fazer a junção
desses dois mundos: japonês e
brasileiro”. Oscar acredita que
a educação básica no Brasil
não é suficiente e que, para
melhorá-la, o certo seria adotar as características do ensino japonês, o qual forma o in-

divíduo na sua plenitude, e
implantá-lo no Brasil. “Os japoneses poderão passar seus
conhecimentos aos brasileiros
e estes, por sua vez poderão
contribuir também, ajudando
os japoneses a se comunicarem melhor. É uma troca”,
conta o candidato.

COMUNIDADE

JUSTIÇA

União Nikkei fecha contatos
com entidade do Japão

Amiga nikkei de Suzane Richtofen sofre e se nega a falar do caso

Recém-criada para discutir
assuntos pertinentes ao Centenário da Imigração e formado
por lideranças da comunidade,
a União Nikkei do Brasil mostra que em termos de divulgação a entidade tem conseguido
promover “barulho”. No último
Festival do Japão, por exemplo,
os organizadores contabilizaram cerca de 300 camisetas
vendidas com a estampa dos
100 anos, além de conseguir 10
associados interessados em ajudar nos preparativos.
Segundo o presidente da
União Nikkei, Yuho Morokawa,
o grande número de interessados em ouvir as explicações
sobre a entidade, bem como os
objetivos em relação a 2008 foi
animador. A recepção, garante, “foi maior do que se esperava”.
“Essa foi nossa primeira
experiência em um grande
evento e posso garantir que o
resultado foi muito positivo.
Fechamos alguns contatos com
outras associações como o
Kenren (Federação das Associações de Províncias do Japão
no Brasil) e os próprios
kenjinkais. Além do mais, um
dos nossos objetivos foi plenamente alcançado: mostramos
nossos ideais para a geração

mais nova, caso dos sanseis e
até mesmo yonseis”, explica
Morokawa, lembrando que até
mesmo entidades do Japão também se mostraram interessadas
em cooperar com os projetos.
“Foi uma grande satisfação
receber pessoas como o pessoal que presta algum tipo de
assistência aos dekasseguis no
Japão. Inclusive, eles se mostraram favoráveis aos projetos
do Centenário e, de alguma forma, querem cooperar com o
festejo”, adianta o presidente.
Morokawa ressalta que a
partir de agora todos as ações
começam a “tomar forma” em
definitivo, caso dos projetos de
construção de um relógio regressivo ao Centenário, além de
pequenos eventos comemorativos à data. Sobre a questão
da parte burocrática da Associação – até então a entidade
não havia obtido o registro em
cartório –, o presidente garante que “está praticamente certo”. “Temos de pensar em tudo
isso, por isso estamos desenvolvendo nossos trabalhos aos
poucos. Entretanto, pelas primeiras ações, dá para perceber que vamos chegar fortes
em 2008 e motivar ainda mais
a comunidade para as comemorações”, garante.

REPRODUÇÃO

“Minha filha está doente e desgastada emocionalmente”. É com essas palavras que Maria
Inês Kitahara, mãe da
estudante de Direto e
uma das amigas íntimas
de Suzane Von Richtofen, Fernanda Soel
Kitahara, de 22 anos, define o estado da filha, uma
das testemunhas do caso
que movimentou o Brasil
na semana passada.
No julgamento mais
esperado do ano, Fernanda Kitahara foi con- Suzane era confidente de nikkei
vocada para depor a favor de sua amiga. Isso não te- conta do assédio, onde é
ria causado tanto alarde se não julgada como grande amiga
fosse pelo que a estudante revelou em seu depoimento.
Fernanda disse que Daniel
Cravinhos, ex-namorado de
Suzane, teria dito que estava
possuído pelo espírito “Negão”
e que a namorada deveria fazer um sacrifício por ele; matar Manfred e Marísia
Richtofen.
Fernanda e Suzane cursavam Direito da PUC
(Pontifícia Universidade Católica) em São Paulo, eram
melhores amigas e viviam em
famílias bem estruturada.
Após o ocorrido, Fernanda
não tem mais sossego por

ou como desequilibrada como
Suzane.
O Jornal Nikkei tentou
desde a semana passada um
contato com a estudante, mas
sem obter retorno. Alegando
problemas de saúde por conta
do episódio, sua mãe, Maria
Inês, contou à reportagem que
a filha está passando por um
momento “muito difícil”, além
de “estar abalada emocionalmente”. “Minha filha está tendo acompanhamento médico,
fazendo acupuntura para
retornar à rotina normal”, explica a mãe da estudante.
“Além disso, não queremos
declarar nada, pois nossa família ainda tem muita conside-

ração por Suzane”, acrescentou Maria Inês.
Depoimento - No dia 19 de
julho, Fernanda Kitahara contou, diante de todos os presentes no julgamento, que Suzane
e Daniel usavam drogas, principalmente maconha. Ela ainda afirmou que Suzane perdeu
a virgindade com Daniel e que
ela (Suzane) teria confessado
à amiga. Além disso, Fernanda
disse que Daniel cobrava uma
escolha da namorada e que
falava muito sobre um espírito
“Negão”. A escolha a ser feita por Suzane é se mataria ou
não seus pais, pois só assim, o
casal poderia ficar junto.
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Após 10 anos sem mostra individual,
Kenichi Kaneko expõe 150 trabalhos
DIVULGAÇÃO

C

onhecido do grande público pela participação
em novelas e minisséries da TV Globo – atualmente integra o elenco de “Cobras
e Lagartos” –, o ator e artista
plástico japonês Kenichi Kaneko apresenta de 1 a 26 de
agosto uma seleção de pinturas, gravuras e desenhos no
Centro Brasileiro Britânico.
Promovida pela Cultura Inglesa, a exposição “Kaneko –
Cores e Emoções” reúne 150
obras. 50 delas foram feitas
nos anos 80 e 90, mas a maioria foi resultado da produção
de 2005 e 2006. “Nesses últimos anos eu tive mais tempo
para mergulhar no meu ateliê.
Pinto quando tenho tempo, é
um trabalho simples e calmo”,
diz ele.
Entre as obras mais recentes estão as seis aquarelas da
série “Aplauso” e as 12 pinturas multicoloridas em acrílica
sobre tela, reunidas na série
“Estações do Ano”. Segundo o ator, ele começou a criar “Aplauso”,
quando viu dezenas de
mãos de presos saindo
das grades das cadeias
superlotadas paulistas.
No meio do processo
criativo, percebeu que
esta mesma imagem
era recorrente na Copa
do Mundo, quando as
televisões flagravam
dezenas de mãos de torcedores nas grades dos
estádios da Alemanha.
“Os trabalhos de dupla
face são como o yin e o
yan”, explica.
Da última safra, o
artista exibe ainda os
desenhos “Em busca de
uma nova linguagem”,
feitos à nanquim e aquarela sobre papel
artesanal. Num deles,
intitulado “Sandwich
Obras
Man”, Kaneko faz um
auto-retrato,
relembrando o tempo em que
pendurava dois quadros no
pescoço para divulgar suas
obras pelas ruas da cidade.
Depois de uma curta carreira como artista plástico no
Japão, onde havia exposto em
cidades como Tóquio e
Yokohama e cursado a Escola de Artes Chuo Bijutu, Kaneko seguiu carreira no Brasil. Ainda nos anos 60, ingressou no grupo Seibi, fundado
por artistas japoneses como
Tomie Ohtake e Manabu
Mabe, transformou-se em professor de desenho para crianças, expôs no MAC/USP,
MAM-RJ e na 9a Bienal Internacional de Artes de São
Paulo. Nos anos 70, participou de mostras em São Paulo, Brasília e Curitiba.
Ao integrar o elenco do filme “Gaijin”, dirigido em 1979
por Tizuka Yamasaki, passou
a trabalhar também como ator
em comerciais de TV, teatro
(“Sua Excelência, o Candidato), filmes (“O Beijo da Mulher Aranha”, “Fogo e Paixão”) e novelas na Rede Globo (“Porão da Liberdade”, “De
quina para a Lua”, “Belíssima”
entre outras), TV Cultura
(“Mundo da Lua”) e TV
Record (“Metamorfose”).

Kaneko já interpretou pasteleiros, executivos e empresários, mas atualmente faz um chinês em
“Cobras e Labartos”

Sobre seu lado pintor, não estabelece normas nem regras: “Não
sou figurativo, nem abstrato. Expresso em minhas telas as informações que recebo do
mundo”, declara ele,
que divide seu trabalho
em três fases. A primeira, até 1974, quando se prendia muito aos
preceitos aprendidos a
Escola de Artes Chuo
Bijutu, em Tóquio.
Após 15 anos no Brasil, ele conseguiu a partir de 1975 tornar-se
mais extrovertido. Esta
mudança resultou na
profusão de cores e na
exploração de temas ligados às relações humanas, sempre numa
visão
cheia
de
dualidade e contradiretratam formas e cores vibrantes
ções. De 2000 para cá,
o nikkei define seu esinterpretar, faz pinturas, gravu- tilo como “botânico”: “Há seis
ras, desenhos e cerâmicas. anos, pesquiso dentro de mim
“No Japão, aprendemos todas novas linguagens. Sou como
as formas de arte”, explica o uma planta, que nasce, brota e
artista plástico nascido em floresce”, argumenta.
Já como ator, Kaneko por
Yokohama em 1935. No Brasil, o japonês desenvolveu uma muito tempo não fugiu à antiarte colorida e vibrante. “Sou ga regra: interpretava sempre
meio tropical, dos artistas japoneses daqui talvez eu seja o
mais colorista. Uso cores ber- ARTE- 2
rantes e acho que foi influência do clima brasileiro”, diz o
multifuncional Kaneko.
De sua paleta, o pintor extrai todas as matizes – dos tons
neutros às cores quentes. Ao
contrário do que possa pareO Bunkyo de São Paulo,
cer, quanto mais coloridas,
através
de sua Comissão de
mais expressam tristeza,
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em
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em
“Cores do Mundo”, em 1990.
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Brasil-Japão”,
telas figurativas em tom ocre
e os desenhos em nanquim e programada para o início de
aquarela em papel artesanal, novembro. A inauguração será
presentes na exposição, repre- no dia 01 de novembro, às 19
sentam momentos de extrema horas. E estará aberta à visitação pública de 03 a 10 de noharmonia.
Há mais de dez anos sem vembro de 2006, de segunda a
uma exposição individual, o domingo, das 14 às 18 horas.
A expectativa da mostra é
issei quer passar em “Cores e
divulgar
a arte em Craft, que
Emoções” uma imagem mais
é
considerada
como a “a arte
completa de sua arte: “Quero
que
une
o
útil
ao belo”, para
mostrar o geral do meu trabatorná-la
em
um
meio de interlho, porque ninguém conhece
câmbio
cultural
entre o Brasil
meu trabalho por inteiro. Ale
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O
período
de inscri“Sou meio tropical”- Versá- guns pensam no Kaneko como
ção
das
obras
será
de
18 a 22
til, Kenichi Kaneko, além de ator, outros como pintor”.
de setembro, das 9h às 12h e
das 14h às 17h, na secretaria
da Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa, na rua São
Joaquim, 381 - Liberdade.
O resultado da seleção e
premiação estará disponível na
secretaria da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa ou
no site www.bunkyo.org.br a
partir do dia 28 de setembro
de 2006.

o japonês caricatural. Nos últimos anos, no entanto, a situação vem mudando. “Antes eu
só fazia o pasteleiro, o
tintureiro. Agora os personagens que interpreto são sempre empresários, executivos.
Mas, mesmo assim eu acho
que não entendem o verdadeiro sentido de ser japonês”,
acredita o issei. Nenhum papel, porém, fugiu mais do padrão do que o atual. Na global
“Cobras e Lagartos”, Kaneko
interpreta um chinês. “Não tenho a necessidade de fazer só
um personagem, aquele tipo de
japonês. Agora eu estou trabalhando como Kaneko”, afirma ele.
KANEKO – CORES E EMOÇÕES
QUANDO: DE 1 A 26 DE AGOSTO
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 10 ÀS
19 H. SÁBADOS E DOMINGOS: DAS 10 ÀS
16H
ONDE: CENTRO BRASILEIRO BRITÂNICO,
R UA F ERREIRA DE A RAÚJO , 741,
PINHEIROS
ENTRADA: GRATUITA
INFORMAÇÕES: (11) 3814-4155 OU
O

PELO SITE
WWW.CULTURAINGLESASP.COM.BR.

O LOCAL POSSUI ACESSO PARA DEFICIENTES
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MANOBRISTA (R$ 10, 00 POR DUAS HORAS).

Câmara de Comércio realiza
simpósio aberto ao público
A Câmara de Comércio e
Indústria Japonesa no Brasil
promove na quinta-feira (3)
um evento especial que discutirá os balanços dos seis primeiros meses do ano e a perspectiva para o segundo semestre nos 11 setores que hoje
fazem parte da entidade
(automotiva, consultoria e assessoria, comércio exterior,
construção e imobiliária,
eletroeletrônico, fiação e tecelagem, financeiro, gêneros alimentícios, metalmecânica, produtos químicos e transportes e
serviços). A idéia é discutir
com os associados e a comunidade os principais pontos de
destaque e os que podem ser
mais bem trabalhados.
Para o secretário executivo da Câmara, Fujiyoshi
Hirata, o encontro serve para
aproximar a entidade, vista por
muitos como “fechada”, dos
interessados em saber como
andam as atividades. “Gostaria de convidar a todos para
participar do encontro, pois é
justamente esse tipo de contato que queremos oferecer ao
público, expandindo o que é
discutido na Câmara para todos”, explica.
Já há 30 anos promovendo
o encontro com chefes dos departamentos, somente há três
é que as reuniões começaram

a receber pessoas interessadas
não-associadas, por iniciativa do
atual presidente da entidade,
Makoto Tanaka. Sempre atento aos anseios da comunidade,
o dirigente concluiu que aproximando mais as ações e decisões tomadas da própria comunidade, seria mais fácil
visualizar os projetos futuros.
“Cada vez mais temos notado
a presença maior do público, em
especial dos nipo-brasileiros.
Também é interessante salientar que são 10 minutos de apresentação e uma pequena palestra de cada um dos presidentes, abrindo em seguida uma
sessão de perguntas e respostas. Todos podem participar,
mesmo aqueles que não falam
japonês,pois haverá tradução
simultânea. É interessante a
participação de todos pois vamos projetar todas as ações que
serão feitas, bem como analisar a atuação da Câmara no
primeiro semestre”, explica o
coordenador geral do simpósio,
Ichiu Shinohara.
Aos interessados em participar, a Câmara de Comércio e
Indústria Japonesa no Brasil está
recebendo as inscrições através
do tel 11/3287-6233. Vale lembrar que o evento acontece no
Plaza Hotel, na rua Frei Caneca, 1360, Consolação, e começa a partir das 14 horas.

SAÚDE DA MULHER

Enkyo realiza check-up
ginecológico em agosto
Durante todo o mês de
agosto, o ambulatório médico
da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (Enkyo) realizará check-up ginecológico. O
público-alvo é de mulheres de
qualquer idade, e será necessário agendar o exame com
antecedência.
De acordo com a ginecologista Chizuru Tomishige Toma,
a campanha visa “estimular a
detecção precoce”. “Não é
prevenção, mas nosso objetivo é ensinar e detectar se há
tumores benignos ou malignos
através do ultrassom.” Com a
mudança de hábitos alimentares na população, especialmente os japoneses – na adoção de modos ocidentais de
vida –, tem havido aumento de
casos de câncer de mama e

útero. “Aumenta em número
de casos e diminui em idade.
O primeiro exame de mamografia costumava ser aos 40
anos, e atualmente está sendo
feito aos 35”, explica.
O check-up inclui consulta
médica, ultrassom pélvico,
citologia (papanicolau) e mamografia (para mulheres acima
dos 35 anos). O valor para os
exames durante a campanha
será menor que o normalmente cobrado, fixando-se em R$
194,76 (sem mamografia) e R$
289,38 (com mamografia). Normalmente, os valores são R$
439,38 e R$ 651,78, respectivamente. O check-up pode ser
agendado pelo telefone 11/
3385-6600, e o Enkyo fica na
Rua Galvão Bueno, 596 (Edifício Bunkyo), na Liberdade.

Bunkyo disponibiliza regulamento para
exposição de Arte em Craft em novembro

Regulamento – Aos interessados em participar da expo-

DIVULGAÇÃO

Obras selecionadas estarão expostas entre 3 e 10 de novembro

sição, a comissão organizadora
estabeleceu algumas normas
para a viabilização das inscrições. Vale lembrar que as
obras deverão ser entregues
no ato da inscrição.
No total, cada artista deverá se inscrever com até três
trabalhos, inéditas e originais.
Já nas modalidades permitidas,
podem ser inscritas obras de
arte em cerâmica, laca, metais,
tintura, textura, vidro, madeira, bambu, bonecas de kiri,
papier maché e joalheria.
Obras feitas em conjunto
também poderão ser inscritas.
Nesse caso, o nome de cada

autor bem como a respectiva
parte confeccionada deverá
ser mencionada, com clareza,
na ficha de inscrição. As obras
deverão ser entregues no dia
da inscrição, cuidadosamente
embrulhadas e protegidas com
plástico bolha e acondicionadas em caixas de papelão, completamente fechadas, identificadas com nome e número do
artista. No caso de venda da
obra durante a exposição, 20%
do valor da venda deverá ser
entregue ao promotor da exposição.
As obras selecionadas e
não selecionadas deverão ser

retiradas no dia 10 de novembro das 18 às 19h30 ou nos dias
13, 14, 16 e 17 de novembro
de 2006, das 9 às 12 horas As
melhores obras serão premiadas com certificados e prêmios que serão oferecidos pelos
patrocinadores.
Na parte do júri deste
ano, foram convidados
Francis Jean Yves Marie,
Hisako Kawakami, Ivone
Nakamura Shirahata, Kenichi Kaneko, Kenjiro Ikoma,
Michiko Saçada, Mitsue
Hosoido, Nobuyoshi Mitsuhashi, Shoko Suzuki e Shugo
Izumi.

São Paulo, 29 de julho a 01 de agosto de 2006
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TÊNIS DE MESA

Duo Charlier-Pellegatti apresenta
recital na Fundação Japão

Itaquera Nikkei Clube
comemora 50 anos com evento
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

G

rave e agudo, yin e
yang, sagrado e profano, Japão e Brasil.
A fusão de elementos opostos
e complementares é a essência do espetáculo “Contraponto”, do Duo Charlier-Pellegatti,
que acontece na terça-feira
(8), a partir das 20h, no Espaço Cultural da Fundação Japão. O dueto é formado pela
flautista Celina Charlier e pelo
violoncelista Fábio Pellegatti,
que apresentarão músicas brasileiras e japonesas.
A sobreposição de melodias contrastantes da apresentação até poderia ser um reflexo de uma das características dos instrumentos de corda
e sopro: durante a execução
dos primeiros, a afinação tende a descer alguns tons; dos
últimos, a subir. No entanto, o
interesse pelo projeto e sua
concepção é fruto do ecletismo dos músicos (antes, fizeram uma temporada com as
canções de Villa-Lobos e do
argentino Astor Piazolla). Na
apresentação, todo o contato
que a dupla teve com o “mundo oriental” ao longo da vida
veio à tona.
“Tenho algumas referências de música contemporânea
erudita, como uma versão de
‘Sakura’ nos violões”, afirma
Celina. Já Pellegatti conta que
a própria profissão fez com
que a aproximação com outras
escolas se desse de forma natural. “Eu sempre gostei do
Debussy e dos elementos orientais que ele emprega, como
as escalas pentatônicas. Há
alguns anos, ganhei um
songbook de músicas do Japão. Apesar de conseguir tocálas, não sabia ler os títulos.”
Além disso, cita a vivência em
São Paulo como algo que aproximou os dois desse universo.
“A comunidade é enorme, e a
cultura japonesa está muito
presente aqui. Como estudantes de música, o nosso interesse só aumentou”, diz o
instrumentista.
Para Celina, a apresentação
é uma forma de reavivar a música tradicional japonesa, com
idéias próprias trazidas às composições. “Com os equivalentes
ocidentais do kotô, o violoncelo,
e do shakuhachi, a flauta transversal, fizemos todos os arranjos.” Dentre eles, destacam-se
a utilização de um sino “para trazer uma sonoridade mais metálica”, a imitação do movimento
do “mar da primavera” e do som
do apito do navio na música

Competição reunirá mais de 200 pessoas na sede do clube

Cantigas japonesas, chorinhos brasileiros, além de “Mei”, de Kazuo Fukushima, são atrações do concerto

“Haru no Umi”, de Mishio
Miyagi. “Essas variações trazem algo de novo, é a nossa
marca pessoal.”
O repertório tem, na abertura, uma criação de Pellegatti
que mistura os hinos do Brasil
e Japão. Na seqüência, duas
canções bastante simbólicas:
“Furusato” e “Carinhoso”.
“Muitos descendentes me falaram que a [primeira] música
retrata o coração e a alma dos
japoneses. E esse clássico brasileiro é o nosso segundo
hino”, explica a flautista.
Ela complementa que a
flauta e o violoncelo têm
conotações distintas no Ocidente e no Oriente. “Na tradição greco-romana, os instrumentos de corda reportam ao
sagrado, ao plano espiritual e,
os de sopro, ao profano, presentes nas festas de Baco [ou
Dionísio]. Na cultura oriental,
os valores se invertem.” Celina
cita, ainda, que a apresentação
é destinada também às pessoas não familiarizadas com os
estilos musicais, que poderão
participar de uma discussão
informal com a dupla antes do
espetáculo, às 19h, para “apreciar melhor os detalhes e as
nuances das composições”. E

Nota de Agradecimento

Após participar do 22º
Concurso Internacional da
Canção Japonesa-NAK em
Tókio, tendo conquistado o
Cetro Maximo já em seguida
retomando a vida universitária, é chegado o momento de
reflexão, onde permite-se
avaliar a grandiosidade do
premio .
Foi uma longa jornada onde
tive grandes colaboradores;
professores orientadores e
amigos que foram importantes para que eu achegasse até
o Gran Prix, mas a figura do
professor Kitagawa é o que
tem o maior destaque. Pois
através da vitória de seu concurso na NAK, que permitiu
minha ida ao Japão; que com

seus ensinamentos técnicos
finais, pude aprimorar minha
performance, e por suas orientações chegar ao ápice de
desenvoltura.
Jamais poderei esquecer
de tudo que esta viagem me
proporcionou graças ao mestre Kitagawa. Fica aqui o registro de minha eterna gratidão por tudo ao Professor
Kitagawa e o apoio de toda
sua equipe. Vocês estarão
eternamente em meu coração. Obrigado, Professor
Kitagawa.
Keyla Okada
Campeã Gran Prix do 22º
Concurso Internacional da
Canção Japonesa -Tóquio

lembra de uma passagem bastante ilustrativa: a reação do
filho do parceiro em um dos
ensaios. “A criança tem uma
leitura menos intelectualizada,
reage de forma mais instintiva
e pura. Quando tocávamos os
choros, que têm um espírito de
alegria e entusiasmo, ele dançava e pulava. Durante as
músicas japonesas, mais serenas, ele ficou quieto, prestando atenção”, conclui.
Trajetória musical – Celina
Charlier, de 32 anos, começou
a carreira artística aos 15
como solista, camerista e
musicista de orquestra, tendo
se apresentado no Brasil, Estados Unidos, Itália e Argentina. Atualmente, cursa o PhD
em “Flute Performance” na
Universidade de Nova York,
onde também leciona e rege a
NYU Wednesday Orchestra,
desde sua criação, em 2003.
Fábio Pellegatti, 35, começou seus estudos musicais aos
7 anos de idade. Tocou na Orquestra Jovem do Estado de
São Paulo e foi spalla (primeiro violino) das Orquestras de
Câmara da Universidade de
São Paulo e da Orquestra de
Câmara da Fundação Musical
da Universidade de Taubaté.
Atualmente é spalla dos cellos
na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos e integra o quarteto de cordas Martins Fontes.
Os músicos estudaram juntos na Escola Municipal de
Música de São Paulo e desde

1988 têm se apresentado em
conjunto, em orquestras e grupos do cenário musical erudito
de São Paulo. Celina, radicada
há sete anos em Nova York,
tem tocado diversos arranjos
de Fábio nos EUA. Como resultado dessa amizade e colaboração musical, os músicos
formaram o Duo CharlierPellegatti em 2005.
Para a realização da apresentação, os instrumentistas
trabalham sozinhos numa primeira fase e depois se juntaram para resolverem questões
técnicas. Durante as férias de
verão da universidade, Celina
afirma que o entrosamento
com o colega de infância é fundamental para o sucesso da
empreitada.
“Pudemos conciliar o projeto com as nossas atividades
devido à amizade que cultivamos há anos. Além disso, temos uma personalidade musical bastante parecida, gostamos
de transitar por vários estilos.”
(Gílson Yoshioka)
RECITAL DUO CHARLIERPELLEGATTI
QUANDO: TERÇA-FEIRA (8), ÀS 19H
(SESSÃO ABERTA AO PÚBLICO) E 20H
(RECITAL)
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO
JAPÃO
AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR
SÃO PAULO
ENTRADA GRATUITA
INFORMAÇÕES: 11/3141-0843 OU
3141-0110 OU PELO SITE
WWW.FJSP.ORG.BR

Há 50 anos, um grupo de
praticantes de ping-pong de
Itaquera, depois de participar
de um torneio de tênis de
mesa, resolveu começar a treinar oficialmente o esporte.
Hoje (29), o Tênis de Mesa do
Itaquera Nikkei Clube comemora o aniversário, com um
evento que começa às 14h, na
sede do clube.
Um torneio interno está programado para iniciar as comemorações. Os organizadores
pretendem reunir jogadores e
ex-atletas, além de atrair novos esportistas. Segundo
Ronaldo Massaki Morita, um
dos coordenadores do evento,
o tênis de mesa no Itaquera é
menos praticado atualmente.
“O grupo que estava começou
a entrar na faculdade e não
teve uma renovação”, diz ele.
O evento também marca o início do trabalho de um novo técnico, Hideo Yamamoto.
Às 18h, haverá a abertura
e a comemoração dos 50 anos,
celebrado com jantar e bingo.
Os convidados também terão
a oportunidade de acompanhar
a história do tênis de mesa no
clube através da exposição de
aproximadamente 70 troféus e
700 fotos selecionadas pela
comissão organizadora.
Durante o evento serão
homenageados alguns atletas

do clube que mais se destacaram, entre eles Nadia Yumi
Ishikawa, Maurício Hideki
Inoue, Ayumi Suenaga, Celina
Mayumi Morita, Sueli Massumi Morita e Reinaldo Hideo
Yamamoto.
Para o primeiro diretor do
departamento de tênis de mesa
no clube, Masaru Morita, pai
do coordenador Ronaldo,
“além de fazer as pessoas praticarem esporte, o tênis de
mesa ajudou também a formar
a diretoria do clube”. O agricultor, que joga até hoje, com
68 anos, acompanhou todas as
gerações que passaram pelo
Itaquera Nikkei Clube: “Os
netos de alguns atletas que
passaram por aqui já estão jogando”, conta um dos pioneiros.
A família de Masaru é um
exemplo de gerações ligadas
ao esporte. Segundo ele, toda
a família pratica o tênis de
mesa, exceto sua esposa, “por
problemas de saúde”. “O
kaikan para ter futuro não
pode só ter jovens e velhos
participando. Tem que ter crianças”, acredita o jogador. A
expectativa dos organizadores
é de que hoje compareçam
mais de 200 pessoas na sede
do clube, que fica na Rua
Masato Misawa, nº 200, em
Itaquera, São Paulo.

PARANÁ

Informe da Aliança Cultural e
Liga Desportiva Paranaense
CURSO DE JAPONÊS
A Aliança através da Escola
Modelo está formando novas
turmas para o curso rápido de
língua japonesa. Curso ideal
para quem vai ao Japão trabalhar. Mais informações com
Máriam pelo telefone: 43/33246428 ou na Rua Paranaguá,
1782, em Londrina.
FESTIVAL NIPO-BRASILEIRO
A filiada Associação Cultural e
Esportiva de Maringá promove
de 05 a 13 de agosto o 17º Festival Nipo-Brasileiro com atrações culturais, danças folclóricas, karaokês, artes marciais,
estandes comerciais e industriais e uma praça de alimentação
com comidas típicas da culinária japonesa. Será na sede da
Acema, em Maringá.
2º PARANÁ HAYARI UTÁ
A filiada Associação Cultural e
Beneficente Nipo-Brasileira
Central-Rubiácea de Londrina
realiza o 2º Paraná Ryuukou
Kayo Taikai – Hayari Utá com a
participação de cerca de 300
cantores de várias cidades
paranaense. O concurso terá
início às 9 horas do dia 6 de
agosto, na sede social da Central-Rubiácea, próxima da
Ceasa, em Londrina.
FESTIVAL DE BONN ODORI
O 28º Festival Paranaense de
Bon Odori será em Nova Esperança no dia 19 de agosto. As
filiadas devem enviar a relação
do pessoal que vai participar do
Festival para o presidente da
Acene, Izário Yamamoto, tel/
fax: 44/3252-5151, ou para a
Aliança Fax: 43/3026-6770,
com urgência.
FESTIVAL DE MINNYO
O 12º Festival Paranaense de
Minnyo será em Londrina no dia
27 de agosto, com início às 9h.
O diretor Yasuo Hirama solicita
às entidades filiadas interessadas
em participar, para remeter a relação dos participantes aos cuidados da Aliança Fax: 43/30266770, o mais breve possível.
SELEÇÃO PARA BOLSA DE
ESTUDOS
A seleção para Bolsas de Estudos da JICA para alunos de 13 a
15 anos das escolas de língua

japonesa do Norte do Paraná
será no dia 6 de agosto (domingo) às 8h30 no Centro de Estudos da Língua Japonesa-Escola
Modelo, sede social da Aliança
Cultural Brasil-Japão do Paraná,
na rua Paranaguá, 1782, em
Londrina. O período da bolsa é
de 30 dias, no mês de janeiro de
2007. Os três primeiros classificados participarão de uma
nova seleção em São Paulo. Inscrições até o dia 2 de agosto de
2006, na sede da Aliança. Mais
informações com Márian pelo
telefone 43/3324-6418.
PROFICIÊNCIA EM KANJI
O Exame de Proficiência em
Kanji (ideogramas) será realizado no dia 11 de novembro às
9h30, na sede social da aliança/
Liga, na Rua Paranaguá, 1782,
As inscrições podem ser feitas
até o dia 30 de setembro.
PROFICÊNCIA EM LÍNGUA
JAPONESA
O Exame de Proficiência em Língua Japonesa (Nouryoku
Shiken) será realizado no dia 3
de dezembro, nas dependências
do Curso Universitário. As inscrições serão abertas no dia 7 de
agosto de 2006 e vai até o dia 06
de setembro. Outras informações com Maria, na Aliança.
CONCURSO DE ORATÓRIA
O 22º Concurso de Oratória
Adulto em Língua Japonesa será
realizado no dia 30 de setembro
e o 17º Concurso de Oratória
Infantil em Língua Japonesa no
dia 22 de outubro, ambas na
sede social da Aliança, em Londrina. As inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro
(Adulto) e 17 de outubro (Infantil). Convidamos as Escolas
fazerem as inscrições com antecedência. Outras informações
com Máriam pelo telefone: 43/
3324-6418.
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Lei que define caminhos para a
agricultura familiar entra em vigor
Fracasso das negociações
na OMC frustra brasileiros
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, nesta semana, nota sobre a suspensão das negociações da
Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Na nota, o ministério lamenta a falta de acordo
e classifica a suspensão das
negociações como “grave
ameaça” ao agronegócio brasileiro, pois a OMC é o fórum
apropriado para tratar das
questões que distorcem o comércio internacional.
“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lamenta que na reunião de ministros ocorrida
neste final de semana em
Genebra não tenha sido possível chegar a um acordo sobre os parâmetros da negociação agrícola da Organização Mundial do Comércio

(OMC). Lamenta ainda a
perda de mais um prazo para
o cumprimento dessa etapa e
teme o eminente risco de não
se finalizar as negociações
da Rodada Doha no período
estipulado, até o final de 2006.
Neste sentido, a postergação
das negociações por um prazo ainda indefinido, poderá dificultar que se atinja a meta
de desenvolvimento, mote da
Rodada.
Para o agronegócio brasileiro, a não conclusão das
negociações representa grave ameaça, pois a OMC é o
fórum capaz de tratar de
modo apropriado as questões
que distorcem o comércio internacional. Neste sentido,
destacam-se os altos subsídios concedidos por um grupo
de países à produção agrícola, distorcendo os mercados
desses produtos.

Rigotto diz que RS já superou
problema da Newcastle
O governador do Rio
Grande do Sul, Germano
Rigotto, pediu ao ministro da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Luís Carlos
Guedes Pinto, apoio na divulgação - junto aos países importadores de carnes de aves
- das medidas sanitárias e de
contenção do foco da doença de Newcastle, tomadas
pelas autoridades gaúchas.
Rigotto garantiu que o problema está sob controle e que
a doença não se alastrou para
nenhuma outra propriedade,
“graças à ação rápida
implementada no estado”.
Preocupado com as repercussões negativas, o go-

vernador gaúcho frisou que o
foco ocorreu em galinhas caipiras, num criatório não comercial e que, portanto, não
pode prejudicar um estado
que responde por 26% das
exportações brasileiras de
carnes de aves e que destina
70% de sua produção ao
mercado externo.
Rigotto pediu ao ministro
Guedes a certificação de um
laboratório no RS para identificação da doença, argumentando que isso daria maior agilidade aos exames e,
conseqüentemente, à implementação das medidas necessárias ao combate e controle de enfermidades.

Zoneamento agrícola cresce
85% entre 2003 e 2006
O Zoneamento Agrícola
de Risco Climático, coordenado pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
cresceu 85% de 2003 a 2006.
O número de zoneamentos
aumentou de 118 para 220 e
já beneficia 16 culturas em
praticamente todos os estados brasileiros. O instrumento é considerado de importante para promover o sucesso
da atividade agrícola no Brasil, pois indica as localidades
e períodos mais propícios
para o plantio das culturas
contempladas com o estudo
de diversas espécies.
“A ferramenta contribui
para a minimização de riscos
no agronegócio”, destaca
Francisco José Mitidieri, coordenador-geral de Zoneamento Agropecuário da SPA.
Diferentemente de outros
zoneamentos existentes, elaborados com base apenas nos
conceitos de potencialidade e
aptidão, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático do
MAPA, além das variáveis
de solo, clima e planta, aplica
funções matemáticas e estatísticas.
Os estudos são elabora-

dos por estado, e levam em
conta séries agroclimáticas
históricas de no mínimo 15
anos, correlacionando o ciclo
das cultivares ao tipo de solo
e sua capacidade de retenção
de água. O objetivo é
minimizar a chance de que as
adversidades climáticas coincidam com a fase mais sensível das culturas. “Seguindo
seus indicativos, existe a probabilidade de ocorrerem 8
anos favoráveis à obtenção
de boas safras, em um horizonte de 10 anos”, destaca
Mitidieri.
Hoje, as culturas que possuem zoneamento são: algodão, arroz, banana, café, caju,
cevada, feijão, feijão caupi,
mamona, mandioca, maçã,
milho, soja, sorgo, trigo e uva.
O Zoneamento também
orienta o crédito oficial e os
seguros privado e público
(Proagro). Isto é, o governo
só permite o enquadramento
de empreendimentos com
custeio agrícola no Proagro,
bem como possibilita o benefício de subvenção ao prêmio
do seguro rural privado, para
os agricultores que estiverem
seguindo as indicações do
zoneamento agrícola de risco climático.

Algodão é uma das culturas que possuem zoneamento

Entrou em vigor, nesta semana, a lei federal que define
as diretrizes para a formulação
da política nacional da agricultura familiar. A lei nº 11.326,
de 24 de julho, estabelece conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação de
políticas públicas direcionadas
ao setor. Na prática, a legislação reconhece a agricultura
familiar como segmento produtivo e ajudará a fortalecer a
destinação de recursos específicos para os pequenos produtores.
A lei considera “agricultor
familiar” e “empreendedor familiar rural” aquele que pratica atividades no meio rural, que
detenha área inferior a 4
módulos fiscais (o que varia de
região para região), que utilize
mão-de-obra da própria família, com renda originada das
atividades ecoNômicas vinculadas ao empreendimento.
Além dos agricultores, são
beneficiados
da
lei
silvicultores, aquicultores,
extrativistas (exceto garimpeiros e faiscadores) e pescadores.
De acordo com o texto,
publicado no dia 24 de julho, a
lei tem como princípio a
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O presidente Lula, na solenidade da assinatura da Lei da Agricultura Familiar

descentralização, a sustentabilidade ambiental, social e econômica, a equidade na aplicação das políticas (respeitando
os aspectos de gênero, geração e etnia).
Para atingir seus objetivos,
a Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimen-

tos familiares será elaborada
com a ajuda dos representantes dos agricultores familiares.
Questões como crédito,
comercialização, assistência
técnica, comercialização,
associativismo
e
cooperativismo estão na pauta das discussões para a for-

mação da política.
Segundo o autor do projeto, deputado Assis Miguel do
Couto (PT-PR), a nova lei vai
reconhecer a agricultura familiar como uma atividade produtiva e encerra as dúvidas
existentes
sobre
sua
conceituação legal.

Pequenos produtores consideram a
regulamentação uma vitória da classe
Em nota sobre a lei da Agricultura Familiar, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)
classifica a regulamentação
como uma “vitória na luta pelos direitos dos trabalhadores
do campo”, informou à Agência Brasil. A lei era uma reivindicação do setor desde
1993.
O diretor de Política Agrí-

cola da Contag, Antônio
Rovaris, diz que, para os agricultores, familiares, a partir da
lei, os pequenos produtores terão a garantia de políticas de
crédito, infra-estrutura e serviços, assistência técnica e
extensão rural, pesquisa e
comercialização.
“Essa será uma oportunidade para o segmento, que cresce a cada dia, ser beneficiado

com programas como o Programa Nacional da Agricultura Familiar”, afirma.
Na cerimônia da sanção da
lei, o presidente Luis Inácio
Lula da Silva disse que próximo passo é fazer com que a
agricultura familiar se torne
cada vez mais “moderna”.
“Isso para que cada vez mais
pessoas precisem fazer menos
esforço físico, ganhar um pou-

co mais de dinheiro, porque é
isso que vai fazer que a
tecnologia chegue a vocês”,
disse, se dirigindo aos representantes dos agricultores da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura
(Contag), Via Campesina e
Federação dos Trabalhadores
da Agricultura Familiar, que
participavam da solenidade em
Brasilia.

Agricultura familiar representa
10% do PIB brasileiro
A agricultura familiar é
responsável por mais de 40%
da produção agropecuária e
suas cadeias produtivas correspondem a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) - a
soma das riquezas produzidas
no país, segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O MDA revela que existem hoje cinco milhões de estabelecimentos agropecuários
no Brasil, dos quais mais de
84% são de agricultores familiares. Dos 17,3 milhões de trabalhadores na agricultura, mais
de 12 milhões trabalham em
regime familiar.
De acordo com o ministé-

34% dos estabelecimentos agropecuários são conduzidos por agricultores familiares no Brasil

rio, o setor é responsável em
grande parte pela alimentação
dos brasileiros: 84% da man-

dioca; 67% do feijão; 58% dos
suínos; 54% da bovinocultura
do leite; 49% do milho; 40%

das aves e ovos e 32% da soja
consumidos no território nacional.

NACIONAL

Agronegócio reproduz desigualdade
social, criticam trabalhadores
Realizado nesta semana o
Encontro Nacional dos Povos
do Campo, em Brasilia. Desde o domingo (23), representantes dos trabalhadores rurais
que vivem da agricultura familiar em todo o País debateram
questões para fortalecer o setor.
Com as discussões, foi elaborado um documento com
mais de 40 propostas para
melhoria das condições de vida
dos pequenos agricultores brasileiros, que correspondem a

10% do Produto Interno Bruto [PIB, a soma de todas as
riquezas produzidas no país]
nacional, segundo o Ministério
do Desenvolvimento Agrário.
As principais críticas levantadas pelos trabalhadores se
referiram ao agronegócio. “Ele
perpetua a dominação econômica e política, reproduz a desigualdade social e promove a
destuição ambiental”, diz o
documento.
Para o coordenador da organização Terra de Direitos,

Darci Figo, o governo deve
priorizar a agricultura familiar,
que, de acordo com ele, é responsável por 85% dos empregos no campo e produz metade de todos os alimentos do
país.
“A denúncia principal que
está se fazendo para alertar os
governantes é que o
agronegócio hoje destrói o
meio ambiente. Ele que é responsável pela invasão e pelo
desmatamento da Amazônia,
que se utiliza de violência para

se expandir”.
Entre as principais reivindicações dos trabalhadores
estão a mudança da política
econômica para dobrar o valor dos investimentos no campo; garantias de previdência
pública universal e solidária;
revisão dos projetos siderúrgicos e de usinas hidrelétricas na
Amazônia; e a proibição de financiamento público para a
implementação de indústrias
de celulose no país.
(Agência Brasil )
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Produtores são homenageados
pelo IAC no interior de São Paulo
ARQUIVO IAC

Em comemoração ao Dia
do Agricultor, 28 de julho, o
Instituto Agronômico (IAC/
APTA/SAA) fez uma homenagem aos homens e mulheres que cultivam o campo. A
entidade e a APTA (Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios) premiaram o
fruticultor Marco Roberto
Kobayashi com a entrega de
um diploma e de mudas do
novo maracujá-roxo IAC-Paulista. A solenidade foi realizada na CATI, em Campinas.
Na pessoa do fruticultor
Marco Roberto Kobayashi, de
Itupeva, o IAC reconhece a
relevância dos produtores para
a Nação e destaca a contribuição desses agentes do
agronegócio para a evolução
das pesquisas científicas.
A escolha da família
Kobayashi foi motivada por
sua interação com o Centro de
Frutas do IAC, em Jundiaí.
Segundo a entidade, desde a
década de 60, eles se relacionam com o Centro de Frutas
do IAC, que na época era a
então Estação Experimental.
Ao longo desses anos, eles
vêm adotando variedades desenvolvidas pelo IAC e as
tecnologias de cultivo recomendadas pelo Instituto. Os
laços da família com a pesquisa do IAC começaram lá em

Conab vai leiloar
190 mil toneladas de milho
A Conab vai leiloar 190
mil toneladas de milho nos
próximos dias. Os leilões devem contribuir para amenizar
as dificuldades enfrentadas
pelos produtores do grão,
principalmente no Paraná.
Pelo Prêmio para o Escoamento do Produto (PEP), serão ofertados 100 mil toneladas de milho no Paraná e 30
mil no Mato Grosso do Sul.
Nos dois pregões, a mercadoria deverá ser escoada
para o mercado externo.
PROP- A Companhia
também realizará na próxima
semana um leilão de Prêmio

O produtor Marco Kobayashi e o coordenador da APTA, Luis Fernando Ceribelli Madi

1967, com os pesquisadores
Orlando Rigitano e Mário
Ojima, com foco para os pêssegos Talismã, Nectar e Tutu.
A partir de 1974, os fruticultores passaram a interagir com
o pesquisador Fernando Antonio Campo Dall’Orto, de olho
nas nectarinas. E na década de
90 a família continuou seus
contatos também o pesquisa-

dor Wilson Barbosa.
A homenagem justifica-se
também pela área de atuação
desses agricultores: a fruticultura. Em Itupeva, os
Kobayashi produzem pêssegos, nectarinas, ameixas e
uvas. O contexto traz mais um
razão para a reverência: o Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de frutas.

Campinas está rodeada pelo
Circuito das Frutas e o IAC,
ao longo da construção de seu
patrimônio científico, gerou
pilastras para a cadeia frutícola
do Brasil atual. Graças às pesquisas do Instituto, a fruticultura de clima temperado teve
grande desenvolvimento no
Estado de São Paulo, com alta
produtividade e qualidade.

Nova variedade de maracujá
De cor roxa-avermelhada
e adequada para a diversificação dos pomares nacionais, a
nova variedade é o maracujároxo IAC-Paulista. Por apresentar frutos diferenciados, é
indicado para o mercado interno de frutas frescas e para
exportação, mas pode ser utilizado
também
na
agroindústria. Com visual atraente, mais doce e menos ácido, a fruta abre novo nicho de
mercado aos fruticultores, que
poderão optar por produto com
maior valor agregado.
Segundo a pesquisadora
Laura Maria Molina Meletti, já

existe mercado à espera desse produto, que deverá ser
acessado à medida que houver o fruto para oferecer aos
compradores. Na Europa e
nos Estados Unidos, o maracujá mais consumido é o roxo,
importado da África do Sul,
Austrália e Equador, onde esse
tipo predomina.
A coloração da casca - que
desperta a curiosidade - tem
explicação: “O que causa a cor
roxa na nova variedade é o
cruzamento com o maracujá
roxinho nativo, de quem herdou a coloração externa. O
tamanho do fruto, porém, é

maior, herdado do maracujáamarelo”, diz a pesquisadora.
A polpa bastante suculenta, de cor amarelo-alaranjada,

representa cerca de 47% do
fruto e deve conquistar consumidores. Com acidez inferior
ao maracujá-amarelo, os frutos do IAC-Paulista têm peso
que varia de 100 a 160g, geralmente com pintas brancas
características na casca. O
IAC-Paulista é indicado para
produção no centro-sul do
País, porque prefere clima
ameno.
A oportunidade está criada.
Os meses de julho e agosto são
adequados ao plantio - o IAC
tem mudas e agora basta os
produtores decidirem pela
nova aposta.

De olho no mercado internacional
O objetivo da pesquisa IAC
foi atender ao aumento da procura por maracujá no mercado externo, que prefere a variedade roxa e mais doce.
“Buscou-se atender uma demanda já existente e criar no-

vas alternativas de mercado
para o produtor”, afirma Laura
Meletti. Ela explica que o Brasil ainda tem uma participação
inexpressiva no mercado internacional, apesar de ser o maior produtor mundial, porque é

também o maior consumidor.
De acordo com a pesquisadora Laura Meletti, existe no
Brasil a espécie de maracujá
roxo, nativa, mas que produz
frutos muito pequenos para o
padrão nacional, sem valor

comercial. “Com a nova variedade procuramos associar a
coloração mais atrativa com o
sabor mais doce, somado ao
tamanho maior que atende a
preferência do consumidor”,
finzaliza.

CULINÁRIA

Linguado ao Molho de Laranja
3 filés de linguado de 120 gramas cada
Sal e pimenta do reino à gosto
½ copo de requeijão light
½ copo de suco de laranja
½ xícara de caldo de legumes
1 colher (sobremesa) de farinha de trigo
½ xícara de leite desnatado
Gotas de limão
Cheiro verde a gosto
Célia Priscilla de Barros Cazzola
Nutricionista e Personal Diet
CRN3: 12308
Tels: (11) 9116-0792 e (15) 3241-2923
E-mail: p.cazzola@uol.com.br

de Risco de Opção de Venda
Privada (Prop) de milho
oriundo de Goiás. Serão
2.223 contratos, com 60 mil
toneladas no total. A Conab
também está preparando um
leilão para o Mato Grosso.

Paraná promove trabalho
sobre análise de hortigranjeitos
Ceasa Paraná fará nos
próximos dias um novo trabalho de esclarecimento junto aos produtores e atacadistas sobre os benefícios que a
análise e classificação de
hortigranjeiros trará ao setor.
Na última semana foi inaugurado em Curitiba o primeiro
laboratório de análise e classificação
vegetal
de
hortifrutigranjeiros em Centrais de Abastecimento no
Estado e o terceiro em todo
o Brasil.

A instalação do laboratório no Pavilhão F é referência e servirá como modelo do
projeto que deverá ser implantado, gradativamente, nas
outras quatro Ceasas do Estado - Londrina, Maringá, Foz
do Iguaçu e Cascavel.
O laboratório GenesLab é
da iniciativa privada, ligado ao
Instituto Genesis, de Londrina e está credenciando pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA).

Congresso Brasileiro
de Olericultura em Goiânia
Termina na terça-feira
(4), no Centro de Cultura e
Convenções de Goiânia, o 46º
Congresso Brasileiro de
Olericultura. O evento tem
como público-alvo pesquisadores, produtores, técnicos,
extensionistas e estudantes.
Entre os temas abordados,
um dos destaques é o manejo da mosca-branca, inseto
que ataca as olerícolas e causa grandes prejuízos aos produtores.

A questão será debatida
no Dia do Produtor, 2 de
agosto, na Ceasa-Goiás. A
mosca-branca vem sendo
chamada de praga do século
21.
São mais de 700 espécies
que sugam a seiva das plantas retirando nutrientes, afetando seu desenvolvimento e
ainda criando ambiente propício à entrada de fungos.
Mais informações pelo telefone (62) 3521-1560.

Assinado novo convênio para
atender comunidades pobres
A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) - vinculada ao Ministério da Agricultura - firmou um novo convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), no
valor de R$ 40 milhões, para
compra de produtos que vão
compor cestas de alimentos
para atender populações carentes e que vivem em situação de emergência.

Para isso, a Superintendência de Operações (Suope)
da empresa dá início no próximo dia 25 aos leilões para
aquisição dos produtos, como
arroz, feijão, açúcar e farinha.
Os alimentos serão estocados
nos armazéns da Conab e
depois doados a comunidades
quilombolas, acampados da
reforma agrária, indígenas,
atingidos por barragens e habitantes de terreiros na Bahia.

Modo de fazer:
Tempere os filés com sal e pimenta. Unte um refratário,
coloque-os lado a lado e leve ao forno pré aquecido a
180ºC, de 7 a 10 minutos ou até ficarem bem cozidos.
Em uma panela, ferve o suco de laranja com o caldo de
legumes. Diminua o fogo e acrescente a farinha dissolvida
no leite, o requeijão e mexa até engrossar. Retire do fogo,
adicione gotas de limão e mexa bem por alguns minutos.
Despeje sobre os filés e sirva em seguida. Rende 3 porções
de 300 calorias/cada.
Comunidades carentes serão beneficiados pelo convênio
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R E S T A U R A N T E S

Mitsuo Tanji reinventa o sushi no
Nakasa, da Consolação
MARCUS HIDE

São inúmeros os restaurantes que tiveram no balcão
Mitsuo Tanji como sushiman.
Sua história na culinária japonesa acompanha a implantação das primeiras casas de
sushi e sashimi em São Paulo.
Ele veio com 25 anos ao Brasil e hoje, com 74, afirma que
nem imaginava um dia trabalhar em restaurantes.
Mas começou antes da década de 60 e apenas para citar alguns pelos quais passou:
Sakurai, Enomoto, Kokeshi,
Okinazushi, depois Samurai,
Irori. Mas o mais conhecido,
sem dúvida, foi o Sushi Tanji,
aberto em 1970.
Por 30 anos perdurou, fazendo dupla com o cozinheiro
Kishi. Agora repassa toda essa
experiência, tanto no manejar
das facas quanto em entender
o paladar das pessoas diante
do sushi, no Nakasa Sushi.
Desde abril do ano passado no
endereço da Rua da Consolação, Tanji adapta alguns de
seus pratos para agradar ao
gosto dos fregueses – a maioria não descendentes. Por
exemplo, no preparo do
niguirizushi. O wasabi – que
serve até para “grudar” a fatia do peixe no arroz – não tem
vez se assim desejar quem irá
comê-lo. “Mando sushi sem
wasabi, porque aqui é Jardins.
Primeiro pergunto se gosta ou
não, porque muitos acham forte, e quem não gosta pode usar
separado”, diz.
No kaiten, onde atende, trabalhando atrás do balcão – que
por sinal se localiza logo na
entrada do restaurante –, o
mestre exercita sua arte de
longos anos. O esquema é simples. O cliente chega e escolhe sentar-se às mesas, para
pedir á la carte, ou no kaiten.
Se escolher a segunda opção,
o chef se encarregará de servi-lo individualmente – e com
a ajuda dos garçons.
A ordem dos pratos é a seguinte: entrada (missoshiru,
shumai, ebishin...), do sushibar
podem surgir niguirizushis,
makizushis, temakis e sashimis,
pratos quentes (yakisakana,
beef negimaki, tempurá, entre
outros) e sobremesa. É possível assinalar na ficha comanda o quanto quiser de cada prato, que o simpático Tanji prepara. Os pratos chegam pela
esteira giratório até a pessoa,

Sushiman prepara pratos típicos há mais de 30 anos

identificados por cor. “Pode
comer à vontade, e pode até
repetir. Eu vou preparando até
o cliente sentir-se satisfeito.”
O valor por pessoa é fixado em
R$ 54,00. No almoço, o preço
baixa para R$ 25,20 e o cliente se serve dos especiais da
casa. Para isso, há ainda outros sushimen à disposição.
Mas o cardápio mostra ainda as muitas opções da cozinha quente, principalmente
para os amantes de peixes.
Um dos mais pedidos é o Salmão Kioto (R$ 27,00), grelhado com alho-poró, shiitake, aspargo e arroz; ou o Sakamushi
(R$ 26,10), peixe branco com
palmito pupunha e algas; ou
também o Sugoi (veja receita
ao lado), um robalo recheado
com enguia, tataki de abacate,
chips de lótus (renkon) e ikura
(ovas de salmão).
Se você prefere outro tipo
de carne para provar no local,
as atendentes avisam que o
Oishi (R$ 22,50), peito de frango, molho de gengibre, cogu-

melos e gohan, é dos que saem
bem. E após estar quase satisfeito, uma sugestão é escolher uma das sobremesas em
destaque na lousa, do lado esquerdo às mesas – para “lembrar” que elas existem e sugerir que o cliente experimente. Segundo quem já as provou, são imperdíveis: banana
brullee, creme brullee, tempurá
de sorvete, abacaxi com calda
de mel e gengibre e sorvete
com farofa de gengibre.
Vinhos e peixes - O proprietário da casa não é japonês e
teve a idéia de entrar no ramo
quando estudava em Nova
York, onde tinha muitos amigos nikkeis. Como o próprio
Ivo Abrahão Nesralla Jr., 32,
conta, foi por lá que entrou pela
primeira vez num restaurante
japonês. Decidiu, então, fazer
um curso dessa cozinha. Voltou ao Brasil em 1994, para
estudar Publicidade e apenas
em 1998 abriu com uma sócia
o Sushi Express, em Porto Ale-

gre (RS). Em 2001 mudou-se
para São Paulo e em 2004
abriu as portas do Nakasa
Sushi, na Rua da Consolação,
abaixo à Avenida Paulista.
“Quis fazer um formato diferente, com cozinha tradicional, mas que tivesse idéias
novas e ambiente diferenciado. Nos pratos quentes, usamos ingredientes japoneses,
mas com a técnica de
cozimento francesa.” Num
ambiente aconchegante, decorado em madeiras e iluminação a velas, os clientes podem optar pelo teishoku tanto
no almoço quanto no jantar.
“No sushibar nem precisa falar que o Tanji toma conta, e
duas vezes por semana vou ao
Ceasa comprar peixes, muitos
dos quais poucos restaurantes
usam e esse é um trabalho
pessoal”, orgulha-se.
Para o Dia dos Pais (13 de
agosto), a casa irá oferecer aos
pais e ao seu acompanhante
caipirinha de Marisqueira (cachaça de canela e erva-doce).
E por falar em bebidas, o local
é procurado também para
happy hours. Sakerinhas ,
drinks e shochus são os destaques. Peça para acompanhar
alguma entrada-degustação,
por R$ 12,60: harumaki, guiozá
e ebichin. Ou a Especialidade
do Tanji: sugaki (salada de ostras).
Inaugurada nesta semana,
a carta de vinhos é até mesmo
didática, como apresenta
Nesralla. “São 18 rótulos, entre nacionais [Miolo] e importados [australiano, francês, alemão, italiano, chileno e argentino]. Coloco os tipos de uva,
as características do vinho e
sugestão para cada jantar, associando-os aos peixes que
servimos. Foi um trabalho bem
elaborado.”
(Cíntia Yamashiro)
NAKASA SUSHI
RUA DA CONSOLAÇÃO, 3.147, JARDINS
TEL.: 11/3064-0970
ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12H
ÀS 15H; E JANTAR DE SEGUNDA A QUINTA,
DAS 19H À 1H, E SEXTA ATÉ ÀS 2H
SÁBADO, DAS 13H ÀS 2H; E DOMINGO,
DAS 14H À 0H
DELIVERY TODAS AS NOITES, A PARTIR
DAS 19H
ACEITA TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
E VISA VALE
ESTACIONAMENTO COM MANOBRISTA
(R$ 4,00 – ALMOÇO, E R$ 8,00 – JANTAR)

Assine aqui!
(11) 3208 3977

Sugoi
1 - Separe uma posta de peixe branco leve, robalo de
preferência (130gr). Faça
um corte longitudinal no filé
e insira dentro dele um pedaço de enguia defumada
pronta 20gr – como um sanduíche. Cozinhe a posta de
10 a 15 minutos em uma panela de vapor.
2 - Corte 9 fatias de lótus
(raiz/renkon) bem fina e frite em óleo quente rapidamente, separe. Com um
quarto de abacate maduro
faça um tataki (pequenos
cubos). Reserve. Faça um
azeite de ervas com manje-

ricão, dil, alecrim, hortelã e
azeite de oliva. Reduza um
pouco de creme de leite fresco com limão numa frigideira
para a decoração.
3 - Montagem: em um prato
quadrado ou retangular ponha
a posta do peixe centralizada.
Em cima da posta decore com
ikura (ovas de salmão) e a redução do creme de leite e limão. Monte o tataki de abacate em uma forma quadrada
de 5 por 5 e decore por cima
com o azeite de ervas ao lado
da posta.
Tempo de preparo: 25 minutos

O caminho do sushi
Nascido em Fukushima,
Mitsuo Tanji, 74, é o que se pode
chamar de chef remanescente
dos pioneiros em São Paulo.
Outro antigo mestre – hoje falecido – é Kenchan, o primeiro
sushiman da Capital. Foi em 1957
que Tanji aqui chegou para trabalhar na lavoura em Mogi das
Cruzes. “Não tinha corpo de lavrador, e gostava de cozinhar,
desde que ajudava minha mãe.”
Muitos lembram-se dele
pelo Sushi Tanji, que de 1970 a
2000 funcionou na Rua dos Estudantes. Com aqueles que se
recordam dos antigos restaurantes e costumavam freqüentálos, basta comentar sobre o conhecido chef. Muitos irão dizer
sobre o seu yakisoba, que “é
diferente” dos demais. Lá, com
o cozinheiro Kishi numa pequena casa movimentada não era
fácil dar conta.
“Eu trabalhava sozinho com
o Kishi para atender, irasshaimase (dar as boas-vindas), pegar
os pedidos, fazer o prato, servir
à mesa e depois limpá-la, lavar a

louça...” E do outro lado da
mesa, alguns clientes fiéis, famosos – o ex-cônsul do Japão
Nobuo Oguchi, que gostava de
lamen; o ex-governador paulista Paulo Egydio Martins, que
vinha com a família; artistas
como Ney Matogrosso e
Fernanda Montenegro –, críticos de gastronomia e muitos
amigos.
Mas em 2001, Tanji foi para
o Samurai, no ano seguinte partiu para Recife (PE), pois “um
amigo meu havia montado o restaurante Ninja, que era lotado”,
em 2003 incursou no Gaijin by
Tanji e em 2004 foi o Irori que o
recebeu. Após largo período na
Liberdade, ele resolveu, há mais
de um ano, aceitar o convite de
trabalhar no Nakasa Sushi, restaurante aberto em novembro de
2004 pelo publicitário Ivo
Abrahão Nesralla Jr. E mesmo
não se situando no tradicional
Bairro Oriental, faz questão de
manter o sabor original do Japão em seus pratos, encaminhados ao cliente pelo kaiten.

São Paulo, 29 de julho a 01 de agosto de 2006

Delegação do Pará viajou mais de 50 horas de ônibus
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Demostração da equipe japonesa chamou a atenção do público...

... visita foi patrocinada pelo jornal Hokkoku Shimbun

ESPECIAL/SUMÔ

Ricardo Aoyama supera dificuldades
e fica com título entre os pesados
NIKKEY SHIMBUN

O

trajeto até a cidade de
Araçatuba, no interior
de São Paulo, é longo.
Da Capital são cerca de 530
km, distância percorrida em
mais de sete horas dentro de
um ônibus. Mas tinha gente de
mais longe. Do Pará, por
exemplo. Nesse caso, são mais
de 50 horas de viagem. Tinha
ainda de Londrina (PR), do Rio
Grande do Sul, da Argentina,
do Paraguai e até do Japão.
Mas o sacrifício vale a pena.
A hora em que eles sobem no
dohyo parecem reverter a lógica e transformam o cansaço
em prazer de lutar.
Foi assim no 45º Campeonato Brasileiro de Sumô, realizado nos dias 22 e 23 deste
mês, no Ginásio de Esportes
“Dr. Plácido Rocha”. Paralelamente à competição principal, que definiu a equipe brasileira que disputará o Campeonato Mundial Adulto, marcado
para outubro, na cidade japonesa de Osaka, foram disputados também o 9º Campeonato Feminino e o 11º Campeonato Sul-Americano.
Na categoria individual
masculino, destaques para o
leve Yukio Moriy (Sudoeste),
o médio Allan Galvão (Sudoeste), o pesado Ricardo
Aoyama (Nova Central) e o
absoluto Ted Vitor Barbirato
(Sudoeste), que carimbaram
seus passaportes para o Japão.
No feminino, a paraense Alexandra Marques ficou em primeiro nas categorias adulto
médio e absoluto. Vanessa
Lins (leve), da Paulista; e Ana
Cláudia Gomes (pesado), da
Norte, completaram o pódio.
Por equipes, quem se deu
melhor foram as meninas de
Londrina enquanto no masculino o título geral ficou com a
equipe da Sudoeste.
Já no Sul-Americano o
Brasil confirmou o seu favoritismo e faturou o primeiro lugar, com a Argentina em segundo e o Paraguai em terceiro. No Torneio da Amizade
também deu a lógica, com
duas equipes japonesas nas
duas primeiras colocações e o
Brasil em terceiro.
Para o pesado Ricardo
Aoyama, a competição teve
um sabor especial. O mogiano
voltou a disputar um Campeonato Brasileiro depois de um
hiato de seis anos. Sua última
competição foi em 1999, quan-

A partir da esquerda: Yukio Moriy (leve), Allan Galvão (médio), Ricardo Aoyama (pesado) e Ted Vítor Barbirato (absoluto) conquistaram vaga para o Campeonato Mundial

dendo me dedicar ao sumô,
mas tenho família [Aoyama é
casado e tem duas filhas] e
tenho que pensar no meu futuro”, lamenta ele. “No início
deste coloquei na cabeça que,
se é para ser meu último ano
no sumô, que seja o melhor”,
observa Aoyama, revelando

que caso não encontre nada
que dê para cobrir pelo menos
suas necessidades básicas
pensa em abandonar o esporte e ir para o Japão trabalhar
como dekassegui. “É uma possibilidade remota mas que não
descarto. Jamais havia pensando nessa hipótese, mas hoje

é uma idéia que estou amadurecendo. Como descendente,
me resta esse recurso, que espero não precisar”, desabafa
Aoyama, antecipando que, se
disputar o Campeonato Mundial, “quero dar o melhor de
mim”.
(Aldo Shiguti)

Prefeito agradece a presença
da comunidade na região
Delegação Japonesa trouxe 11 sumotoris para o Brasil

do foi para a Bahia, numa região conhecida como Costa do
Dendê, para trabalhar numa
fazenda de produção de camarão. Retornou a São Paulo no
início deste ano e antes do Brasileiro já havia conquistado dois
torneios regionais.
Aos 29 anos, Aoyama atribuiu sua conquista aos “bons
professores, à serenidade e, é
claro, a uma boa dose de sorte”. “Nos últimos torneios regionais estava treinando com
o Ricardo Sugano e isso me
deu bastante confiança. Antes
de embarcar para o Japão, ele
me disse que no ritmo em que
estava eu só não seria campeão por uma eventualidade.
Lutar com essa recomendação
de um futuro profissional não
é para qualquer um”, comentou Aoyama, referindo ao seu
xará, que partiu recentemente
para Tóquio, onde tentará a
carreira profissional.
“Acho que a calma também foi fundamental. Posso
não ter mais a mesma forma
de quando tinha 20 anos mas,

em contrapartida, ganhei mais
experiência. Mas não sou nenhum gênio e contei com a
sorte também”, brincou Aoyama, que começou a praticar
sumô com apenas seis anos de
idade e procura servir de
exemplo para as novas gerações.
“Em Mogi, desenvolvemos
um trabalho com crianças carentes, o que aumenta nossa
responsabilidade. Conquistas
como essa valorizam nosso
esforço e fazem com que eles
continuem treinando. Por si só
isso já recompensa porque,
praticando sumô, as crianças
ficam longe de coisas ruins”,
explica Aoyama, lembrando
que sua participação no Brasileiro esteve ameaçada.
Dekassegui – Desempregado, o sumotori teve que recorrer à ajuda de vereadores de
Mogi das Cruzes, que custearam sua despesa. Por conta de
sua situação, Aoyama conta
que está vivendo um “impasse”. “Por enquanto estou po-

O prefeito de Araçatuba,
Jorge Maluly Netto, disse que
“foi uma honra e motivo de
orgulho” para o município
sediar as competições de
sumô. “Eventos como esses,
de repercussão internacional,
estimulam e muito a prática
de esportes, que é uma de
nossas bandeiras”, declarou
o prefeito em entrevista ao
Jornal Nikkei.
Maluly, que está em seu
segundo mandato à frente da
administração de Araçatuba,
esteve presente na cerimônia
de abertura acompanhado
do vereador Nilo Ikeda e da
primeira-dama e secretária de
Ação Social, Therezinha de
Faria Maluly. Ele recepcionou
as delegações internacionais
na sexta-feira (21) à noite.
Entre as autoridades presentes estavam o cônsul Satoshi
Morita, o vereador de São
Paulo, Jooji Hato, e candidato a deputado federal, Walter
Ihoshi, entre outros.
Maluly deu uma bandeira
de Araçatuba, um quadro pintado pela artista Duxtei Vinhas Itavo e cartões postais
de Araçatuba ao chefe da

Maluly entrega bandeira do município à comitiva japonesa

delegação japonesa, Yoshio
Yamamoto. Os japoneses também receberam cópia do decreto de hóspede oficial do
município. A delegação presenteou o prefeito com um
mimo. Acompanhando a delegação vieram profissionais de
duas equipes de televisão e do
jornal Hokkoku Shimbun,
que a cada cinco anos patrocina esse tipo de intercâmbio.
Maluly Netto considerou o
evento “um grande sucesso” e
elogiou a participação de todos,
“incluindo a vinda da delegação
japonesa, que muito nos honrou”. “E o nosso município par-

ticipou, ainda que de forma
modesta, mas com muita boa
vontade”, comentou o prefeito, acrescentando que já conhecia o esporte através de
torneios realizados na região,
pela tevê, e durante suas três
idas ao Japão – a primeira
como deputado estadual, em
1971. “A comunidade japonesa em Araçatuba é marcante
e teve uma grande influência
no progresso do município.
Por isso, Araçatuba agradece
à presença da comunidade
nikkei, que muito nos enche
de orgulho”.
(AS)
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Ginásio de Esportes recebeu um bom público

Apresentação de taikô fez sucesso na cerimônia de recepção

São Paulo, 29 de julho a 01 de agosto de 2006

Ritual antes de iniciar a competição é tradição no sumô
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Enquanto isso, em um final de semana na cidade de Araçatuba...

Masatoshi Akagi, Kunio Takahashi (em pé) e Kazoshi Shiraishi

Torcida acompanhou a competição com olhos bem abertos

Araçatuba sediou o Campeonato Brasileiro pela seguda vez. A primeira foi em 1997: cidade tem tradição em sediar grandes eventos

Sumotoris japoneses fazem aquecimento fora do ginásio...

... delegação cativou os moradores de Araçatuba

Autoridades marcaram presença na solenidade de abertura

Equipe masculina da Sudoeste fez bonito na contagem geral

Classificação do 45º Campeonato Brasileiro, 9º Campeonato Feminino e 11º Campeonato Sul-Americano
MASCULINO
INDIVIDUAL
MIRIM: 1º) Tacio Hoshina
(Pará), 2º) Vítor Bonfim (Paulista), 3º) Danilo Moreira (Norte), 3º) Bruno Yamazaki (Grande ABC)
INFANTIL: 1º) João Antonio
Bonfim (Paulista), 2º) Suleiman
Oweis (Santo Amaro), 3º) Caio
Cosme Gomes (Londrina), 3º)
Matheus Kono (Pará)
JUVENIL: 1º) Plínio de Moura
(Pará), 2º) René Crespo Júnior
(Rio Grande do Sul), 3º) Bruno Takikawa (Sudoeste), 3º)
Anderson Santana (Londrina)
PESO LEVE: 1º) Yukio Moriy
(Sudoeste), 2º) João Carlos
Souto (Sudoeste), 3º) Shigemi
Nishikawa (Noroeste), 3º) Jorge Takimoto (Rio Grande do Sul)
PESO MÉDIO: 1º) Allan
Galvão (Sudoeste), 2º)

Takahiro Higuchi (São Paulo),
3º) Yudi Hayashi (Paulista), 3º)
Yoshihiro Higuchi (São Paulo)
PESO PESADO: 1º) Ricardo
Aoyama (Nova Central), 2º)
Edson Dalmagro (Rio Grande
do Sul), 3º) Ted Vitor Barbirato
(Sudoeste), 3º) Adailton
Sparavieri (Grande ABC)
PESO ABSOLUTO: 1º) Ted
Vítor Barbirato (Sudoeste), 2º)
Ricardo Aoyama (Nova Central), 3º) Kiyoshi Shimazaki
(São Paulo), 3º) René Crespo
(Rio Grande do Sul)
POR EQUIPES
MIRIM: 1º) São Paulo, 2º)
Grande ABC, 3º) Pará, 3º)
Noroeste
INFANTIL: 1º) Sudoeste, 2º)
Pará, 3º) São Paulo, 3º) Rio
Grande do Sul
JUVENIL: 1º) Sudoeste, 2º)

Pará, 3º) Norte, 3º) Rio Grande do Sul
ADULTO: 1º) Rio Grande do
Sul, 2º) São Paulo, 3º)
NovaCentral, 3º) Sudoeste
“A”
GERAL: 1º) Sudoeste (46 pontos), 2º) Pará (28), 3º) Rio
Grande do Sul (28)
FEMININO
INDIVIDUAL
MIRIM: 1º) Juliana Rodrigues
(Sudoeste), 2º) Joyce Bezerra
(Nova Central), 3º) Tais Fukushima (Pará), 3º) Dorotéia
Franciele (Sudoeste)
INFANTIL: 1º) Pámela Coelho (São Paulo), 2º) Daniele
Santos Reis (Pará), Maria Rita
Domingues (Sudoeste), 3º)
Daiane Maria da Silva (Sudoeste)
JUVENIL: 1º) Ana Claudia

Gomes (Norte), 2º) Luciana
Santos (Norte), 3º) Janaina Silva (Londrina), Isadora
Pelegrini (Londrina)
PESO LEVE: 1º) Vanessa Lins
(Paulista), 2º) Janaina Oliveira
(Nova Central), 3º) Erica F. de
Souza (São Paulo), 3º) Josiane
Cavalcanti (Nova Central)
PESO MÉDIO: 1º) Alexandra
Marques (Pará), 2º)Sonia
Ferreira (Norte), 3º) Marina
Preismer (Londrina), Lia Claudia Pinho (Pará)
PESO PESADO: 1º) Ana
Claudia Gomes (Norte), 2º)
Jaqueline F. Silva (Londrina),
3º) Sisneide de Paula (Londrina), 3º) Amanda Luisa Costa
(Londrina)
PESO ABSOLUTO: 1º) Alexandra Marques (Pará), 2º)
Jaqueline Silva (Londrina), 3º)
Sisneide de Paula, 3º) Ana

Claudia Gomes (Norte)
POR EQUIPES
ADULTO: 1º) Londrina, 2º)
Norte, 3º) Nova Central, 3º)
Pará
GERAL: 1º) Londrina (28 pontos), 2º) Norte (24), 3º) Pará
(21)
TORNEIO
SUL-AMERICANO
INDIVIDUAL
PESO LEVE: 1º) Gabriel Pereira (ARG), 2º) Mariano
Garcia (ARG), 3º) Francisco
Tanaka (PAR), 3º) Gilberto
Nonaka (PAR)
PESO MÉDIO: 1º) Allan
Galvão (BRA), 2º) André
Gerenho (ARG)
PESO PESADO: 1º) Ricardo
Aoyama (BRA), 2º) Ted Vítor

Narbirato (BRA)
ABSOLUTO: 1º) Ricardo
Aoyama (BRA), 2º) Allan
Galvão (BRA), 3º) Ted Vítor
Barbirato
(BRA),
3º)
Sebastian Videla (ARG)
POR EQUIPES
1º) Brasil, 2º) Argentina, 3º)
Paraguai
TORNEIO
DA AMIZADE
INDIVIDUAL
1) Yoshiaki Arakizeki (Japão
“A”), 2º) Masahide Shinde (Japão “D”), 3º) Takahiro Maeda
(Japão “A”), 3º) Tatsuya
Shichinohe (Japão “A”)
POR EQUIPES
1º) Japão “C”, 2º) Japão “A”,
3º) Brasil “A”, 3º) Japão “B”

São Paulo, 29 de julho a 01 de agosto de 2006

Alexandra Marques (Pará) foi campeã na categoria médio
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Ana Cláudia Gomes (Norte) faturou na categoria pesado

Na categoria absoluto também deu Alexandra Marques em primeiro
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Londrina comemora resultado no feminino
JORNAL NIKKEI

L

ondrina (PR) conquistou
o título brasileiro de
sumô na categoria feminino no 45º Brasileiro de
Sumô. As conquistas individuais foram obtidas pelas atletas
Jaqueline Silva, Sisneide de
Paula e Amanda Luisa Costa,
respectivamente, segunda e
terceiras colocadas na categoria pesado; Marina Preismer,
terceira colocada na categoria
médio; e Janaina Silva e Isadora Pelegrini, respectivamente, segunda e terceira colocadas na categoria juvenil.
Segundo o presidente da
União Londrinense de Sumô
(ULS), Cassiano Joaquim Gomes a equipe, que representou
o Paraná na competição, foi a
maior delegação representada
por 45 atletas, de cinco academias de sumô da cidade (Tigre, Tradição, Tsunami, Força
e Yama Sumô). “Fizemos uma
pré-seleção entre os 130 atletas que se inscreveram para
participar do Brasileiro”, lembrou Cassiano.
A equipe londrinense apresentou uma novidade que foi o
atleta Brendom Guimarães,
primeiro deficiente visual
sumotori no mundo. “Não houve nenhum preparo especial e
ele lutou contra um atleta normal”, destacou Cassiano. Outro destaque de Londrina no

derar difícil que isso venha a
acontecer porque a ULS não
é filiada à Federação Paranaense
Para participar dos campeonatos de sumô, os atletas
londrinenses recebem incentivo da Sercomtel, Fundação de
Esportes, Prefeitura de Londrina e da Secretaria da Mulher.
Segundo explicou o presidente da ULS, em contrapartida a
estes incentivos, a União
Londrinense de Sumô, oferece a 40 crianças carentes de
vários bairros da cidade, aulas
de sumô, gratuitamente, na entidade.

(Aldo Shiguti, com a assessoria
da Prefeitura de Londrina)

Participação no Mundial
depende da liberação de verba
Quantidade e qualidade: Delegação de Londrina participou da competição com 45 atletas

torneio, foi a participação do
atleta Anderson Santana, na
equipe brasileira que disputou
o Torneio da Amizade, disputado contra o Japão, Paraguai
e Argentina.
Na avaliação do presidente da ULS, os resultados melhoraram muito em relação ao
ano passado, quando a cidade
disputou pela primeira vez e

ficou em 10º, lugar no masculino, e em 18°, no feminino. “Já
mereceremos o reconhecimento da Confederação Brasileira de Sumô para representar a Federação do Paraná.
Somos a única equipe em atividade no Estado”, atesta o
presidente da ULS, que não
pretende entrar em atrito com
a federação paranaense.

Sobre a possibilidade de
Londrina sediar o próximo
campeonato, Cassiano disse
que a Prefeitura aprovou a intenção da cidade em sediar o
evento e que agora, precisa ser
confirmada pela Confederação Brasileira de Sumô.
Em entrevista ao Jornal
Nikkei, o presidente da CBS,
Masatoshi Akagi, disse consi-

Liga Noroeste quer atrair novos praticantes
Responsável pela promoção do evento, a Associação
Cultural Nipo-Brasileira de
Araçatuba quer atrair novos
praticantes para o sumô. “A
Liga Noroeste já foi mais forte, com representantes de
Andradina, das Três Alianças,
de Pereira Barreto, Mirandópolis, Guararapes, Birigui,
Gabriel Monteiro, Lins e Promissão. Hoje, só reúne atletas
de Pereira Barreto e Araçatuba”, conta o diretor do Departamento de Esportes da entidade, Mitsuo Motoyama, lembrando que a cidade de Araçatuba já havia sediado uma
edição do Brasileiro em 1997.
“Reivindicamos a organização do campeonato junto à
Confederação Brasileira de
Sumô porque gostamos de realizar grandes eventos esportivos. Além do sumô trouxemos para Araçatuba modalidades como o beisebol e o atletismo”, comentou Motoyama,
acrescentando que o Brasileiro contou com a parceria da

“O sumô é um esporte que
exige educação e disciplina.
Por isso, o retorno que ele proporciona acaba atraindo o interesse de muitas famílias”,
conta Cassiano. Segundo ele,
a ULS é uma entidade de utilidade pública municipal e estadual, o que possibilita a captação de recursos. “Nosso próximo objetivo é obter o título
de utilidade pública nacional
para que possamos captar
mais recursos e assim preservar a cultura japonesa através
do sumô”, explica Cassiano.

Masatoshi Akagi, que elogiou a organização do Brasileiro

Competição em Araçatuba teve participação de atletas do Paraguai, Argentina e do Japão

Prefeitura Municipal de Araçatuba, que contribuiu com a
mão de obra para a montagem
do dohyo.
“Apesar das dificuldades, o
sacrifício vale a pena. É uma
forma de estimular a prática de
sumô e, desta forma, preservar a cultura japonesa”, endossa o presidente da Associação

Cultural Nipo-Brasileira de
Araçatuba, Kunio Takahashi.
Segundo ele, a entidade, que
possui convênio com a Santa
Casa local, conta atualmente
com cerca de 700 famílias associadas. “O sumô é apenas
uma de nossas atividades. Desenvolvemos também eventos
culturais e sociais, como o

karaokê”, explica Takahashi,
acrescentando que “tivemos
sorte ao pleitear a realização
do Campeonato Brasileiro deste ano porque coincidiu com
a vinda da delegação japonesa”. “A visita de sumotoris japoneses sempre acaba despertando um interesse maior”,
admitiu.
AS)

O presidente da Confederação Brasileira de Sumô,
Masatoshi Akagi, revelou ao
Jornal Nikkei, ainda em
Araçatuba (SP), que a participação da equipe brasileira
no campeonato Mundial que
será realizado em outubro, na
cidade de Osaka, está comprometida. “Estamos na dependência da liberação de
verba do governo federal
através do Ministério dos Esportes. Já encaminhamos o
pedido mas até agora não
obtivemos resposta”, lamenta Akagi, acrescentando que
o Campeonato Mundial Sub20 foi cancelado por questões
financeiras.
A situação não é nova
para a CBS. “No ano passado aconteceu a mesma coisa
e por isso não participamos
da competição”, lembra o dirigente. “Espero que este ano
seja diferente. Mas pelo jeito
está encaminhando para a
mesma situação. O chato é
que tudo fica para a última
hora e isso acaba atrapalhan-

do”, explica o presidente,
afirmando que seriam necessários cerca de R$ 60 mil
para custear as despesas de
viagem ao Japão de uma delegação formada por dez pessoas – oito atletas, sendo quatro no masculino e quatro no
feminino, além de técnico e
um dirigente.
Sobre a organização do
Campeonato Brasileiro,
Akagi foi só elogios. “A Confederação não tem o que reclamar. Tudo transcorreu
muito bem. O único problema foi a distância, que acaba
elevando os gastos de cada
equipe”, observou ele, que
calcula que cada equipe tenha desembolsado de R$ 5 a
R$ 6 mil, entre despesas com
trasnporte, alimentação e taxa
de participação. “Mas tirar a
competição da Capital acaba
sendo bom para o sumô porque mais pessoas podem ter
acesso ao esporte e isso contribui para a divulgação do esporte”, destaca Akagi.
(AS)
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GATEBOL

BEISEBOL 1

Campeonato Brasileiro de Seleção
Regional reúne 128 equipes
MARCUS HIDE

A

contece hoje (29) e
amanhã (30), em São
Paulo, o 14º Campeonato Brasileiro de Seleção Regional de Gatebol. O evento
deve reunir 16 das 22 regionais
de todo o Brasil, o que inclui os
Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraná e Rio Grande do Sul.
São 128 equipes com seis
pessoas em cada, reunindo
cerca de 750 atletas participantes, de acordo com a
União dos Clubes de Gateball
do Brasil, organizadora do
evento. A cerimônia de abertura acontece a partir das 9
horas do sábado, com
hasteamento de bandeiras e
presença de autoridades.
Além de reunir todos num clima de confraternização e disputa, o evento comemora também o Dia do Gatebol (27 de
julho), instituído pela lei municipal nº 11.385, de autoria do
vereador Ushitaro Kamia.
Os participantes estarão
divididos em duas categorias:
koreisha (70 anos pra cima) e
soonen (até 69 anos). Por isso,
apesar de o esporte ser associado a praticantes da terceira-idade, até crianças podem

A Seleção Brasileira encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Beisebol
Infantil “Nanshiki”, no último
dia 23, na oitava colocação.
Depois de classificar em 1º lugar em seu grupo na Fase
Classificatória, os brasileiros,
sob o comando do técnico
Diogo Egawa, acabaram derrotados nas duas partidas que
fizeram pela Fase Final.
Na primeira partida da fase

final, a Seleção Brasileira foi
derrotada pelo Japão 2
(Nanso), que ficou em 4º lugar, pelo placar de 3 x 0. Em
seguida, pela disputa dos 7º e
8º lugares, a garotada brasileira caiu diante do Japão 1
(Missato) por 9 x 2.
E na decisão, Taiwan derrotou a China e ficou com o
título, com o México, até então bicampeão, ficou em 3º lugar.

BEISEBOL 2

Falece Aldo Notari, presidente
da Federação Internacional
IBAF

Competição deve reunir cerca de 750 atletas no Centro Esportivo Riyuzo Ogawa, em São Paulo

participar. Os jogos começam
às 10 horas e devem ser encerrados por volta das 17h. O
primeiro dia será classificatório para o domingo, em que
cerca de 50% das equipes, divididas em chaves, passam
para a fase Tournament, que
definirá os melhores de cada
categoria. O encerramento
está previsto para às 15h.
Mesmo com grupos de várias partes do Brasil, “São
Paulo é a região que tem mai-

or número de equipes participantes, da Capital, ABC e
outras cidades”, conta Toru
Honda, presidente da União
dos Clubes de Gateball, que
tem 74 anos e costuma exaltar a prática do gateball pelos
benefícios quer traz à saúde.
Para assistir, a entrada é franca. A arquibancada, com capacidade para até 700 pessoas, deverá estar repleta de torcedores, em sua maioria familiares e amigos. “Em mui-

tos casos, os filhos quem levam os pais e ficam assistindo da arquibancada”, afirma
Honda, lembrando que qualquer pessoa interessada pode
comparecer ao local e conhecer a modalidade.
O campeonato será realizado no Centro Esportivo Prof.
Riyuzo Ogawa, que fica na
Avenida Leonardo da Vinci,
1.551, no bairro do Jabaquara.
Mais informações pelos telefones 11/3208-9686.

JUDÔ

Campeonato Paulistano e amistoso com o
Canadá movimentam São Paulo
DIVULGAÇÃO

Acontece hoje (29), no Ginásio Costâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), o Campeonato Paulistano Juvenil Masculino e Feminino, a partir das
10h. Este torneio é classificatório para o Campeonato Paulista que será realizado em
Campinas, no Clube Concórdia, no dia 5 de agosto. Paralelo a este campeonato, a equipe do Canadá, que está no
Brasil desde o dia 16 de julho,
fará também um amistoso com
os judocas do projeto Futuro e
alguns integrantes do Projeto
Nossa Caixa. São eles, atletas
que recebem incentivo visando melhores condições de treinamento e de seguir carreira
no esporte, já que nas categorias de base eles não possuem
patrocínio individual.
A equipe do Canadá, que
está composta por 11 atletas, é

Brasil fica em oitavo no
Mundial Infantil ‘Nanshiki’

Judocas brasileiros entram hoje no tatami do Projeto Futuro para
desafiar a equipe canadense

comandada pelo brasileiro Sérgio Pessoa, que está há um ano
com o grupo. Para o técnico,
este amistoso servirá para promover o Campeonato Paulistano e para dar oportunidade para
os judocas treinarem, já que dois
atletas do Canadá irão participar do Mundial Sub 20.
“O amistoso de sábado
será realizado no intervalo do
Campeonato Paulistano e isso
servirá para promover o evento, divulgar a modalidade, e
será mais uma oportunidade
para os judocas treinarem.
Mesmo porque, o Jean Philippe
Gagnon e a Ana Marie
Petterson irão participar do
Mundial sub-20. Os treinos
realizados foram ótimos aqui no
Brasil, apesar de alguns
judocas estarem machucados.
Com isso, infelizmente, alguns
vão ficar fora do amistoso.”

Em nota enviada a todas
federações, a Federação Internacional de Beisebol (International Baseball Federation IBAF) comunicou o falecimento do presidente da entidade, Aldo Notari.
Notari, que estava com 73
anos de idade, faleceu às
20h35 (horário da Itália) desta
última quarta-feira (26), no
Parma General Hospital, onde
estava internado há quatro semanas, desde que foi diagnosticado uma grave doença que
provocou a falência múltipla de
seus órgãos.
A Confederação Brasileira
de Beisebol e Softbol, representada por seu presidente,
Jorge Otsuka, manifestou o seu
reconhecimento pelo trabalho
realizado por Aldo Notari à
frente da IBAF, “entidade esta
que sempre buscou apoiar o
desenvolvimento do beisebol
brasileiro”.
“Durante todos os anos da
sua gestão, Notari conseguiu
com que mais de 130 países
se filiassem à IBAF e levou o
beisebol para todos os conti-

Aldo Notari

nentes (africano, leste-europeu). Ele lutou muito para a
permanência do beisebol dentro do Programa Olímpico, mas
que infelizmente não foi possível manter, não sendo exclusivamente culpa dele, mas de
todas as confederações e federações continentais. Estas
que devem continuar lutando
para colocar o beisebol de volta às Olimpíadas” , destacou
Otsuka.

GOLFE

Nikkeis disputam competição
hoje e amanhã no Litoral
RICARDO FONSECA

BASTON

Associação Brasileira realiza 15º Concurso Nacional
DIVULGAÇÃO

A Associação Brasileira de
Baston-PL realizou no último
dia 15, no ginásio de esportes
da Instituição Religiosa
Perfect Liberty, na Terra Sagrada da América do Sul, em
Arujá (SP), o seu 15º Concurso Nacional. Participaram do
concurso 157 atletas, e a equipe do ABC sagrou-se campeã
recebendo o Troféu Transitório, que premia os que somaram mais pontos na contagem
geral.
A comissão julgadora foi
composta pelo instrutor responsável pela Associação Brasileira do Baston-PL, Tatsuya

Concurso reuniu mais de 150 atletas em Arujá

Sakata, e pelas ex-líderes e
instrutoras Suely Kawakami
Santos, Irene Jesus da Silva,
Carolina Hamako Moriguchi
Otani e Letícia Motoe

Fujikura.
Abrilhantaram o evento
equipes do Rio de Janeiro,
Niterói, Norte do Paraná, Mogi
das Cruzes, Arujá e das regio-

nais da cidade de São Paulo,
do ABC e de Santos. A competição teve início com as modalidade júnior e sênior. Houve apresentação especial do
instrutor Tatsuya Sakata. Outro número especial foi a apresentação de jazz, em que alguns bastonistas, sob a orientação da professora Cláudia,
puderam aprimorar suas
performances.
Ainda na parte competitiva, na modalidade pep art,
cada equipe concorrente apresentou uma coreografia criativa, a partir de temas previamente escolhidos.

ATLETISMO

Competição deve reunir mais de 500 atletas em São Paulo
A 70ª edição da Competição Intercolonial de Atletismo
Piratininga, que acontece neste final de semana, no estádio
Ícaro de Castro Mello, no
Ibirapuera, em São Paulo, deve
reunir mais de 5000 atletas, que
vão disputar provas de como

corridas de 100, 200, 400, 1500
metros, arremesso de disco,
martelo, dardo, salto em distância e com vara.
A prova é uma iniciativa da
Associação Cultural e Esportiva Piratininga, entidade que
promove iniciativas esportivas

para a comunidade há mais de
meio século. “Esporte é vida e
ajuda a juventude a crescer
com um caráter melhor”, acredita Gilberto Auyoagui, presidente em exercício do
Piratininga. As provas da competição têm várias categorias:

do infantil até terceira idade.
A competição acontece nos
dias 29 e 30 de julho, a partir
das 8h. No próximo mês, o
Ibirapuera de receber o
intercolonial de natação, outro
evento tradicional da comunidade nikkei.

Marcio de Melo é um dos destaques no litoral paulista

O tradicional Libra Terminais 54º Santos-São Vicente
Open, que será disputado hoje
(29) e amanhã (30), a partir das
6h30 – de acordo com o horário de saída –, em São Vicente
(SP), deve reunir 105 jogadores amadores. A competição
conta pontos para o ranking
paulista masculino e seguirá a
modalidade stroke-play em 36
buracos, sendo 18 por dia.
Entre os inscritos, está o
atual campeão do torneio Rogério Bernardo, do Guarapiranga. Outros representantes do
GGCC serão Everton da Silva, também em grande fase, e
Rosa Kamizaki. Os demais
destaques são Marcio de Melo,
presidente da Federação Paulista de Golfe e sócio do
SSVGC, assim como Toshio
Tsukazan, João Carlos Alves
da Silva e Matsue Ueta.
Também marcarão presen-

ça Abimael Nascimento e
Manuel Gama, ambos do Clube de Golfe de Campinas; Luís
Rogério da Silva, filiado diretamente à FPG; Pedro da Costa Lima, do São Paulo; Renato Oliveira e Silva e Adriana
Cinelly, do Terras de São José;
Joakim Thrane, do Clube de
Campo de São Paulo; além de
Morio Goya, Stella Miyagi e
Pascoalina Goya, todos do
Arujá.
No ano passado, o título da
categoria scratch feminina ficou com Michelle Ota, do Guarapiranga. O campo estará
aberto hoje para treinos, até as
16 horas, aos jogadores regularmente inscritos. Domingo,
será servida uma churrascada
aos participantes, além de um
coquetel durante a entrega de
prêmios. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone: 13/3468-3129.

