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Sobreviventes da bomba atômica no
Japão realizam eventos em São Paulo

Como a maioria dos gru-
pos sociais, também os de-
kasseguis sentiram e estão
sentindo os efeitos da crise
econômica mundial. Para
dar suporte a esses brasi-
leiros que moram no Japão,
o Governo daquele país
criou um plano de auxílio
aos trabalhadores estran-
geiros, mas muitos desses
empreendedores estão
mesmo tendo de voltar ao
Brasil com o apoio de suas
famílias.  “O governo de lá
está dando US$ 3 mil dó-
lares aos chefes de família
e US$ 2 mil para os demais
membros da família para
que possam retornar ao
Brasil”, explica o presidente
da ABD, Kiyoharu Miike.
“Para os que ainda insistem
em ficar, o Japão também
está oferecendo treinamen-
to e educação, uma vez
que lá geralmente a mora-
dia é associada ao traba-
lho e os custos de vida são
extremamente elevados”.

ABD é a mais
nova parceira do
site Minhas
Economias
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REPRODUÇÃO

A Associação Hibakusha
Brasil pela Paz (antes deno-
minada Associação das Víti-
mas de Bomba Atômica no
Brasil), participará no início de
agosto de quatro homenagens
em memória das vítimas e so-
breviventes das bombas atô-
micas que caíram nas provín-
cias e cidades de Hiroshima
e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de
agosto de 1945, respectiva-
mente. O objetivo é divulgar,
especialmente para os jovens,

a importância e a valorização
da paz; alertar sobre o perigo
das armas nucleares, associ-
ado às guerras e conflitos; e
fazer com que a data não seja
esquecida. O primeiro acon-
tecimento está programado
para o dia 5 de agosto na ci-
dade de Registro (184 quilô-
metros de São Paulo), onde
será celebrado um culto às
18h30 na sede da Igreja bu-
dista Nishi Honganji daquela
cidade.
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A cantora paranaense Cíntia
Nishimura conquistou o
Grand Prix do 24º Concurso
Brasileiro da Canção Japone-
sa. Com o resultado, Cíntia
repete o feito de 1995, quan-
do conquistou o GP do Bra-
sileirão realizado em Londri-
na (PR). O título do GP Júri
Popular ficou com Hideo Ta-
naka (Higashi-SP) e da Ca-
tegoria Sai Yuushu Kashosho
com Hiroshi Kamonzeki, da
Sudoeste-SP. Já o título geral

Cíntia Nishimura conquista
o GP depois de 14 anos
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DIVULGAÇÃO

ficou com a Higashi (SP), se-
guida por Centro-Oeste (SP)
e Minami (SP). “Fiquei bas-
tante feliz com a conquista.
Na minha categoria [Adulto
A] todos cantam muito bem
e na hora é quase impossível
saber quem é o melhor. Todo
título é especial, assim como
foi em 1995, e esse, certa-
mente também será inesque-
cível”, disse Cíntia Nishimura
em entrevista ao Jornal
Nippak, de Maringá (PR).

O paulista William Takahiro
Higuchi superou não só o
cansaço de mais de 30 horas
de voo que separam Kaohsi-
ung (Taiwan) – palco do
World Games – de São Pau-
lo, como também teve que
vencer a ansiedade para
sagrar-se campeão do 48º
Campeonato Brasileiro de
Sumô, competição realizada
nos dias 25 e 26, no dohyo
montado no Ginásio Esporti-
vo do Sesi de Suzano (SP).
No final, a recompensa veio
em dose dupla. Higuchi con-
quistou os títulos das catego-
rias Pesado e Absoluto e a
vaga para o campeonato Sul-
Americano.

Campeonato Brasileiro de Sumô define
representantes para o Sul-Americano
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Professora de japonês do Cel
(Centro de Estudos de Lín-
guas) de Itaquera, na Grande
São Paulo, Fabiana Cristina
Ramos Patrocínio, embarcou
no último dia 27 para o Ja-
pão onde fará um estágio de
seis meses em uma escola da
província de Toyama. A edu-
cadora da rede estadual de
São Paulo foi convidada pelo
governo japonês para auxili-
ar na comunicação e na inte-

Professora intermediará comunicação
entre alunos brasileiros e japoneses
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gração entre os alunos brasi-
leiros e japoneses, durante
seis meses. Toyama é uma das
regiões japonesas com maior
concentração de dekasseguis,
migrantes brasileiros que foram
trabalhar no Oriente. Estima-
se que cerca de 10 mil brasi-
leiros vivam na região.
Fabiana ainda terá a missão de
ajudar a comunidade brasilei-
ra a se comunicar melhor e se
adaptar à cultura da região.
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Internacional volta ao Japão para disputar a Copa Suruga
O Internacional de Porto Ale-
gre (RS) embarca hoje (31)
para o Japão onde na próxi-
ma quarta-feira (5) enfrenta-
rá o Oita Trinita, de Oita, pela
Copa Suruga (Suruga Bank
Cup). A partida acontece às

7h30 (horário de Brasília). A
equipe gaúcha tem retorno
previsto para o dia 6. Por
conta da viagem, a Confede-
ração Brasileira de Futebol
teve que alterar três jogos do
Inter no Campeonato Brasi-

leiro. A Copa Suruga Bank é
uma competição de futebol
criada em parceria entre a
Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol) e
a Liga Japonesa de Futebol
(J-League).
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POSSE – Em cerimônia realizada no dia 21 de julho,
no Buffet Colonial, em São Paulo, Cláudio Takata to-
mou posse como presidente do Conselho Diretor do
Rotary Clube São Paulo Aeroporto. Estiveram presen-
tes os vereadores Jooji Hato (SP) e Hiroyuki Minami
(São Bernardo do Campo), além do presidente do Rotary
Clube de São Paulo Jabaquara.

SINUCA NAGUISA –  A Associação Nagui-
sa esteve participando no mês de julho da 12a

Copa Nikkei promovida pela Federação Pau-
lista de Sinuca e Bilhar, que contou com 100
participantes –  todos nikkeis – para escolher o
melhor taco entre eles. A final foi realizada no
dia 11 de julho, no salão da AABB (Banco do
Brasil), e contou com  32 pré-qualificados, ten-
do a Naguisa conseguido colocar 8 jogadores
(que infelizmente não lograram chegar aos fi-
nalistas). Foram vencedores do torneio Adria-
no, da Mesc, campeão, e Cesar Taira. Tam-
bém da Mesc, vice-campeão. A Associação
Naguisa foi um dos patrocinadores do torneio.

ESFORÇO: Tsuji da Naguisa jogando uma das
partidas.

Cesar Taira, vice-campeão recebendo o troféu
de Edyson Tabata, diretor da Naguisa.

O campeão Adriano da Mesc

5o NAGUI-CHÁ – A Asso-
ciação Naguisa promoveu no
dia 15 de julho, a sua 5a edi-
ção do seu Chá Beneficente
que se denomina Nagui-Chá,
para um público de cerca de
100 pessoas. Este ano, dife-
rentemente dos anos anterio-
res, para que a tarde fosse
mais completa, foi oferecido
também um almoço, contra-
tando o Buffet Arnaldo´s, se-
guido depois de uma palestra
proferida pelo médico sanita-
rista, dr. Koshiro Kotani, cujo
tema foi “Alimentação na Ter-
ceira Idade”. A programação
foi completada com rodadas
de Bingo e sorteios e um show
com Edson Saito com a sua
banda. Entretanto, a parte
mais importante foi a entrega
da arrecadação desse evento
à instituição beneficente “Lar

Entrega das doações: Toshika Ida, Maiumi Miya-
hara, Marlene, Fátima (Vivência Feliz), Seico
Pires,Luzia e Eiji Denda.

BINGO: Lúcia Ikawa entregando prêmio a Bete
Takano.

Edson Saito e sua tecladista, apresentando-se no evento.

dos Idosos Vivência Feliz” de
58 quilos de arroz, 45 pacotes
de macarrão, 49 litros de leite
longa vida, 4 latas de leite em
pó, 24 quilos de açúcar, 40 tu-
bos de creme dental, 40 sa-
bonetes, 40 desodorantes, 40

detergentes, 30 quilos de sa-
bão em pó, 72 rolos de papel
higiênico, 11 quilos de feijão e
300 tiras para teste de
glicemia, entregues durante o
evento às representantes da-
quela entidade.

15 ANOS DO TAIYO – O
Hotel Taiyo comemorou os
seus 15 anos no dia 21 de ju-
lho com um disputado jantar
oferecido aos hóspedes, ami-
gos e convidados. A grande
surpresa da noite ficou por

conta da presença dos canto-
res que fazem parte da
historia do hotel: Karen Ito,
Nobuhiro Hirata e Edson
Saito, que estão presentes na
maioria dos eventos japone-
ses. Em seguida apresentou-

se Edgar Ishida e Tiemi Ono,
e os cantores da casa, Tião
Canhoto, Hosana e Valma.
Como convidadas especiais as
cantoras Gláucia de Paula e
Adriana Regina, que abrilhan-
taram a noite.

SEMPRE MULHER – Num clima de arraial,
o Grupo Sempre Mulher, de São Bernardo do
Campo, realizou no último dia 25 o seu chá be-
neficente em prol da paróquia Nossa Senhora
de Fátima, localizada na Vila Marlene. Apesar
do clima frio e chuvoso não faltou animação e
alegria. Quem compareceu ao salão da paróquia,
pôde desfrutar de uma tarde agradável, apreci-
ando o delicioso chá de frutas naturais e jogando
bingo. As pessoas que participaram desse ani-
mado evento tiveram a oportunidade de colabo-
rar com obras assistenciais da paróquia. O vere-
ador Hiroyuki Minami garantiu sua presença, e
ressaltou a importância da ação do Grupo Sem-
pre Mulher que está sempre engajado em traba-
lhos em prol de entidades assistenciais.

Maria, Rosa e Rosângela

Fussako, Tereza, Satoko, Kazuho e Mariazinha
Padre Augusto, Minami e voluntárias do Grupo
Sempre Mulher

Em sua 5ª edição, o Festival do
Chocolate acontece até o dia 9
de agosto (sempre de sexta a do-
mingo), na cidade de Ribeirão Pi-
res, no ABC paulista. Além das
diversas opções gastronômicas,
com muitos doces e salgados,
destacam-se também as apresen-
tações musicais e culturais. No úl-
timo domingo (26), grande parte
da programação foi dedicada a
atrações nikkeis.

Mariko Nakahira, com a mãe Fusae (dir.) e a pri-
meira-dama da cidade, Lidia Volpi (esq.)

Curtindo o show de Joe Hirata: Mario e Sônia
Teruya, e Laura e Sueli Nakama

No chalé do petit gateau: Fabio Kanno, Fernanda
Marchetto da Silva, Evete Sawada e Ísis Muraki

Na venda de pastéis: Alexandre Yamashiro, Otavio
Moreira , Thiago Marinelli e Pedro Taishi Yamashiro

Grupo Washi Taikô, da Associação Cultural Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Ribeirão Pires, que subiu ao palco no salão social
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Eventos homenageiam sobreviventes e vítimas
das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki

be um auxílio de governo ja-
ponês de US$ 300 para a com-
pra de medicamentos, ajuda
financeira essa que melhorou
a situação dos sobreviventes.
“A ajuda do governo japonês
chegou muito tarde porque
muitas vítimas já morreram.
Hoje poucos deles abriram pro-
cesso para pedir a ajuda em
dinheiro”, reclama ao contar
que todos os dias toma medi-
camentos. Independente da
idade, da diabetes e do cora-
ção ‘não muito bom’, ele tem
uma rotina diária durante os sete
dias da semana, chega às 7
horas em seu comércio e per-
manece até o final da tarde.

Junko Watanabe hoje com
66 anos tinha 2 anos e não lem-
bra de nada, quando a bomba
caiu em Hiroshima ela estava
a 18 quilômetros do centro da
cidade. Apesar da distância o
impacto da bomba não atingiu
outras regiões sendo varridas
apenas por um vento forte com
papel queimado. Na ocasião
ela disse que por causa dos
efeitos da radiação o único
problema de saúde que teve foi
uma diarréia incessante e qua-
se morreu.

Antes de vir para o Brasil
com 25 anos, a também dire-
tora da Associação Hibakusha,
estudou o colegial, em uma
escola de costura, depois tra-
balhou em casa fazendo pão
ajudando seus pais. “Conheci
meu marido (que também é de
Hiroshima) só por foto e por
carta, na época não tinha
Internet e nem telefone. Vim
sozinha num navio numa via-
gem de 45 dias”, lembra.

Junko Watanabe começou
a receber ajuda do governo
japonês desde 2003 e acha que
o auxílio chegou tarde porque
até os 38 anos não sabia que
era vítima da bomba atômica.
Na associação ela comenta
que faz todos os tipos de tra-
balho devido aos poucos fun-
cionários na entidade. “Eu tra-
balho com a Internet, escrevo,
apesar das dificuldades com o
português”, admite.

(Afonso José de Sousa)

AAssociação Hibakusha
Brasil pela Paz (antes
denominada Associa-

ção das Vítimas de Bomba
Atômica no Brasil), participa-
rá no início de agosto de qua-
tro homenagens em memória
das vítimas e sobreviventes das
bombas atômicas que caíram
nas províncias e cidades de
Hiroshima e Nagasaki, nos
dias 6 e 9 de agosto de 1945,
respectivamente. O objetivo é
divulgar, especialmente para os
jovens, a importância e a valo-
rização da paz; alertar sobre o
perigo das armas nucleares,
associado às guerras e confli-
tos; e fazer com que a data
não seja esquecida.

O primeiro acontecimento
está programado para o dia 5
de agosto na cidade de Regis-
tro (184 quilômetros de São
Paulo), onde será celebrado
um culto às 18h30 na sede da
Igreja budista Nishi Honganji
daquela cidade. No mesmo dia
acontecerá o tradicional Tooru
Nagashi às 20h15 quando se-
rão lançados 100 tooros (bar-
quinhos) no Rio Ribeira de
Iguape em memória aos fale-
cidos. A idéia é coincidir o lan-
çamento com o horário da ce-
rimônia promovida no Parque
Memorial da Paz em Hiroshi-
ma, Japão.

A cerimônia será promovi-
da pela Associação Hibakusha
Brasil pela Paz, pela Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa e Assistência Social
(Bunkyo) de Registro, pela
União Cultural e Esportiva

Sudoeste, e pelo Centro Cul-
tural de Hiroshima. Normal-
mente o Tooru Nagashi é rea-
lizado nos dias 1º e 2 de no-
vembro e este ano será pro-
movida a 55ª edição do even-
to.

O presidente da União Cul-
tural e Esportiva Sudoeste
(Uces), Toshiaki Yamamura,
esclarece que os 100 participan-
tes reunidos vão embarcar em
uma barcaça para subir rio aci-
ma cerca de 1000 metros onde
lançarão os barquinhos. Em
seguida a barcaça descerá o rio
para que mais embaixo as pes-

soas possam contemplar os
objetos acesos. “O lançamen-
to tem tudo a ver ainda mais
hoje por causa das ameaças de
guerra e do aquecimento glo-
bal; servirá de alerta, vai ser
muito bom”, assegura.

No dia 6 de agosto a Asso-
ciação Hibakusha realizará
uma missa às 8 horas no Tem-
plo Hompa Honganji do Brasil
(Nishi-Honganji), na Saúde –
Zona Sul de São Paulo, em
conjunto com a Sociedade Ci-
vil Hiroshima Kenjinkai do Bra-
sil. E no dia 9 de agosto outra
missa acontecerá às 11 horas

na Igreja São Gonçalo, na Pra-
ça João Mendes, centro da
capital paulista, em conjunto
com a Associação Nagasaki
Kenjinkai do Brasil.

Em setembro em outro
evento ligado às homenagens
a Associação Hibakusha vai
participar de um simpósio em
Goiânia, sensibilizada com as
vítimas do Césio-137, com a
finalidade de alertar a socie-
dade sobre os perigos, assim
como ajudar as vítimas a su-
perar as dificuldades e a se
recuperar.

Associação Hibakusha celebrará um culto na próxima quarta-feira (5) na cidade de Registro (SP)

ARQUIVO

O Brasil conforme informa-
ções fornecidas pela diretora
da entidade vivem 120 sobre-
viventes com idade média de
75 anos e concentrados nos
estados de São Paulo, Paraná
e Rio de Janeiro. Com exce-
ção do Brasil e do Japão a
maior concentração de sobre-
viventes se encontra na Coréia
do Sul, Coréia do Norte e nos
Estados Unidos (EUA), onde
alguns são filhos de imigran-
tes que estavam no Japão du-
rante a guerra ou por terem
dupla cidadania.

No Brasil Yasuko Saito não
soube informar se o índice de
falecimentos dos sobreviven-
tes está ligado ao câncer pro-
vocado pela ação das bombas.
Segundo ela mesma depois de
anos do acontecido, quem tem
maior conhecimento se as ví-
timas faleceram em função do
câncer são os EUA e o Japão.
“Vários tipos de câncer apa-
recem nas vítimas. Sabemos
quando uma vítima morre aqui
no Brasil porque temos que
enviar a certidão de óbito dela
para órgãos governamentais
japoneses: kencho e
shiyakusho das províncias e
cidades de Hiroshima e Naga-
saki para cancelar a ajuda de
US$ 300”, garante.

A associação também re-
aliza nos terceiros sábados
de cada mês uma reunião or-
dinária para os sobreviventes
que podem comparecer, para
serem informados a respeito
das novidades do assunto. Há
três anos uma campanha de
assinaturas pela paz (envia-
das para a sede da Organi-
zação das Nações Unidas –
ONU) foi iniciada para a po-
pulação brasileira colaborar.
Em 2007 um concurso de re-
dação escolheu duas pesso-
as para serem mensageiros
da paz como representantes
do Brasil: Priscila Yumiko
Fujikawa (Rio de Janeiro) flu-
ente em japonês e inglês e
Marcelo Cremer (SP) que
fala português e inglês foram
selecionados e recebidos em
Genebra, na Suíça.

Em 2008 o concurso não
foi realizado em função das
comemorações do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, uma vez que a associa-
ção e o Hospital Santa Cruz
apadrinharam a assinatura de
irmandade entre a Associação
Médica da Província de Hiro-
shima com a Associação Pau-
lista de Medicina. A campanha
da assinatura pela paz foi ini-
ciada há 12 anos em Nagasaki
pelos estudantes do ensino
médio que teve na época o
lema: pode ser pequeno, mas
melhor do que não fazer nada.

Entre as atividades a As-
sociação Hibakusha Brasil
pela Paz realiza palestras em
escolas particulares e estadu-
ais junto aos alunos do segun-
do grau. Ministras por sobre-
viventes as apresentações tem
como finalidade divulgar para
os jovens a importância da paz
e nunca revidar ou praticar a
vingança.

Yasuko Saito antecipa que
o diretor de cinema argentino
Roberto Fernández do O Mo-
vimento Falso Filmes, preten-
de lançar em maio ou junho de
2010 três documentários, um
sobre Nagasaki, outro sobre
Hiroshima e um terceiro que
abordará a vida de Takashi
Morita. O cineasta começou a
reunir depoimentos de sobre-
viventes, imagens e a cobrir
eventos em novembro de
2008. A expectativa é finalizar
a captação do material até de-
zembro.

Os três documentários que
estarão disponíveis em DVDs,
cada um com 52 minutos de
duração, em japonês, portu-
guês, inglês e espanhol, está
orçado em R$ 144 mil. Rober-
to Fernández anuncia que em
duas semanas vai correr atrás
de patrocínio através de con-
tatos com conhecidos e do Ins-
tituto Paulo Kobayashi. “Para
nós é muito importante à divul-
gação porque os depoimentos
das vítimas não ficarão para
sempre”, assegura Yasuko
Saito.

(Afonso José de Sousa)

País tem 120 sobreviventes

Nem tudo é motivo para
homenagens, mas também ra-
zão para disputa de decisões
favoráveis em prol dos sobre-
viventes da catástrofe. Há 25
anos a Associação Hibakusha
Brasil pela Paz briga com o
governo japonês para conse-
guir um tratamento adequado
para vítimas residentes no Bra-
sil e no exterior em geral. O
diretor-presidente da Associa-
ção Hibakusha, Takashi Mori-
ta, informa que na época da
explosão atômica Hiroshima
tinha 450 mil habitantes e Na-
gasaki 75 mil, apenas no dia da
detonação morreram na hora
140 mil japoneses.

De acordo com a diretora
da entidade, Yasuko Saito, des-
de 1986 a cada dois anos, mé-
dicos japoneses vem ao Brasil
para examinar e verificar a
saúde dos sobreviventes, mas

não promovem nenhum trata-
mento de saúde. “A nossa luta
é um tratamento para as víti-
mas aqui no Brasil financiado
pelo governo japonês, fato que
não acontece. Temos recebi-
do propostas de ajuda de enti-
dades brasileiras como hospi-
tais. Não queremos tirar pro-
veito disso”, ressalta ela ao
esclarecer que a responsabili-
dade em fornecer assistência
às vitimas é do governo japo-
nês, porém o fato delas terem
saído do Japão não tira deles o
direito de receber amparo.

Segundo Yasuko Saito em
2003 a associação entrou com
um processo no Japão, e o go-
verno japonês foi obrigado a
ajudar os sobreviventes resi-
dentes no Brasil. “A grande
maioria dos sobreviventes re-
cebem uma ajuda financeira
avaliada em US$ 300 para aju-

Associação Hibakusha reivindica tratamento adequado
dar na manutenção da saúde.
Achamos ótimo porque os que
estão no Brasil recebem o
mesmo direito que os residen-
tes no Japão. Esse valor nin-
guém questiona”, destaca.

Para receber o auxílio jun-
to ao governo japonês os Hi-
bakusha (termo em japonês
utilizado para designar as víti-
mas de bombas atômicas) ti-
veram que apresentar uma tes-
temunha para provar que se
encontravam no Japão da oca-
sião da queda da bomba. Além
disso, tiveram que responder
um questionário e passar por
uma entrevista com autorida-
des japonesas. Comprovado o
envolvimento no incidente as
vítimas receberam uma cartei-
rinha.

Yasuko Saito explica que a
associação ou os sobreviven-
tes não conta com a ajuda de

nenhum órgão governamental
brasileiro, seja no âmbito fede-
ral, estadual ou municipal, po-
rém ela afirma que recente-
mente o Instituto Paulo Koba-
yashi escolheu no ano passa-
do a associação como uma das
entidades beneficentes atuan-
tes na sociedade.

(Afonso José de Sousa)

A diretora da Associação
Hibakusha Brasil pela Paz,
Yasuko Saito, revela que os
sobreviventes da catástrofe de
Hiroshima e Nagasaki residen-
tes no Brasil preferem não se
aparecer na mídia e se res-
guardar em suas residências.
Entretanto alguns poucos são
receptivos, pelo menos um de-
les é bastante influente na co-
munidade nikkei, tanto que a
reportagem do Jornal Nippak
foi recebida por um senhor ale-
gre, lúcido, sempre disposto e
trabalhador em seu local de
trabalho na Saúde, Zona Sul de
São Paulo.

Takashi Morita, 85 anos
(nasceu em 1924), hoje é dire-
tor-presidente da Associação
Hibakusha Brasil pela Paz. Ele
lembra que na data da primei-
ra explosão tinha 21 anos e tra-
balhava como policial militar
em Hiroshima, quando a bom-
ba explodiu a cerca de 1300
metros de onde ele estava. Ao
contar sobre aquela época
com poucos detalhes, ele re-
corda que sofreu queimaduras
nas costas e foi hospitalizado
por outros soldados colegas.
“Foi um acontecimento muito
triste. A população da cidade
inteira estava morta. Não es-
queço nunca dentro do meu
pensamento”, relata. Segundo
o comerciante, o que a popu-
lação de Hiroshima viveu na-
quele dia foi um inferno.

Ele conta que depois que
soube que foi o governo dos
Estados Unidos que jogou a
bomba ficou com muita raiva,
mas naquele momento os japo-
neses decidiram não se vingar
por que provocariam uma guer-
ra sem fim. Ao vir para o Bra-
sil há 53 anos Takashi Morita
trabalhou como relojoeiro na
Liberdade e na Rua Augusta, e
há 25 anos para seguir com sua
vida com tranqüilidade e esque-
cer o passado, o simpático
nikkei abriu e mantém uma loja
de comida japonesa (sukiaki) na
avenida Jabaquara. No andar
superior do estabelecimento ele
cuida da associação.

Hoje Takashi Morita rece-

Sobreviventes da bomba atômica preferem o anonimato no Brasil
JORNAL NIPPAK

Takashi Morita, presidente da Associação Hibakusha Brasil

(Afonso José de Sousa)
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Passemos, desde logo, a
afirmar que os bens do deve-
dor respondem pelas suas dí-
vidas. Porém, em se tratan-
do de bem de família, este se
encontra ao abrigo da Lei
8.009/90 e se torna impenho-
rável. Dispõe a referida lei:

Art. 1º – O imóvel resi-
dencial próprio do casal, ou
da entidade familiar, é impe-
nhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previ-
denciária ou de outra nature-
za, contraída pelos cônjuges
ou pelos pais ou filhos que se-
jam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta Lei. (grifos
nossos)

A vaga de garagem
acompanha o destino do imó-
vel residencial, bem de famí-
lia,  por ser seu acessório, e,
assim impenhorável ou é au-
tônoma  e pode livremente
ser penhorada?

Toda problemática se ve-
rifica, principalmente, quanto
a penhorabilidade ou não des-
se bem, tendo em vista a Lei
8.009/90, que cuida da impe-
nhorabilidade do bem de fa-
mília.

Inúmeras controvérsias se
instalam referentes à penho-
rabilidade ou não das vagas
de garagem, tendo em vista,
julgados em ambos os senti-
dos dos nossos tribunais, ora
considerando a sua autono-
mia, e, assim passível de pe-
nhora, ora considerando a sua
acessoriedade em relação ao
imóvel residencial e tornan-
do-se impenhorável quando
este sofre tal constrição.

Consta na lei, inicialmen-
te referida, a expressão imó-
vel residencial. Assim, pode-
mos dizer que a vaga de ga-
ragem compõe o imóvel resi-
dencial e segue o destino des-
te? E se ela possui fração ide-
al determinada com matrícu-
la imobiliária própria, ainda
assim, segue o destino do
imóvel principal?

A lei nº 4.591/64, também,
cuidou da matéria nos §§ 1º
e 2º do Art. 2º, que dispõem:

“§1º O direito à guarda de
veículos nas garagens ou lo-
cais a isso destinados nas edi-
ficações ou conjunto de edi-
ficações será tratado como
objeto de propriedade exclu-
siva, com ressalva de restri-
ções que ao mesmo sejam
impostas por instrumentos
contratuais adequados, e será
vinculada à unidade habitaci-
onal a que corresponder, no

caso de não lhe ser atribuída
fração ideal específica do ter-
reno. (grifos nossos)

§2º O direito de que trata
o §1º deste artigo poderá ser
transferido a outro condômi-
no independentemente da ali-
enação da unidade a que cor-
responder vedada a sua
transferência a pessoas estra-
nhas ao condomínio.”

Da leitura dos parágrafos
acima, concluímos que so-
mente poderá ser transferida
a estranhos se não houver
restrições em instrumentos
contratuais adequados e se
não for definida a sua fração
ideal. Portanto, para nós, é
penhorável a vaga de gara-
gem, desde que não vedada
em convenção condominial e
cumulativamente tenha ma-
trícula própria no Cartório de
Registro de Imóveis compe-
tente.

Nossos tribunais têm se
manifestado tanto a favor
como contra, com ou sem
matrícula imobiliária autôno-
ma, gerando um caos, neste
particular.

Vale transcrever os julga-
dos:

a) favoráveis à  penhora-
bilidade:

“EXECUÇÃO. IMPE-
NHORABILIDADE. LEI
8009, DE 23.03.90. VAGA
DE GARAGEM. O boxe de
estacionamento, quando indi-
vidualizado como unidade au-
tônoma no Registro de Imó-
veis (art.2º, §§ 1º e 2º, da
Lei4.591, de 16.12.64), é sus-
cetível de penhora sem as
restrições apropriadas ao
imóvel de moradia familiar.
Precedentes. Recurso espe-
cial conhecido e provido.”
(REsp nº 182.451/SP, 4ª. Tur-
ma, Relator Ministro Barros
Monteiro, DJ de 14/12/98)

“EMBARGOS DE DI-
VERGÊNCIA. EXECU-
ÇÃO. PENHORA. BOXE
DE ESTACIONAMENTO.
PENHORABILIDADE. O
boxe de estacionamento,
identificado como unidade
autônoma em relação à resi-
dência do devedor, tendo, in-
clusive, matrícula própria no
registro de imóveis, não se
enquadra na hipótese previs-
ta no art. 1º da Lei nº 8.009/
90, sendo, portanto, penhorá-
vel. Embargos de divergên-
cia acolhidos.” (EREsp
595099/RS, Corte Especial,
Relator o Senhor Ministro
Felix Fischer, DJ 02/08/2006)

(continua)

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

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

Vaga de garagem em prédio
residencial é ou não penhorável?

DEKASSEGUIS

ABD é a mais nova parceira do
site Minhas Economias

Como a maioria dos gru-
pos sociais, também os
dekasseguis sentiram e

estão sentindo os efeitos da
crise econômica mundial. Para
dar suporte a esses brasileiros
que moram no Japão, o Gover-
no daquele país criou um pla-
no de auxílio aos trabalhado-
res estrangeiros, mas muitos
desses empreendedores estão
mesmo tendo de voltar ao Bra-
sil com o apoio de suas famíli-
as.  “O governo de lá está dan-
do US$ 3 mil dólares aos che-
fes de família e US$ 2 mil para
os demais membros da família
para que possam retornar ao
Brasil”, explica o presidente da
ABD (Associação Brasileira
dos Dekasseguis), Kiyoharu
Miike. “Para os que ainda in-
sistem em ficar, o Japão tam-
bém está oferecendo treina-
mento e educação, uma vez
que lá geralmente a moradia é
associada ao trabalho e os cus-
tos de vida são extremamente
elevados.”

Segundo Miike, o perfil ge-
ral de quem está voltando hoje
é o de voltar sem dinheiro al-
gum porque foi pego de sur-
presa pela crise. “O socorro
está na rede familiar que pre-
cisa, necessariamente, fazer
uma adaptação das finanças
para dar suporte nesse retor-
no”, explica. Tendo em vista
essa difícil situação financeira
e social, surge a parceria da
ABD com o site Minhas Eco-
nomias -
www.minhaseconomias.com.br.
A parceria será divulgada à
comunidade Nipo-Brasileira
pela ABD como uma forma de
auxílio nesse novo momento de
educação e controle financei-
ro.

“No mundo atual a diferen-
ça mais significativa não é
mais uma questão de religião,
ou raça ou ideologia, mas sim
entre quem tem e quem não
tem dinheiro”, comenta o pre-
sidente. “Como em todas as
demais comunidades, também
os nipo-brasileiros têm os ex-
tremos entre os que controlam

realmente as finanças e os que
não controlam ou ainda con-
trolam no caderninho. Nós, da
ABD, estamos vendo a ferra-
menta oferecida pelo Minhas
Economias como um caminho
moderno, eficiente e prático
para criar esse hábito do con-
trole financeiro. Isso é de fun-
damental importância para o
sucesso pessoal ou de um em-
preendimento no Brasil ou no
Japão. Vamos divulgar essa
parceria ao nosso mailing, aos
jornais da comunidade, em
nosso site e também para re-
vistas no Japão dirigidas  para
os brasileiros que lá estão.”

Segundo dados do governo
japonês, em 1985 eram pouco
mais de 1,9 mil os dekasseguis
indo para o Japão. Número que
em 2007 já saltava para mais
de 315 mil. O presidente da
ABD acredita que, tão logo a
economia se reative, novos
imigrantes sigam para o Japão
com o mesmo propósito de jun-
tar dinheiro para ajudar a fa-
mília no Brasil ou com a inten-
ção de tentar uma vida melhor
no outro País. Pessoas que te-
rão de aprender a lidar melhor
com o dinheiro, principalmen-
te em função da lição aprendi-

da com a recente crise.
É exatamente neste ponto

que entra a parceria com o
Minhas Economias. O site visa
ajudar as pessoas a tomarem
decisões financeiras acertadas,
integradas com seus objetivos
de vida.  Por isso, não traz ape-
nas uma ferramenta, mas tam-
bém todo um material para a
educação financeira, para que
se tenha consciência da deci-
são financeira tomada.

Há vários sites que hoje dis-
ponibilizam planilhas para con-
trole das finanças. Planilhas
estas que podem ser baixadas
e administradas no computa-
dor de cada pessoa. E eis a
grande diferença do Minhas
Economias, ou seja, a possibi-
lidade do controle on-line e to-
talmente gratuito, uma vez que
o site não cobra nenhum tipo
de taxa, independentemente do
número de transações lança-
das pelo usuário.

Os usuários podem cadas-
trar entradas e saídas financei-
ras e acompanhar o saldo de
seu dinheiro por meio de rela-
tórios e gráficos. O intuito é
saber exatamente para onde
está indo cada centavo e indi-
car meios de acertar as finan-

ças e tornar possível a realiza-
ção dos sonhos de curto, mé-
dio e longo prazo. A ideia dos
criadores do Minhas Economi-
as, Marcelo Kimura, Décio
Kimura e Paulo Sain, colegas
de turma do ITA (Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica) é tor-
nar o controle financeiro uma
atividade simpática, agradável
e simples. Uma tarefa que to-
dos possam fazer sem dificul-
dades e de forma cada vez
mais prática.

Vale lembrar que para fa-
zer uso do Minhas Economias
o usuário precisa apenas de
um e-mail e de uma senha de
cadastro. O que garante a sua
segurança - além das mesmas
defesas tradicionais utilizadas
pelos bancos e instituições que
permitem transações financei-
ras on-line - é justamente o
anonimato. “Em nenhum mo-
mento pedimos ao usuário da-
dos que possam identificá-lo”,
comenta Paulo Sain, um dos
criadores do Minhas Economi-
as. “Ele não precisa colocar
números de contas bancárias,
senhas, ou mesmo dados
como CPF e identidade, ape-
nas o e-mail e sua senha”, con-
clui.

Para o presidente da ABD, tão logo a economia se reative, novos imigrantes devem seguir para o Japão

ARQUIVO

INTERCÂMBIO

Professora da rede estadual de São Paulo intermediará
comunicação entre alunos brasileiros e japoneses

Professora de japonês do
Cel (Centro de Estudos de Lín-
guas) de Itaquera, na Grande
São Paulo, Fabiana Cristina
Ramos Patrocínio, embarcou
no último dia 27 para o Japão
onde fará um estágio de seis
meses em uma escola da pro-
víncia de Toyama.

A educadora da rede esta-
dual de São Paulo foi convida-
da pelo governo japonês para
auxiliar na comunicação e na
integração entre os alunos bra-
sileiros e japoneses, durante
seis meses. Toyama é uma das
regiões japonesas com maior
concentração de dekasseguis,
migrantes brasileiros que fo-
ram trabalhar no Oriente. Es-
tima-se que cerca de 10 mil
brasileiros vivam na região.

Fabiana ainda terá a missão
de ajudar a comunidade brasi-
leira a se comunicar melhor e
se adaptar à cultura da região.

“Não sou uma japonesa que

A professora Fabiana Cristina Ramos embarcou para o Japão

DIVULGAÇÃO

das em São Paulo, Estado onde
vive a maior comunidade japo-
nesa fora do Japão.

De volta ao Brasil, a edu-
cadora espera ser um estímu-
lo para que mais alunos se in-
teressem pelo estudo do idio-
ma japonês. “Os alunos acham
o japonês muito complicado,
difícil de aprender. Mas os oci-
dentais também podem apren-
der o idioma.”

Paixão nipônica – Há quatro
anos Fabiana dá aulas de japo-
nês em um dos 85 Centros de
Estudos de Línguas da Secre-
taria de Estado da Educação.
Formada em Letras, a educa-
dora decidiu fazer graduação
em língua japonesa após sua
primeira viagem ao país. “Me
apaixonei, fiquei encantada
com as pessoas e decidi me
dedicar a conhecer um pouco
mais sobre a língua e a cultu-
ra”, afirmou a professora.

sabe português, não tenho des-
cendência oriental. Acredito
que isso seja um facilitador em
minha atuação com os brasi-
leiros que vivem lá”, afirma
Fabiana.

O estágio totalmente pago
pelo governo japonês também
prevê que a educadora paulis-
ta conheça o sistema educaci-
onal local e apresente as polí-
ticas educacionais desenvolvi-



São Paulo, 31 de julho a 06 de agosto de 2009 JORNAL NIPPAK 5

CIDADES/GOIOERÊ

Governo japonês doa cerca de
US$ 67 mil à Apae de Goioerê Tudo começou com um

namorico inocente de festa
junina. Ela era morena bem
escura, vestido simples, mas
tinha uns olhos esverdeados.
Quinze ou no máximo,
dezesseis. Sempre alegre,
apesar da vida humilde. Seus
pais eram trabalhadores ru-
rais. Os meus quando soube-
ram fez aquele escândalo por
ela não ser nikkei. Mas não
demos importância e continu-
amos a nos encontrar às es-
condidas. O namoro era ino-
cente. Quando muito passe-
ávamos com as mãos dadas.
Até que um dia aconteceu o
primeiro beijo.

Pela fisionomia que fiz, ela
percebeu que não tinha gos-
tado. Disfarcei e não disse
nada. Mas aquele sabor de
queijo estragado não me saía
da memória. Até que percebi
que ela não escovava os den-
tes. Mas como dizer-lhe?
Num gesto impensado, certo
dia comprei uma escova e
uma pasta de dentes de dei-
lhas. Ela olhou-me um tanto
estranha, com expressão de
ódio, em silêncio foi embora
e se foi também da minha
vida. Soube mais tarde que
mudara de bairro. Muitas ve-
zes pensava nela, no primei-
ro beijo. Sentia uma picada
de saudade no peito.

Passado meio século, cer-
to dia recebo recado que de-
termina pessoa tinha necessi-
dade premente de me ver.
Morava em Capituva, uma ci-
dade próxima. Minha curiosi-
dade de jornalista levou-me lá

determinada manhã, no ende-
reço indicado. Casa simples,
com varanda. Mal adentrei a
casa, reconheci a pessoa que
estava sentada no sofá. Ela
era a primeira namorada.

Recebeu-me com sorriso
discreto. Estava maquiada,
mas não escondia que algo
não estava bem. Dei-lhe a
mão comovido e então ela me
disse: Não vai me dar nem
um beijo? Beijei-lhe os lábios
de leve. Estavam gélidos.
Senti o sabor de a morte pe-
netrar-me. Contou-me que há
tempo lutava contra o câncer.
Casara, perdera o marido há
cinco anos, tinha três filhas,
seis netos.

Tinha-se formado profes-
sora e acompanhou toda a
trajetória da minha vida. Num
repente, pegou-me a mão e
perguntou se podia pedir uma
coisa importante para ela.
Claro, respondi. Se ela mor-
resse, que eu levasse em to-
dos os Finados uma rosa ver-
melha e deixasse na lápide do
seu túmulo. Eu não vou po-
der cumprir essa promessa
porque é certo que vou partir
primeiro, brinquei.

Mas passadas poucas se-
manas, soube que ela falece-
ra. Não fui ao velório. Não
queria chorar à frente de toda
aquela gente. Mas, religiosa-
mente, em todos os Finados,
levo uma rosa vermelha para
ela e sempre me vem à lem-
brança, com muitas saudades,
o primeiro e o último beijo.
(Shigueyuki Yoshikuni é jorna-
lista e reside em Lins/SP)

ARTIGO

O primeiro – e o último –
beijo a gente nunca esquece

O Consulado
Geral do Japão em
Curitiba, em parce-
ria com a Associa-
ção Nipo-Catari-
nense e Universi-
dade Federal de
Santa Catarina, re-
alizará no período
de 18 a 23 de agos-
to, a Semana da
Cultura Pop Japo-
nesa em Florianó-
polis (SC). A aber-
tura será no dia 18,
às 18h30, no cam-
pus da Universida-
de Federal de San-
ta Catarina. Have-
rá apresentação da
Orquestra Sinfôni-
ca, Shimadaiko,
canto e violão.

A programação
inclui as palestras
“Mitos e lendas dos guerreiros
japoneses”, com Anderson
Tsukiyama (SCAM Grupo de
Pesquisa); “Ikebana”, com
Alceu Wolff; “A Neurociência
e os jogos cognitivos”, com o
professor Emilio Takase;
“Cosplay”, com Taisa Cardo-
so Monteiro; “Aplicações do
Origami”, com Albertina Fon-
seca, “Moda e Comportamento
dos Jovens de Harajuku”, com
Kayo Ishikawa e “Jovem ja-
ponês de hoje”, com Ryoko
Fukuhara.

Haverá ainda exposições
do Dia das Meninas e do Dia
dos Meninos; de armaduras,
arcos e elmos e cosplay e

workshops de origami (Leo-
nardo Radaik e Jackson Adria-
no), manga (Paulo F Crocomo
e Saulo Satoshi Botomé), cos-
play (Fernanda Ceron e Alice
Grosseman), gô (Matheus
Wendt), tai-ci-chuan (Grupo
Wullin), qi-gong (Grupo Wullin)
e treino de armas orientais
aberto ao público, além de de-
monstrações de cerimônia do
chá, aikidô, kendô.

Paralelamente será realiza-
do o Wasabi Shoe – Festival
de anime com diversas atra-
ções – nos dias 2 2e 23 de
agosto, na Faculdade Barddal.

Mais informações no site:
www.nipocatarinense.org.br

CIDADES/FLORIANÓPOLIS

Semana Japonesa terá
palestras e festival de anime

REPRODUÇÃO

Cerimônia do chá é um dos destaques

O vereador Ushitaro Ka-
mia (DEM) presta a sua ho-
menagem a Adoniran Barbo-
sa, cantor, compositor, ator e
humorista, consagrado por sua
popularidade, talento e os re-
tratos de São Paulo nos ginga-
dos de seu samba, no próximo
dia 8 de agosto (sábado) na
Câmara Municipal de São Pau-
lo, a partir das 13h30.

Com entrada gratuita, o Au-
ditório Freitas Nobre, no térreo,
será palco de um show que irá
relembrar os sucessos deste
grande artista, na interpretação
do conjunto musical Café Pau-
lista e o violonista e cantor Vag-
ner Brida, em uma data muito
especial. Se ainda estivesse
vivo, João Rubinato, como é o
seu nome verdadeiro, comple-
taria 99 anos de idade.

Esta apresentação dará iní-
cio a uma série de eventos co-
memorativos ao aniversário
centenário do cantor, que já es-
tão programados e serão pro-
movidos pelo vereador Kamia.
“Adoniran Barbosa, mesmo
não estando mais presente fi-

HOMENAGEM

Vereador Ushitaro Kamia homenageia Adoniran Barbosa com
um show dos grandes sucessos do cantor no próximo dia 8

fica Kamia, expressando sua
admiração pelo ídolo.

Café Paulista – Fundado em
1999 pelo sambista Ronaldo, o
Café Paulista é um conjunto
musical que realiza encontros
regados ao samba de grandes
nomes como Zezinho do Mor-
ro, Reinaldo, Geraldo Filme, Luis
Carlos da Vila, Oswaldinho da
Cuíca, Almir Guineto, Adoni-
ram Barbosa, Chico Buarque,
Henricão e tantos outros.

O conjunto já se apresen-
tou em espaços musicais como
Sesc Itaquera, Villagio Café,
Galeria Olido, entre outros lo-
cais. Sempre com o gingado
animado e reunindo outros
músicos, “bambas de respeito”,
para agregarem ainda mais
molejo em suas apresentações.

DATA: 8/8/2009, DAS 13H30 ÀS 16H30
ONDE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO

PAULO – AUDITÓRIO FREITAS NOBRE -
ANDAR TÉRREO

ENDEREÇO: VIADUTO JACAREÍ, 100 -
BELA VISTA – SÃO PAULO

ENTRADA FRANCA

sicamente, continua sendo um
ícone das artes cênicas e da
melodia. Um homem que é a
expressão da cultura brasilei-
ra e que jamais devemos es-
quecer”, discorre o parlamen-
tar.

O evento pretende reunir
em uma agradável tarde, além
de uma boa música, sambistas
da velha guarda, bem como,
esta nova geração que chega
ao cenário artístico brasileiro,
escritores, artistas, fãs e o seu

público, em especial  da Bela
Vista e Jaçanã - local onde
residiu e frequentou ao longo
de sua vida. Vale destacar a
região da Zona Norte que o
tornou conhecido pela compo-
sição “Trem das Onze”, em
que ele cita o bairro.

“Realizar este tributo é o
mínimo que podemos fazer
para ressaltar o seu trabalho e
passar aos mais novos o co-
nhecimento que seu nome traz
ao seguimento da arte”, justi-

Apresentação dará início a uma série de eventos comemorativos

REPRODUÇÃO

COMUNIDADE

Parque do Carmo abriga 31ª Festa das Cerejeiras neste domingo
As estrelas da 31° edição

a Festa das Cerejeiras - que
acontece no Parque do Carmo,
na zona leste de São Paulo - já
estão florindo. O evento acon-
tece no dia 2 de agosto, a par-
tir das 10h, e contará com
apresentações culturais e igua-
rias da culinária japonesa e
brasileira. A organização é da
Federação Sakura e Ipê do
Brasil com o apoio da Secre-
taria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente e da SPTuris.

O evento teve início nas co-
memorações de 70 anos da
Imigração Japonesa no Brasil,
quando para festejar a data um

grupo de japoneses da região
se organizou para enfrentar o
desafio de plantar sakura (ce-
rejeira) mesmo com a dificul-
dade do clima tropical brasilei-
ro. Hoje, mais de 30 anos de-
pois, o evento se fortalece e
chega a receber cerca de 5 mil
pessoas.

“31ª EDIÇÃO FESTA DAS
CEREJEIRAS”
QUANDO: 2 DE AGOSTO, A PARTIR DAS

10H

ONDE: PARQUE DO CARMO

AV. AFONSO DE SAMPAIO E SOUZA, 951
- ITAQUERA

INFORMAÇÕES: 11/2748-001031ª Festa da Cerejeira acontece neste domingo no Parque do Carmo

DIVULGAÇÃO

OConsulado Geral do Ja-
pão em Curitiba firmou
no dia 23 de julho o

contrato de doação com a
Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de
Goioerê (PR). Estiveram pre-
sentes na cerimônia de assina-
tura do contrato o cônsul geral
do Japão em Curitiba, Soichi
Sato; o presidente da Federa-
ção das Apaes do Paraná, José
Turozi, e o presidente da Apae
de Goioerê, Antônio Carlos
Sestak entre outros.

O objetivo da doação é a
instalação do Centro de
Audiologia e Diagnóstico na
Escola Educação Especial
“Padre Anchieta”, mantida
pela Apae de Goioerê, onde
será realizada avaliação audi-
tiva global dos pacientes que
possuem deficiência fonoaudi-
ológica. Através deste contra-
to serão disponibilizados os re-
cursos no valor de US$
67.521,00 para a aquisição de
equipamentos como timpanô-
metro portátil, audiometro clí-
nico, emissões otoacústicas,

processamento auditivo e ca-
bine audiométrica.

A doação é viabilizada atra-
vés do Programa de Assistên-
cia a Projetos Comunitários do
Governo Japonês (Programa
APC), cujos recursos provêm
dos impostos pagos pelo povo
japonês e que visa promover
auxílio no campo sócio-econô-
mico aos países em desenvol-

vimento, por meio de ações
nas áreas de educação bási-
ca, capacitação profissional,
saúde e bem-estar social.

“O Governo Japonês, des-
de 1999, vem apoiando proje-
tos como este, que visam pro-
mover o bem estar social do
povo brasileiro e, perante a atu-
al situação da Apae de
Goioerê, resolvemos ajudá-la

com a doação financeira do
programa APC. É nosso de-
sejo que o recurso a ser doado
seja bem utilizado para a aqui-
sição de equipamentos que
possibilitará o funcionamento
do Centro de Audiologia e Di-
agnóstico na Escola Educação
Especial Padre Anchieta”, co-
mentou Soichi Sato.

Agradecimentos – O presi-
dente da Apae de Goioerê, An-
tônio Carlos Sestak agradeceu
“de todo o coração ao cônsul,
ao governo japonês e ao seu
povo por este recurso para ins-
talarmos o Centro de Audiologia
e Diagnóstico”. “No momento,
a falta de equipamentos ade-
quados na escola obriga os pa-
cientes a se deslocarem até
outros municípios maiores para
realizar os exames necessári-
os. Com o funcionamento do
Centro que todos nós sonháva-
mos, poderemos realizar exa-
mes na Escola, o que benefici-
ará imensamente os pacientes,
seus familiares e moradores
também”, discursou.

DIVULGAÇÃO

Cônsul geral Soichi Sato e o presidente da Apae de Goioerê
Antônio Carlos Sestak se cumprimentam durante cerimônia
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ÁSIA

Empresas taiwanesas entre
as primeiras do mundo em TI
Apesar da recessão mun-

dial que afetou os exportado-
res de Taiwan, quatro empre-
sas locais de tecnologia da in-
formação foram incluídas
dentre as dez principais na lis-
ta InfoTech 100 de 2009, da
revista americana Business
Week.

As quatro empresas em
destaque são Inventec (4ª),
Quanta Computer (7ª),
Wistron (8ª) e Acer (10ª). As
empresas de Taiwan nos pri-
meiros dez lugares fizeram
com que o país seja o primei-
ro em presença, seguido dos
Estados Unidos, com três.

Com a ajuda da base de
dados Compustat da Standard
& Poor’s, a revista Business
Week avaliou minuciosamen-
te os resultados financeiros
de milhares de empresas que
têm ações na bolsa de valo-
res e classificou as empresas
de tecnologia de ponta, segun-
do quatro critérios: rendimen-
to para os acionistas, renta-
bilidade dos recursos própri-
os, investimentos totais e
crescimento dos investimen-
tos. A Compustat conta com
dados de mais de 30.500 em-
presas listadas na bolsa.

Encabeçando a lista se en-
contram companhias com as
melhores classificações em
conjunto. A Amazon.com con-
quistou o primeiro lugar pelo
segundo ano consecutivo. As
outras duas companhias prin-
cipais de tecnologia de ponta
dos Estados Unidos, nos pri-
meiros dez lugares são a
Oracle, em segundo lugar e a
IBM, no quinto lugar. Entre as
companhias americanas nota-
se uma tendência de cresci-
mento, já que este ano 43 em-
presas fazem parte da lista, em
comparação com as 33 do ano
passado. Não obstante, elas
mostram uma queda, já que
em 1998, quando esta classi-
ficação foi iniciada, existiam
75 empresas americanas.

Completando os dez pri-
meiros classificados estão a
SAP de Alemanha (terceira),
Bharti Airtel da Índia (sexta)
e Tencent Holdings, da Chi-
na continental (nona).

Também, outras seis em-
presas taiwanesas ficaram
entre os primeiros cem luga-
res: Asustek Computer (26ª),
Hon Hai Precision (40ª), Tai-
wan Semiconductor Manu-
facturing Co. (48ª), Compal
Electronic (50ª) e Simplo (52ª).

Segundo o artigo publica-
do na página Internet da Bu-
siness Week; a revista limi-
tou seus estudos a empresas
de TI com investimentos anu-
ais acima de US$ 500 mi-
lhões, baixas nos preços das
ações menores que 50% e
contração dos investimentos
menor que 5%.

As 800 companhias res-
tantes foram divididas em
oito categorias da indústria,
tais como suporte logístico e
semicondutores.

As empresas de teleco-
municações foram excluídas,
pois muitas têm monopólio ou
quase monopólio, o que pode
lhes dar vantagem sobre os
seus concorrentes.

A lista foi publicada em
revista impressa, do dia pri-
meiro do mês, que inclui uma
entrevista com o presidente
da Quanta Computer Inc.,
Barry Lam, sobre as futuras
metas para o desenvolvimen-
to da empresa e os desafios
que enfrenta.

Os analistas locais da in-
dústria afirmam que as qua-
tro empresas taiwanesas nos
primeiros dez lugares com-
partilham uma característica
em comum: todas têm se be-
neficiado do auge dos peque-
nos e baratos computadores
subportáteis ou minicomputa-
dores (netbooks).

Durante a entrevista, per-
guntaram a Lam se as ven-
das de minicomputadores
“canibalizam” (no sentido de
desmontar una máquina para
usar as peças soltas) as ven-
das de computadores portá-
teis mais caros.

Respondendo a pergunta,
Lam afirmou que as vendas
de sua empresa continuavam
crescendo apesar da expan-
são no mercado de subpor-
táteis. “Os investimentos con-
tinuam crescendo, o que sig-
nifica que as pessoas estão
comprando mais minicompu-
tadores do que computadores
portáteis. A velocidade de
substituição é muito rápida.
Portanto, continuamos tendo
bons ganho. O lucro líquido
aumentou no primeiro quadri-
mestre em comparação com
o mesmo período do ano pas-
sado”, declarou Lam na en-
trevista.

Fonte: Divisão de Informações
– Escritório Econômico e Cul-
tural de Taipei

Av. Nações Unidas, 21.621
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3585-9393
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1919
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2112-2555

TRADIÇÃO

31ª Festa da Azaléia será neste
domingo (2), em Guarulhos

Neste domingo (2), das
9 às 17 horas, o Cen-
tro de Reabilitação

Psicosocial em Guarulhos, Yas-
suragui Home, vinculado ao
Enkyo (Beneficência Nipo-
brasileira de São Paulo),  rea-
lizará no sítio São Francisco
(Rua Anézio Ruivo, 377), mu-
nicípio de Guarulhos, a sua 31ª
Festa da Azaléia.

A comissão organizadora
do evento disponibilizará uma
ampla área para o lazer e apre-
sentações de shows musicais
com as presenças dos princi-
pais interpretes da comunida-
de como Joe Hirata, Mauricio
Miya e Karen Ito. Estão pre-
vistas também, apresentações
de danças folclóricas e de taikô
(tambor japonês) com a parti-
cipações dos grupos Requios
Gueinokai Eisá Brasil e Ryukyu
Koku Matsuri Daiko Brasil.

No local, haverá ainda ba-
zar e barracas  de diversos ti-
pos de flores e comidas típi-
cas do Japão.

revertida para o Centro de
Reabilitação.

Transporte – Com objetivo de
facilitar o acesso ao local,  os
organizadores disponibilizarão
uma linha de ônibus especial,
com saídas do viaduto Mie-ken
(Rua da Glória, 400). As parti-
das para o sítio estão progra-
madas das 8 às 10 horas.

Para quem vai de ônibus de
linha regular,  a opção é utili-
zar a linha Vila Any, que sai da
estação Armênia do Metrô.

Mais informações da 31ª
Festa da Azaléia podem sr ob-
tidas nos telefones 2480-4834/
1788 ou pelo e-mail
yassuragui@enkyo.org.br

Atendimento – Centro de
Reabilitação Yassuragui Home
conta com uma equipe inter-
disciplinar especializada para
tratamento de pacientes com
transtorno mental. Atualmente,
essa equipe de profissionais
cuida de 38 pacientes.

Zona Norte – Como nas
edições anteriores, dirigen-
tes e empresários da comu-
nidade da zona Norte da
Capital como Gerson Taka-
yama (Associação Cultural
e Esportiva Nipo-brasileira
do Imirim), Toshiaki Tamae

(Associação Cultural e Es-
portiva Okinawa Santa Ma-
ria) e José Kanashiro (Esco-
la de Educação Infantil Leão-
zinho) coordenarão suas equi-
pes de voluntários nas barra-
cas de alimentação. Toda a
renda dessas atividades será

O cantor sertanejo Joe Hirata é uma das atrações confirmadas

DIVULGAÇÃO

Neste mês de junho com-
pleta-se um ano do Projeto “In-
serção de Filhos de Dekasse-
guis às Escolas Públicas do
Estado de São Paulo”, um dos
dois projetos implementados
pela Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo –
SEESP, dentro do calendário
das Comemorações para o
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil (outro é o Pro-
grama Viva Japão). Este pro-
jeto tem por objetivo dar as-
sistência psico-pedagógica aos
filhos de dekasseguis  retorna-
dos/ vindos do Japão e àque-
les cujos  pais estão trabalhan-
do naquele País, matriculados
na Rede Estadual de Ensino.

Para a execução desse pro-
jeto, a SEESP formalizou uma
parceria de dois anos com o
Instituto de Solidariedade Edu-
cacional e Cultural – ISEC,
que tem larga experiência na
área, tanto do lado nipônico
quanto do brasileiro e que,
para isso, obteve patrocínio do
Grupo Mitsui Bussan do Bra-
sil. Por isso, e para facilitar sua
identificação, em comum acor-
do, foi adotado o nome “Pro-
jeto Kaeru”, já utilizado pelo
ISEC, no passado.

As questões educacionais
das crianças brasileiras que
estudaram em escolas japone-
sas naquele país, quando retor-
nam e entram em escolas bra-
sileiras, e vice-versa, basica-
mente, resumem se em duas:
dificuldade de comunicação e
(re)adaptação cultural. Tais
problemas têm sido um desa-
fio para educadores, especial-
mente para os japoneses. Nes-
se aspecto, o Brasil leva van-

tagem por ser um país
multirracial e cultural.

Como com a globalização
da economia mundial, o fenô-
meno migratório tende a inten-
sificar cada vez mais neste
século em vários países do
mundo, a SEESP considera o
Projeto Kaeru como um piloto
que poderá ser estendido, em
futuro próximo, também aos
alunos de outras nacionalida-
des estrangeiras matriculadas
em sua Rede.

Em agosto de 2008, a
SEESP/ISEC, a fim de dar ini-
cio efetivo ao trabalho, buscou
primeiramente identificar as
crianças com esse perfil ma-
triculadas nas escolas da
SEESP. Concluída essa etapa,
em outubro, pelos 780 questi-
onários recebidos, foram iden-
tificados cerca de 650 alunos,
com esse perfil, em 270 esco-
las de 74 de suas 91 Diretori-
as de Ensino em todo o Esta-
do. Mesmo assim, tendo em
vista que algumas regiões com
presença maciça da comuni-
dade, deixaram de enviar os
questionários, estima-se que o
número real deva ser próximo
de 1.000, apenas na rede es-
tadual. Isso, sem considerar os
das escolas municipais e par-
ticulares.

O mapeamento mostrou a
concentração desses alunos,
na Capital, nas regiões Leste,
Oeste e Sul; na Grande São
Paulo, nos municípios de Mogi
das Cruzes, Santo André e
Suzano; e no interior, nos mu-
nicípios de Bauru, Andradina,
Pereira Barreto, Tupã e
Marília, Sorocaba e Jales. De
acordo com o detectado nos

DEBATES

Projeto Kaeru em ação
questionários, a maioria desses
alunos conseguiu se integrar ao
ambiente escolar, superando
as dificuldades iniciais de
adaptação,  principalmente,
em relação à língua portugue-
sa e no relacionamento com
colegas e professores. Por
outro lado, surgiu um aspecto
preocupante revelado nos
questionários: as crianças dei-
xadas sob a tutela de parentes
enquanto pai, mãe, ou ambos,
trabalhavam no Japão. Nesse
grupo, sim, foram detectados
problemas relativos à discipli-
na, abandono de estudos, de-
sinteresse às aulas, etc. A au-
sência dos pais na vida desses
alunos foi a causa mais apon-
tada, mas a desagregação/
desarmonia familiar, também
foi fator preponderante.

Com objetivo de checar e
complementar “in loco” essas
informações obtidas nos ques-
tionários, a equipe de psicólo-
gos do ISEC, já em outubro de
2008, começou por visitar cer-
ca de 30 escolas da Capital,
ouvindo aproximadamente 200
alunos, educadores e pais. Na
seqüência, neste ano de 2009,
acompanhados de membros da
SEESP, com o mesmo objeti-
vo, visitaram também as esco-
las do interior das regiões de
Bauru, Marília e Andradina.
As informações coletadas nes-
sas visitas estão em fase de
análise e, tão logo finalizadas,
serão sistematizadas e divulga-
das pela parceria SEESP/
ISEC.

Com o reflexo da crise eco-
nômica mundial, no final do ano
passado, registrou-se até junho
deste, um incremento de 131

novos alunos na Rede, o que
corresponde a cerca de 20%
de aumento em relação ao ano
passado. Mas, desde o come-
ço do ano a SEESP e o ISEC
têm recebido várias consultas
de famílias dekasseguis, ainda
do Japão ou recém chegadas,
sobre as questões ligadas à
nova situação que passarão
seus filhos no que se refere ao
prosseguimento dos estudos no
Brasil (língua, cultura, etc.) e
as têm dados orientações. No
entanto, o que tem se verifica-
do, é que após o atendimento,
essas famílias não terem
retornado os resultados dessas
consultas, dificultando à
SEESP/ISEC a conclusão des-
sa relação. Esse retorno se faz
importante para o Projeto
como elementos de reflexão,
estudo e até como norteador
do projeto em andamento. Por
isso a SEESP dispõe de uma
Central de Atendimento que
ao receber essas consultas,
encaminha-as à coordenação
do projeto da SEESP ou do
ISEC, dependendo do assun-
to.

As consultas podem ser
dirigidas por telefone ou por e-
mail, no horário comercial:

Na SEESP:
Central de Atendimento:
infoeducacao@educacao.sp.gov.br
Hiroyuki Hino ou Sílvio Sano:
(011) 3237-2115 r. 213
No ISEC:
projetokaeru@isec.org.br
Kyoko Nakagawa:
(011) 3203-1916

Hiroyuki Hino é coordenador
do Projeto da SEESP

SAÚDE

Enkyo promoverá Check-up
ginecológico em agosto

Com o objetivo de diag-
nosticar precocemente e tratar
possíveis casos de doenças an-
tecipadamente, o ambulatório
médico da Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo
(Enkyo), realiza durante o mês
de agosto uma campanha de
check-up ginecológico dirigida
para mulheres de qualquer ida-
de. Durante o período de check-
up serão realizados exames co-
mo consulta, citologia (papani-
colau), ultrassonografia pélvico
(bexiga, útero, ovário) e mamas,
mamografia (para mulheres
acima de 35 anos de idade).

O câncer não se manifesta
durante o período inicial, mas
realizando o exame e se diag-
nosticado precocemente, terá
maior probabilidade de cura.
Com o objetivo de contar com
a maior quantidade de partici-
pantes em fazer o check-up, o
Enkyo da Liberdade está con-
cedendo desconto de mais de
50%. Durante a campanha o
custo do exame para mulhe-
res com até 35 anos de idade
– sem mamografia – será de

R$ 254,29 (o valor normal é de
R$ 575,61). O exame para
mulheres acima dos 35 anos –
com mamografia – terá o cus-
to especial de R$ 385,54 (o
valor normal é de R$ 923,57).
Explicações sobre os procedi-
mentos e resultados serão for-
necidas pelos médicos respon-
sáveis pelo check-up.

Os interessados em reali-
zar os exames deverão fazer
o agendamento com antece-
dência por telefone ou pesso-
almente no ambulatório do
Enkyo instalado na Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social
(Bunkyo).

CHECK-UP GINECOLÓGICO
QUANDO: DURANTE O MÊS DE AGOSTO

ONDE: AMBULATÓRIO MÉDICO DO

ENKYO – RUA GALVÃO BUENO, 596 –
LIBERDADE – SÃO PAULO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 7H ATÉ O
ÚLTIMO AGENDAMENTO DO DIA

CONSULTAS: AGENDADAS POR TELEFONE

OU PESSOALMENTE NO HORÁRIO

COMERCIAL

INFORMAÇÕES: 3385-6600

“Pedagogia da Sustentabi-
lidade como Formação do Ci-
dadão do Futuro” é o tema da
décima primeira edição do
Resguardando Nosso Futuro,
evento que será realizado pela
Fundação Mokiti Okada no dia
29 de agosto, discutirá como a
inclusão das questões ambien-
tais nas instituições de ensino
pode auxiliar na formação das
gerações futuras e consequen-
temente na preservação am-
biental.

O Ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Antonio
Hermam Benjamin, o coorde-
nador do Centro de Pesquisa
Mokiti Okada, Fernando Au-
gusto, a psicóloga e avaliado-

ra do SINAES/MEC, Rita
Cavalcanti são alguns dos pa-
lestrantes do seminário.

As evoluções das leis am-
bientais, o projeto de horta or-
gânica na Escola Estadual
Paulino Esposo Nunes e o pa-
pel da educação na formação
de novos indivíduos serão as
questões abordadas pelos pa-
lestrantes durante o evento que
acontecerá na sede da FMO
na rua Morgado de Mateus, 77
– Vila Mariana – São Paulo.
As inscrições podem ser fei-
tas no site www.fmo.org.br/
eventos/resguardandonossofu-
turo. Mais informações no te-
lefone (11) 5087-5004 ou pelo
e-mail: cpesq@fmo.org.br.

SUSTENTABILIDADE

Ministro do STJ dará palestra
na Fundação Mokiti Okada

A Associação Beneficente
dos Provincianos de Osaka
Naniwa-kai na Vila Mariana
realizada no dia 2 de agosto o
seu tradicional bazar benefi-
cente. Durante o evento serão
vendidos produtos de artesa-
nato, como toalhas de crochê.
Bordados, artigos para presen-

tes, roupas semi-novas, etc. No
restaurante serão servidos di-
versos pratos da culinária ja-
ponesa como udon, sushi, do-
ces japoneses, entre outros.

BAZAR BENEFICENTE DA
OSAKA NANIWA-KAI
QUANDO: DIA 2 DE AGOSTO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 9H
ONDE: SEDE DA ENTIDADE NA RUA DO-
MINGO DE MORAES, 1581 – SÃO PAULO

(PRÓXIMO DO METRÔ VILA MARIANA)
INFORMAÇÕES: 5549-7226 COM

CLARICE OKASAKI.

COMUNIDADE

Osaka Naniwa-kai promove
bazar beneficente
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MARKETING ESPORTIVO

“Negócios e sentimentalismos”
esperam o Inter na Copa Suruga

OInternacional de Porto
Alegre (RS) embarca
hoje (31) para o Japão

onde na próxima quarta-feira
(5) enfrentará o Oita Trinita, de
Oita, pela Copa Suruga (Suruga
Bank Cup). A partida aconte-
ce às 7h30 (horário de Brasí-
lia). A equipe gaúcha tem re-
torno previsto para o dia 6. Por
conta da viagem, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol teve
que alterar três jogos do Inter
no Campeonato Brasileiro.

A Copa Suruga Bank é uma
competição de futebol criada
em parceria entre a Confede-
ração Sul-Americana de Fute-
bol (Conmebol) e a Liga Japo-
nesa de Futebol (J-League). O
torneio é decidido em apenas
um jogo envolvendo os campe-
ões da Copa Sul-Americana e
da Copa da Liga do Japão do
ano anterior, sendo sempre dis-
putada na cidade da equipe ja-
ponesa classificada. Na primei-
ra edição, em 2008, o Arsenal,
da Argentina, derrotou o o
Gamba Osaka por 1 a 0.

Este ano, se depender do
retrospecto do Oita Trinita, o
título tem tudo para ficar com
os gaúchos. O time japonês
ocupa a última colocação na
J-League, o campeonato Pro-
fissional Japonês. Em 19 jogos,
o Oita Trinita acumula 16 der-
rotas, 1 empate e apenas 2 vi-
tórias. Por conta da campa-
nha, demitiu o técnico brasilei-
ro Péricles Chamusca (ex-
Brasiliense, Santo André, São
Caetano e Botafogo-RJ).

No colorado, a vitória des-
ta quarta-feira (29) sobre o
Barueri, no Beira-Rio, pelo
Campeonato Brasileiro, ame-
nizou um pouco a crise que
ameaçava se instalar no Sul

após a perda da Copa do Bra-
sil para o Corinthians e a
Recopa Sul-Americana para a
LDU, do Equador.

Por isso, nos bastidores, a
mudança de ares é vista com
bons olhos, apesar de o time
correr o risco de “esfriar” a ar-
rancada no Brasileiro. “Voltar
para o país onde o Inter con-
quistou o Campeonato Mundi-
al Interclubes em 2006 contra
o poderoso Barcelona sempre
é fantástico. O Japão nos traz
ótimas lembranças e não sai do
coração dos colorados”, afir-
mou o diretor de Marketing do
Internacional, Jorge André
Avancini em entrevista ao Jor-
nal Nippak.

Além do aspecto “senti-
mental”, Avancini cita a parte
organizacional da competição
como uma importante fonte de
renda. “O Japão é um país de

primeiro mundo e sabidamente
transportam esse conhecimen-
to para o futebol. Participar de
um torneio como esse traz
mais visibilidade e internacio-
nalização à marca Internacio-
nal”, explica Avancini, acres-
centando que a ideia é traba-
lhar a marca Internacional
como “o segundo clube no co-
ração dos brasileiros”.

O dirigente cita como
exemplo de casos bem suce-
didos o programa sócio-torce-
dor que, segundo levantamen-
to do Clube dos 13, coloca o
clube gaúcho em sexto lugar
no mundo com 100, 7 mil sóci-
os-torcedores – à frente de
potências como o clube espa-
nhol Real Madrid – e a con-
quista do Torneio de Dubai, em
2008.

Para Avancini, a ordem é
“aproveitar todo e qualquer es-

paço” que forem dados ao clu-
be gaúcho. Além da visibilida-
de”, o diretor destaca também
a rivalidade com o Grêmio.
“Por si só o torneio já valeria a
pena. Sem contar a cobertura
das emissoras de televisão e
os novos negócios que a com-
petição pode gerar”, observa
Avancini, admitindo que em
2006 o Internacional não tinha
uma imagem tão forte como a
do Barcelona.

“Infelizmente não temos
estrutura para que pudéssemos
dar continuidade a um traba-
lho de marketing com a con-
quista do Mundial. Mas de
qualquer forma vamos tentar
consolidar a imagem do Inter-
nacional no exterior e para isso
estamos levando também ma-
teriais em inglês, japonês e
português”, avisa.

(Aldo Shiguti)

Internacional possui o maior número de sócios-torcedores do país, com 100,7 mil torcedores

DIVULGAÇÃO

NEGÓCIOS

Central Trade do Japão divulga a Expobusiness 2010 no Brasil
Com o objetivo de abrir o

mercado de exportação e pro-
mover as empresas e o gover-
no brasileiro (nos níveis fede-
ral, estadual e municipal), no
Japão, o presidente da Central
Trade Integrando Pessoas &
Negócios, Sergio Tinen, este-
ve em São Paulo para divul-
gar a Expobusiness 2010 VIII
Feira Internacional de Negó-
cios e Serviços que acontece-
rá nos dias 15 e 16 de maio de
2010 na cidade de Nagoya.

A feira que também tem
foco no aprofundamento das
relações bilaterais entre Bra-
sil e Japão, é considerada o
maior evento da comunidade
nipo-brasileira no Japão, e
será realizado no Centro de
Convenções Port Messe
Nagoya, numa área de 13 mil
m². Em visita a redação do
Jornal Nippak Sergio Tinen
já havia divulgado a feira para
o setor público como para a
Prefeitura de São José dos
Campos, no Vale do Paraíba
e empresas privadas ambas
interessadas em participar do
evento, bem como comerci-
alizar seus produtos no arqui-
pélago.

O dirigente garante que a
feira no Japão atende os inte-
ressados com toda a infra-es-
trutura e suporte necessários,

ro entender que o mercado ja-
ponês ainda está forte e que
as oportunidades são para
aqueles aproveitarem na hora
certa.  A ExpoBusiness 2009,
por exemplo, contou com a
participação do prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab e
de secretários do governo
paulistano que encerraram vi-
sita em missão oficial do mu-
nicípio ao Japão. Na ocasião
o prefeito proferiu uma pales-
tra apresentando dados e nú-
meros da maior cidade do
Brasil, bem como respondeu
a perguntas dos cerca de 200
participantes.

Central Trade – Fundada em
outubro de 2001 na Província
de Aichi, a Central Trade nas-
ceu com a missão de auxiliar
empresas nipo-brasileiras es-
tabelecidas no Japão através
da prestação de consultoria
em negócios. Com o desen-
volvimento empresarial local,
a expansão de eventos promo-
vidos pela empresa e a confi-
ança e credibilidade deposita-
da por clientes e parceiros, a
Central Trade iniciou um tra-
balho pioneiro e exclusivo no
mercado de internacionaliza-
ção de produtos e serviços de
empresas privadas e públicas
do Brasil e do Japão.

com o apoio do governo japo-
nês e da Embaixada do Brasil
no arquipélago. De acordo
com ele a confirmação das
empresas no evento só será
efetivada em outubro. “Esta-
mos trabalhando para reunir
120 empresas”, revela ele ao
adiantar que os empresários
japoneses (que participam da
feira) vêem a distância entre
os dois países e a cultura como
obstáculos.

Voltado para empresas de
médio e pequeno porte o even-
to é uma vitrine de negócios
no Japão. Estão programadas
várias atividades como ciclo de
palestras, rodadas de negóci-

os no Brasil e no Japão,
workshop, lançamento de pro-
dutos, intercâmbio cultural,
entre outros. As previsões para
a Expobusiness 2010, segun-
do Sergio Tinen, é que conte
com 250 estandes, 150 expo-
sitores, 20000 visitantes e 25
palestrantes.

Dificuldades – Sergio Tinen
ratifica que o primeiro semes-
tre de 2009 foi difícil, e lamen-
ta que a crise afetou a edição
deste ano que teve reduzido o
número de participantes e mui-
tos outros eventos cancelados
no Japão, apesar do planeja-
mento feito com antecedên-
cia. No entanto o presidente
da Central Trade está confi-
ante e com expectativa me-
lhores para 2010, baseados
nos índices econômicos favo-
ráveis do Brasil e do Japão.
“O governo japonês está in-
centivando os empresários ja-
poneses a investirem no Bra-
sil, país que está com o nome
cotado e fortalecido por cau-
sa da tecnologia digital, dos
combustíveis alternativos, e
da negociação com a tecno-
logia do trem bala. Torço por
essas relações internacio-
nais”, afirma.

Para Sergio Tinen o impor-
tante é o empresário brasilei-

Sergio Tinen visitou o Nippak
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Canto do
Bacuri

MARI SATAKE

Maricantodobacurijn@yahoo.com.br

Daigo é jovem.
Músico em início de
carreira profissional
toca violoncelo em
orquestra. O vio-
loncelo é novo, re-
cém adquirido e ain-
da não pago total-
mente. Mesmo
para uma platéia
reduzida com mui-
tas poltronas deso-
cupadas, a orques-
tra se esmera. Ter-
minada a apresen-
tação, Daigo co-
menta com seu co-
lega de instrumen-
to que é preciso au-
mentar a divulga-
ção para ter mais
público às apresen-
tações. Seu colega lhe per-
gunta o que ele fará em se-
guida. Daigo parece não en-
tender a que se refere seu
colega. Dois homens entram
na sala. O primeiro pede a
atenção de todos, em segui-
da elogia o empenho por mais
esta noite e anuncia o pro-
nunciamento do patrocinador.
Este, na realidade, tem muito
pouco a dizer. Com o rosto
crispado apenas anuncia, es-
tão despedidos.

Desempregado e com a
dívida do violoncelo, pensa
que o máximo que poderia ter
atingido como violoncelista
era aquilo. Sem dinheiro para
saldar a dívida, vende seu
valioso instrumento. Ao dei-
xar o violoncelo na loja, ao
invés de pesar, sente um
imenso alívio. Ao se dar con-
ta de seu sentimento, conclui:
o que lhe parecia ser um so-
nho, provavelmente não era
um sonho seu. Em seguida,
juntamente com a jovem es-
posa deixa à capital e volta
para a sua terra natal para
tomar posse da casa herda-
da dois anos atrás com a
morte da mãe.

Instalados no interior,
Daigo sai em busca de uma
nova ocupação para si. Logo
encontra anuncio onde não se
exige experiência anterior e
paga-se bem. Pensa tratar-se
de uma agencia de viagens e
para lá vai. O equívoco é logo
desfeito. Houve erro de im-
pressão. Na realidade, trata-
se de uma agencia de
embalsamento de corpos que
presta serviços a funerária.
Assustado, pensa em correr
dali. O dono da agencia o re-
tém com uma polpuda oferta
em dinheiro. Daigo aceita a
oferta e no dia seguinte se
apresenta ao novo posto de
trabalho.

No início, ainda sem sa-
ber direito o que deverá fa-
zer, as tarefas começam a se
apresentar sucessivamente.
Em pouquíssimo tempo, se in-
corpora ao novo labor como
se há muito tempo ali estives-
se. No entanto, está há ape-
nas duas semanas.

Okuribito

De forma sutil, somos
apresentados ao dia a dia de
Daigo e seus inúmeros
enfrentamentos e crescimen-
to tendo ao fundo as belas
paisagens de Yamagata, sua
cidade natal e a maravilhosa
trilha sonora dando suporte ao
violoncelista inativo. O antes
taciturno violoncelista que
pensava viver um sonho que
não era o seu sonho, à medi-
da que se encontra com o seu
novo fazer, dá lugar a um se-
guro e impecável embalsa-
mador capaz de conduzir as
cerimônias de despedidas de
acordo com as necessidades
de cada um dos grupos fami-
liares que tem a sua frente.
Porém, ainda que bem adap-
tado ao novo trabalho, há en-
frentamento a ser superado.
Chega-lhe a notícia da morte
do pai em outra cidade e é
preciso buscar o corpo. Re-
luta, tenta ignorar. Logo cai
em si e decide com o apoio
da esposa, ir cuidar do corpo
do pai de quem já não se lem-
brava do rosto. Aos poucos,
enquanto trabalha aquele cor-
po inerte e envelhecido, lem-
branças distantes se aproxi-
mam. Lembra-se do rosto de
seu pai. Lembra-se de si mes-
mo ainda criança, treinando
no violoncelo a música que o
pai tanto amava ouvir.

Sob a direção de Yojiro
Takita e roteiro de Koyama
Kundou o filme Okuribito (A
Partida) apesar de tratar de
tema tão duro como a morte
e os derradeiros instantes dos
familiares com aquele que os
deixa, a todo instante parece
celebrar a importância da
vida, seja na revoada ou no
canto dos pássaros, dos ven-
tos que balançam as árvores
fazendo as pétalas coloridas
voarem pelos ares ou sim-
plesmente pelas belas paisa-
gens que sucedem às tristes
cenas ocorridas nos interio-
res das casas onde algum
corpo é preparado.

Okuribito é uma produ-
ção de 2008 e em 2009 rece-
beu o Oscar de melhor filme
estrangeiro. Belo filme para
ver e rever.

REPRODUÇÃO

Cartaz do filme de Yojiro Takita
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24º BRASILEIRÃO

“Toda conquista tem um sabor
especial”, diz Cíntia Nishimura

Acantora paranaense
Cíntia Nishimura con-
quistou o Grand Prix

do 24º Concurso Brasileiro da
Canção Japonesa. Com o re-
sultado, Cíntia repete o feito de
1995, quando conquistou o GP
do Brasileirão realizado em
Londrina (PR). O título do GP
Júri Popular ficou com Hideo
Tanaka (Higashi-SP) e da Ca-
tegoria Sai Yuushu Kashosho
com Hiroshi Kamonzeki, da
Sudoeste-SP. Já o título geral
ficou com a Higashi (SP), se-
guida por Centro-Oeste (SP)
e Minami (SP).

“Fiquei bastante feliz com
a conquista. Na minha catego-
ria [Adulto A] todos cantam
muito bem e na hora é quase
impossível saber quem é o
melhor. Todo título é especial,
assim como foi em 1995, e
esse, certamente também será
inesquecível”, disse Cíntia Ni-
shimura em entrevista ao Jor-
nal Nippak, de Maringá (PR),
onde mora atualmente

A performance da fonoau-
dióloga Cíntia Nishimura fe-
chou com chave de ouro um
dos mais grandiosos eventos da
comunidade nipo-brasileira.
Realizado pelas quatro Regio-
nais da capital paulista (Mina-
mi, Norte, Nishi e Higashi) com
apoio da Associação Cultural
e Esportiva Piratininga e pro-
moção da Abrac (Associação
Brasileiro de Canção), a 24ª
edição do Brasileirão movi-
mentou o Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura Japone-
sa e de Assistência Social), em
São Paulo, nos dias 24, 25 e
26 de julho. Este ano, o evento
recebeu 795 inscrições, recor-
de na história do Brasileirão.

A cerimônia de abertura
contou com a presença de au-
toridades e lideranças, além de
toda a diretoria da Abrac. Es-
tiveram presentes o deputado
federal Walter Ihoshi (DEM-
SP), o deputado estadual do
Paraná, Luiz Nishimori, os ve-
readores de São Paulo, Jooji
Hato (PMDB) e Ushitaro Ka-
mia (DEM) e o presidente do

TODOS OS CAMPEÕES DO GP
1986 Londrina – Karen Ito (São Paulo-SP)
1987 Presidente Prudente – Akemi Nishimori (Noroeste-PR)
1988 Curitiba – Tiemi Itani (Noroeste-PR)
1989 Maringá – Elisa Nishimura (Noroeste-SP)
1990 Brasília – Tatsuo Hamada (Minami-SP)
1991 Mogi das Cruzes – Fábia Tanabe (Norte/PR)
1992 Araçatuba – Érika Pedrão (Higashi/SP)
1993 Marilia – Hiseko Yoshihara (Norte/PR)
1994 SP – Erica Nagao (Noroeste/PR)
1995 Londrina – Cíntia Nishimura (Noroeste/PR)
1996 Presidente Prudente – Terumi Kurata (Minami/SP)
1997 Curitiba – Tiemi Ono (Nishi/SP)
1998 Marilia – Fábia Tanabe (Norte/PR)
1999 Londrina – Tiemi Ono (Nishi/SP)
2000 SP – Junko Ekuni (Norte/PR)
2001 Maringá – Paulo Terabe (Norte/PR)
2002 Maringá – Renato Chibana (Higashi/SP)
2003 Curitiba – Lílian Tangoda (Noroeste/SP)
2004 Campo Grande – Lílian Tangoda (Noroeste/SP)
2005 Maringá – Fábia Tanabe (Noroeste/SP)
2006 São Paulo – Jane Ashihara (Noroeste/PR)
2007 Campo Grande – Nobuhiro Hirata (Sorocabana)
2008 Maringá – Alexandre Hayafuji (Higashi/SP)
2009 São Paulo – Cíntia Nishimura (Noroeste/PR)

Bunkyo, Kihatiro Kita, entre
outros convidados.

Luiz Nishimori, que embar-
cará para o Japão em outubro
em uma missão econômica,
disse que costuma prestigiar o

Brasileirão, “onde quer que ele
seja realizado”, por considerá-
lo “um dos maiores e mais bem
organizados eventos do mun-
do”. O presidente da Comis-
são Organizadora, Toyohiro

Shimura, destacou o esforço
da Comissão Organizadora
enquanto o presidente do Pi-
ratininga, Elzo Sigueta, enfati-
zou o empenho do deputado
federal Walter Ihoshi para
aprovar a emenda parlamen-
tar no valor de R$ 50 mil em
prol do evento. O vice-presi-
dente da Abrac e coordenador
do Concurso, Tetsuji Arie lem-
brou das dificuldades enfren-
tadas pela Comissão Organi-
zadora e “das noites mal dor-
midas”.

“As dificuldades foram
grandes porque estamos num
ano de crise, por isso, tivemos
que trabalhar com a cabeça,

com o planejamento. Fizemos
parcerias e, no apagar das lu-
zes, saiu a emenda parlamen-
tar para que, enfim, pudésse-
mos dormir tranqüilos”, disse
Arie, revelando que as preo-
cupações não se restringiram
em cobrir os gastos do evento,
orçado em cerca de R$ 120 mil
– antes que a emenda fosse
aprovada faltavam ainda, pe-
los seus cálculos, aproximada-
mente R$ 25 mil –  mas tam-
bém com questões de seguran-
ça, conforto e segurança. “Es-
távamos preocupados, por
exemplo, com a restrição de
ônibus e vans fretados na ca-
pital paulista”, explicou, acres-
centando que “a intenção era
oferecer um atendimento me-
lhor às regionais”. “Nosso es-
forço foi nesse sentido. No
entanto, dentro do possível,
estamos felizes com a organi-
zação”, justificou Arie.

25 anos – A presidente da

Abrac, Akemi Nishimori, des-
tacou a união das quatro Re-
gionais e, em especial, a dedi-
cação de Toyohiro Shimura e
Tetsuji Arie, respectivamente,
presidente da Comissão Rea-
lizadora e coordenador geral do
evento. Akemi enfatizou tam-
bém a criação de dois novos
Departamentos, o Ladies e o
Young, que servirão para for-
talecer o logo da Abrac.

“Esses dois novos Departa-
mentos deram um ânimo novo
para a Abrac”, admitiu Akemi,
antecipando que em 2010 as
bodas de prata serão comemo-
radas na capital paranaense.
“Estamos planejando fazer algo
especial, como resgatar a his-
tória da Abrac nesses 25 anos.
Trata-se de uma data importan-
te porque nossos antepassados
nos deixaram um legado muito
rico e através da música japo-
nesa estamos formando cida-
dãos para o futuro”.

(Aldo Shiguti)

Comissão Organizadora e finalistas do Grand Prix com a vencedora Cintia Nishimura (centro)

DIVULGAÇÃO

Cintia Nishimura conquistou o GP após 14 anos: inesquecível

O 24º Concurso Brasilei-
ro da Canção Japonesa, rea-
lizado de 24 a 26 de julho, nas
dependências do Bunkyo, em
São Paulo, assistiu ao lança-
mento de duas novas “mar-
cas”: A Abrac Young e a
Abrac Ladies. A assessora de
imprensa da Abrac e uma das
coordenadoras da Abrac
Ladies, Margarida Misse,
conta que o departamento foi
criado após várias reuniões
com a finalidade de mostrar
que o sexo frágil não é tão
frágil como se imagina. “Hoje
as mulheres desempenham
funções de chefia nos mais
diversos setores e conquista-
ram espaço que até então
eram restrito aos homens.
Por isso, é importante passar-
mos essa nossa experiência
e não ficarmos mais apenas
nos bastidores. É preciso aca-
bar com a imagem de que a
mulher é submissa. Deus
criou o homem e a mulher
para serem iguais”, conta
Margarida, acrescentando
que a Abrac ladies reúne cer-
ca de 100 mulheres das 24
regionais. “A ideia é realizar-
mos reuniões a cada dois me-
ses e discutirmos temas de
relevância, como a questão do
meio ambiente. Para o próxi-
mo ano, pretendemos realizar
seminários sobre a qualidade
de vida”, conta.

Já o 1º Encontro Abrac
Young, realizado na noite do
dia 24, no Espaço Hakka, foi
o pontapé inicial para o lan-

Lançamentos da Abrac Young e Abrac Ladies
dão novo ânimo à entidade

çamento da nova “grife”
Abrac. O objetivo é promover
o crescimento, a integração o
desenvolvimento humano, mo-
tivacional  e de liderança dos
jovens a partir dos 13 anos de
idade através de palestras com
personalidades jovens da co-
munidade nipo-brasileira, dinâ-
micas de grupo e confraterni-
zação. A iniciativa contou com
apoio do Instituto Paulo Koba-
yashi, deputado federal William
Woo e Grupo Sansey.

Assim como a Abrac La-
dies, a semente da Abrac Young
também foi lançada. Nesse
Brasileirão, os dois departa-
mentos atuaram em conjunto e
elegeram a questão do meio
ambiente como tema único.

“A ideia é tirarmos um pou-
co esse espírito de competição
do Brasileirão e, ao mesmo
tempo, reunirmos os jovens
para trabalharmos em projetos
sociais, formando novos líde-
res”, explicou Fábia Tanabe
Miyazaki, uma das coordena-

doras da Abrac Young.
 “Material humano nós já

tínhamos, tanto que contamos
com oito membros na atual di-
retoria da Abrac. Foi aí que
surgiu o convite da Akemi Ni-
shimori [presidente da entida-
de] para que agregássemos a
ala jovem em torno de uma
causa tendo a música como
instrumento em comum.
Deus nos deu esse dom, que
é cantar, então, porque não
potencializá-lo? Faltava esse
empurrãozinho”, explicou
Fábia Miyazaki, acrescentan-
do que o departamento já con-
ta com 30 membros.

“Devemos muito desse
aprendizado à Mity Shiroma,
do Grupo Sansey. Sua dedi-
cação e liderança em prol de
projetos sociais e beneficen-
tes servem de inspiração”,
conta Fábia, antecipando que
a próxima reunião deve acon-
tecer entre setembro e outu-
bro, no Paraná.

(Aldo Shiguti)

Abrac Ladies conta com cerca de 100 integrantes de 24 Regionais

JORNAL DAS NAÇÕES
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ARTES

“Manifesto” une atores
descendentes de japoneses

Oator Henrique Kimura
sempre ouviu falar que
“há poucos artistas ori-

entais”. Aliás, não só ele. Pro-
dutores, diretores e até mes-
mo o próprio público há déca-
das ecoam essa mesma frase.
“Parece um mantra”, brinca
Kimura. Mas será mesmo que
existem poucos profissionais
descendentes asiáticos?

A resposta veio quase duas
semanas depois com o conta-
to de mais de 70 pessoas liga-
das à área, da qual os atores
desconheciam. Tudo por con-
ta de um “Manifesto”, como
foi denominado inicialmente,
que circulou por email na ten-
tativa de não só descobrir se
existe um nicho tão pequeno
assim, mas ainda, de unir toda
a categoria em um arquivo
com fotos, dados pessoais, con-
tato e principais trabalhos, con-
forme mostra o quadro.

“Existem muitos artistas
orientais de qualidade  e com
esse portfólio, podemos forta-
lecer a classe artística orien-
tal (japoneses, coreanos, chi-
neses e descendentes). Con-
sequentemente, aumentar as
oportunidades de bons traba-
lhos a todos na publicidade,
Tv, cinema, etc”, diz um tre-
cho da carta enviada e repas-
sada pela Internet por Kimu-
ra, que planejou esse trabalho
e deu o primeiro passo, com o

Na verdade, há um núcleo
considerável, principalmente,
em São Paulo. Falta a apenas
“mostrar que eles existem”
para que a dificuldade de
encontrá-los não seja mais a
justificativa para não inseri-los
nas mais diversas cenas.

É certo que o mercado
atualmente possui uma pre-
sença muito maior dos traços
asiáticos, que antigamente,
como na época em que Cristi-
na Sano, a primeira nikkei que
participou de uma novela, co-
meçava sua carreira em
“Roda de Fogo”, de Lauro
César Muniz, em 1987. Re-
centemente, alguns empurrõe-
zinhos ajudaram a um peque-
no crescimento como as Olim-
píadas de Pequim e o Cente-
nário da Imigração Japonesa
no Brasil, que fizeram empre-
sas publicitárias investir tam-
bém nesse público-alvo.

Mas apesar de tudo, o que
ficou a desejar, de acordo com
Kimura e Oshiro, foi a ausên-
cia de destaque à classe artís-
tica oriental nas mais diversas
reportagens e homenagens em
comemoração a data. “Passou
despercebido”, afirmam. O
fato impulsionou muito mais a
se engajarem nessa nova em-
preitada para a inserção dos
descendentes nas artes cêni-
cas.

(Cibele Hasegawa)

apoio do amigo e ator Ricar-
do Oshiro.

“Com esse número que es-
tamos conquistando aos pou-

cos, será que não dá para for-
mar uma família? Ou um gru-
po de amigos para contrace-
nar?”, questiona o idealizador.

O ator Ricardo Oshiro em cena de Histórias de lá, do lado de cá

DIVULGAÇÃO

O projeto, hoje, deixou de ser
um simples manifesto e aos pou-
cos vem ganhando força e
apoio. Assim, surgiu um novo
nome: Liga dos Artistas Orien-
tais, ou, LAO, como foi carinho-
samente abreviado, uma comu-
nidade no orkut, “Atores Orien-
tais do Brasil”, criado pelo apre-
sentador da JBN TV e ator Mar-
cos Miura, e a montagem de um
site ou um blog. Sugestão do
diretor Hélio Ishii, que também
aderiu ao movimento, já que são
bem vindos quaisquer profissi-
onais que atue na área artística,
de condensar novidades e esse
material na web.

O portfólio igualmente ganha
outras concepções e iniciativas.
O ator Ricardo Nagai se prontifi-
cou em ajudar a realizar o layout
desse conteúdo. Vale destacar al-
guns nomes conhecidos e o res-
paldo de alguns trabalhos como
a atriz, cantora e bailarina, Fran-
cine Missaka, protagonista de
Miss Saigon, Kendi Yamai, can-
tor, ator e apresentador, Marcos
Aguena, ator e humorista, con-

Liga dos Artistas
Orientais ganha apoio

sagrado por suas interpretações
no Programa Pânico, da Rádio Jo-
vem Pan, Caren Utino, modelo e
atriz, vencedora do concurso
Miss Festival do Japão, em 2003.

“Tem muita gente boa e mui-
ta gente que ainda não foi des-
coberta”, diz Kimura. “Com to-
das as informações em mãos, as
portas poderão se abrir, e, pro-
dutores e diretores poderão des-
cobrir novos talentos”, comple-
ta Oshiro.

Mas e a pergunta que não
quer calar: será que os “pais”
deste trabalho têm alguma pre-
tensão empreendedora ou de
agenciar tais talentos? “Não”,
disseram simplesmente, justifi-
cando que apenas tomaram a di-
anteira. Assim como os Festivais
japoneses, em que diversas pes-
soas se unem com um ideal e de
forma voluntária, eles também
seguiram a mesma trilha. “Se o
coletivo crescer, crescemos jun-
tos”, finalizam, deixando no ar o
espírito de equipe das raízes ni-
pônicas.

(Cibele Hasegawa)

DIVULGAÇÃO

Ricardo Oshiro

Henrique Kimura

A Comissão de Arte em
Craft da Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e Assis-
tência Social (Bunkyo), rece-
be no período de 3 a 7 de agos-
to as inscrições e a entrega dos
trabalhos dos artistas plásticos
interessados em participar da
3ª Grande Exposição de Arte
Bunkyo 2009 que será realiza-
da entre os dias 24 de outubro
a 8 de novembro no Grande
Salão e no Salão Nobre do
Bunkyo, na Liberdade.

Os interessados poderão
participar do evento nas mo-
dalidades artes plásticas: pin-
tura, escultura, gravura, dese-
nho, fotografia; ou arte em
craft: tinturas, vidros, madeira,
metais. Bem como através de
obras bidimensionais. O obje-
tivo da exposição de acordo
com a presidente da Comissão,
Elza Sumie Kakihara Oda, é
dar oportunidades para novos
talentos despontarem, criando
um espaço para divulgar as
obras de artistas conhecidos

ARTES

Comissão de Arte em Craft do Bunkyo abrirá inscrições
para a terceira Grande Exposição de Arte

Inauguração do evento acontecerá no dia 23 d eoutubro

DIVULGAÇÃO

mio Aquisição.
Em 2008 a presidente Elza

Oda lembra que cerca de 300
pessoas se inscreveram na
exposição, sendo que 100 fo-
ram escolhidas. A expectativa
é que esses mesmos números
se repitam este ano. Diversos
artistas do cenário nipo-brasi-
leiro conhecidos e ainda des-
conhecidos deverão participar
da exposição. A inauguração
do evento acontecerá no dia 23
de outubro às 18 horas.

3ª GRANDE EXPOSIÇÃO DE
ARTE BUNKYO 2008
INSCRIÇÕES: DE 3 A 7 DE AGOSTO

QUANDO: DIAS 24 DE OUTUBRO A 8 DE

NOVEMBRO

HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA DAS

12H ÀS 18H – SÁBADO E DOMINGO DAS

10H ÀS 18H
ONDE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE

CULTURA JAPONESA E ASSISTÊNCIA

SOCIAL (BUNKYO) - RUA SÃO JOAQUIM,
381 – LIBERDADE – SÃO PAULO.
ENTRADA GRATUITA

INFORMAÇÕES: (11) 3208-1755

como novos. “Estamos vendo
progressos e notamos o avan-
ço na qualidade dos trabalhos.
Estamos preservando o valor,
a união, a colaboração e o res-
peito, marcantes na comunida-
de nipo-brasileira. Queremos
dar qualidade de vida através
da arte”, explica.

O artista poderá inscrever
até três obras inéditas ou ori-
ginais que deverão ser entre-

gues no ato da inscrição com
as respectivas fotos coladas
na embalagem. A premiação
será feita em conjunto com
obras de arte contemporânea,
biten e arte craft. O Grande
Prêmio ganhará uma passa-
gem para o exterior, medalhas
de ouro uma passagem naci-
onal, medalhas de prata e
bronze o prêmio Acrilex, men-
ções honrosas, além do Prê-

Aulas de violão
Produções e Gravações de CD

c/Luiz Fernando (Produtor / Compositor)

Tels. (11) 3275-0130 / 7280-1260 / 8794-4225

www.luizfernandomusico.com.br

E-mail: luizfernandomusico@hotmail.com
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“Anônimos” buscam um lugar ao
sol e sonham disputar um Mundial

As mulheres estão cada
vez mais conquistando e ga-
nhando espaço no sumô, mo-
dalidade esportiva essa que
proibia a participação delas
em campeonatos. O 12º
Campeonato Brasileiro Femi-
nino sediado em Suzano con-
tou com a participação de
moças adolescentes e adul-
tas de várias categorias. Uma
delas é a sumotori de Salto
(SP) Ana Claudia Gomes, 21
anos, categoria pesado que
prática a modalidade há oito
anos. No final de 2001 ela já
era judoca, quando então re-
cebeu um convite para co-
nhecer o sumô que estava se
instalando na cidade, partici-
pou de um treino para conhe-
cer e permanece até hoje.

“Acabei me identificando
mais, até abandonei o judô
devido o destaque no sumô.
Para mim não foi só impor-
tante trabalhar a parte física,
mas também a parte mental.
A modalidade não é só um
esporte onde se busca o me-
lhor do físico, apesar das pes-
soas ainda terem a visão do
sumô sobre o estereótipo dos
lutadores serem enormes, de
homens com mais de 200 qui-
los, hoje não é bem assim”,
argumenta ela ao informar
que desenvolve na cidade um
trabalho social com 40 crian-
ças carentes, que para prati-
car o esporte precisam ter um
bom desempenho na escola.

Em 2006 a sumotori foi
para Osaka, Japão, onde fi-
cou em terceiro lugar numa
disputa entre 52 países, con-
quistando a última medalha do
feminino brasileiro no exteri-
or. “Foi uma grande repercus-
são no sumô feminino exteri-
or onde estão as maiores lu-

tadoras. Foi um destaque até
pela idade porque eu era a
mais nova na época com 18
para 19 anos e menos expe-
riente”, comemora. Além da
medalha no mundial ela espe-
ra participar do próximo cam-
peonato mundial, Ana Gomes
procura trabalhar o lado da
educação para formar cida-
dãos de bem, a técnica e a
força ficam por último.

Janaina Fernanda Silva,
21 anos, 138 quilos (catego-
ria adulto pesado), pratica
sumô há quatro anos. No bra-
sileiro de Suzano a paranaen-
se de Londrina conquistou o
tricampeonato por equipe.
Para ela o título é resultado
dos treinos que tem realizado
e do bom trabalho que tem re-
alizado. “Meu objetivo é par-
ticipar cada vez mais e trei-
nar forte para as próximas
competições”, destaca. De
acordo com ela o sumô é re-
gido por três fundamentos shi
gui tai: shi que é respeito ao
próximo, o gui que é a técni-
ca e o tai que é corpo forte.

Larissa Maciel Marques,
12 anos, categoria mirim foi
incentivada pelo seu irmão que
quando pequeno treinava com
um sensei em uma academia
e a partir daí começou a se
interessar pelo esporte. A
sumotori de Itapetininga (SP)
disse que espera participar em
breve de um mundial da cate-
goria. “Quero treinar sumô em
vários países e divulgar o es-
porte milenar. Para nós é óti-
mo ter o sonho de ir para o
Japão e também praticar o es-
porte”, reforça ela ao revelar
que a primeira equipe mundi-
al de mulheres no sumô sur-
giu na cidade.

(Afonso José de Sousa)

Mulheres conquistam cada
vez mais espaço no sumô

JORNAL NIPPAK

Fernanda Rojas (esq) e Juliana Medeiros na final dos médios

Uma parcela pelo menos
dos mais de 350 su-
motoris que participa-

ram do 48º Campeonato Bra-
sileiro de Sumô e do 12º Cam-
peonato Brasileiro Feminino,
realizados nos dias 25 e 26, na
Unidade do Sesi de Suzano
(SP), revelaram que sonham
em participar de uma competi-
ção mundial, bem como conhe-
cer o Japão apontado como
berço da modalidade no mun-
do. A reportagem do Jornal
Nippak aproveitou o intervalo
entre as lutas para entrevistar
alguns sumotoris de várias ca-
tegorias e idades diferentes.
Questionado sobre o quê levou
a praticar e seus objetivos no
sumô, Thiago César de Quei-
roz Ciavarella, 21 anos, cate-
goria médio adulto conta que
sua avó cuidava da Associação
Cultural e Esportiva de Capão
Bonito (SP) onde os senseis o
convidaram em 1996 para trei-
nar com então oito para nove
anos. Praticando sumô ele es-
pera além de uma atividade fí-
sica participar de um mundial
que abre muitas portas. “Ir para
um mundial de sumô é para o
atleta, chegar no ápice no Bra-
sil. O Sul-americano na Argen-
tina será o próximo campeona-
to, o negócio é disputar tornei-
os fora”, defende.

Jonas Angelin (17 anos) da
categoria juvenil, disse que além
de prestigiar a cultura e a tradi-
ção, o esporte possibilita ajudá-
lo a competir no exterior. “O
sumô eu pratico há três meses.
Espero aperfeiçoar a minha téc-
nica, o mais importante é parti-
cipar das competições e lutar, ser
campeão brasileiro eu não ligo”,
afirma ele ao informar que a As-
sociação de Sumô de Santo
Amaro, Zona Sul de São Paulo,
onde treina realiza um trabalho
social gratuito para tirar as cri-
anças das ruas. Antes de se en-
volver com sumô ele já pratica-
va Kung Fu há nove anos, “com
a modalidade ficou mais fácil se
adaptar a outra arte, já dá para

ter uma base para competir”,
completa.

O paranaense de Londrina
(PR) Guilherme V. Ausec, 14
anos, categoria infantil, lembra
que seus colegas o chamaram
em 2003 para praticar sumô e
desde então continua treinan-
do e lutando. “Achei interes-
sante a idéia de estar partici-
pando, é uma luta agressiva,
entrei e gostei”, garante ele
que espera obter tranqüilidade
no aprendizado e alcançar um
estágio suficiente para dispu-
tar um mundial da categoria.

O paraense de Tomé-Açú
Rurickcsson Progenio, 15
anos, categoria infantil, recor-
da que antes de começar no
sumô há quatro anos não fazia
nada. “Eu era muito rebelde,
vi um amigo lutando e me in-
teressei”, admitiu ele ao dizer
que está pretendendo partici-
par do próximo mundial para
crescer. O paraense informou
que só poderá disputar quan-
do passar para a categoria ju-
venil com 17 anos.

Diego Froner, 15 anos, ca-
tegoria infantil, de Salto (SP),

conta que seu pai que é mes-
tre de obras da prefeitura da
cidade realizou há cerca de
cinco anos um trabalho de
infra-estrutura para um even-
to de sumô. Ao retornar para
casa comentou com o filho que
começou a treinar na modali-
dade, e ganhou alguns campe-
onatos. “Conquistei em 2000 a
terceira colocação em um bra-
sileiro de sumô, é o meu es-
porte predileto”, destaca ele ao
avisar que pratica a modalida-
de mais por hobby, mas caso
surja uma oportunidade de ir
para um mundial com certeza
vai com garra e força.

O sumotori Carlos Rauch,
32 anos, categoria médio, re-
corda que problemas de pos-
tura na coluna levaram a fa-
zer massagem e fisioterapia
com Kaneyoshi Ueno que su-
geriu que praticasse uma ati-
vidade física para fortalecer
a musculatura. “Ele me con-
vidou a participar dos treina-
mentos, fui me adequando e
treinando cada vez mais para
participar dos campeonatos”,
esclarece ele.

Trilegal – Rauch já foi cam-
peão brasileiro da categoria
absoluto em 2001 e três vezes
campeão brasileiro de peso
médio. Depois dos brasileiros
ele teve a oportunidade de par-
ticipar de três mundiais repre-
sentando o Brasil no Japão, na
Alemanha e na Polônia. “Pra-
ticar sumô no Sul as pessoas
olham admiradas e um pouco
de curiosidade porque acham
diferente, mas pelos bons re-
sultados que obtemos estamos
ganhando a confiança das pes-
soas e por muitas vezes tra-
zendo mais atletas para parti-
cipar da modalidade”, apregoa.

Kaneyoshi Ueno, 60 anos,
da categoria peso leve indivi-
dual foi o sumotori mais idoso
no Brasileiro de Sumô em Su-
zano. Para ele o sumô em
Nova Petrópolis (RGS) onde
reside serve para divertir e dar
oportunidade para a juventude.
“Atualmente eu treino em uma
aldeia de imigrantes. Já fui
campeão brasileiro em 1995 e
em um mundial fiquei em ter-
ceiro lugar”, atesta.

(Afonso José de Sousa)

Competição reuniu cerca de 350 sumotoris no dohyo montado na unidade do Sesi de Suzano

JORNAL NIPPAK

Ana Claudia Gomes: acabei me identificando Carlos Rauch: as pessoas ficam curiosas Diego Froner: esporte predileto Larissa Maciel Marques foi incentivada pelo irmão
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Campeão das categorias Pesado e Absoluto do
48º Brasileiro, Takahiro realiza ‘vontade antiga’

Opaulista William Ta-
kahiro Higuchi supe-
rou não só o cansaço

de mais de 30 horas de voo
que separam Kaohsiung (Tai-
wan) – palco do World Games
– de São Paulo, como também
teve que vencer a ansiedade
para sagrar-se campeão do 48º
Campeonato Brasileiro de
Sumô, competição realizada
nos dias 25 e 26, no dohyo
montado no Ginásio Esportivo
do Sesi de Suzano (SP). No
final, a recompensa veio em
dose dupla. Higuchi conquis-
tou os títulos das categorias
Pesado e Absoluto.

Na Absoluto, Higuchi supe-
rou Edson Keniti Morimoto
numa das semifinais e na de-
cisão superou Mario Frabetti,
que na outra semifinal passa-
ra por Genilton Tiburcio. Taka-
hiro não teve muito tempo para
comemorar. Pouco tempo de-
pois ele voltou ao dohyo para
a disputa na categoria Pesa-
do, cujas semifinais foram bas-
tante equilibradas entre Taka-
hiro Higuchi x Conrado Au-
gusto e Rene Crespo Júnior x
Júlio César Vieira.

“Não estava cem por cento
e por isso procurei compensar
com muita garra”, explicou
Takahiro, enquanto mostrava
seu tornozelo direito machuca-
do. “Voltei meio doente de Tai-
wan, com febre e fiquei receo-
so de não lutar. Mas, graças a
Deus deu tudo certo”, disse o
sumotori, acrescentando que
realizou um sonho acalentado
desde 2001, quando subiu para
a categoria adulto. “Minha von-
tade era ganhar o Pesado e o
Absoluto num mesmo Campe-
onato Brasileiro”, revelou Taka-
hiro, afirmando que contou tam-
bém com um pouco de sorte.

“Conheço o Rene Crespo
e, apesar de jovem, é um luta-
dor bastante forte que já havia
me vencido na categoria Mé-
dio”, lembrou Takahiro, que
luta agora para repetir a mes-
ma performance em competi-
ções internacionais. “Falta
algo para beliscar um pódio
em, Mundiais. Não sei expli-
car o que acontece, mas na
hora “H” fico nervoso, tenso
e não consigo desenvolver meu
verdadeiro sumo. Fica sempre
faltando alguma coisa e não sei
explica o que é”, lamenta, afir-
mando que “é mais uma co-
brança interna”. “Não sei se a
presença de uma psicóloga,
como já existe em outras mo-
dalidades, resolveria. Mas se
for para somar, toda ajuda é
bem vinda”, comentou Taka-
hiro, que se prepara agora para

o Campeonato Sul-America-
no, que será realizado em ou-
tubro, na Argentina.

Além de Takahiro, a equipe
que representará o Brasil no país
hermano será formada também
pelo leve Namerson Tibúrcio
(Sudoeste) e pelo médio Alan
Galvão (Sudoeste). Por sinal, a
disputa na categoria médio foi
uma das mais acirradas. Para
se ter uma ideia, as semifinais
reuniram quatro “pesos pe-
sados” da categoria: Carlos
Rauch (RS), Victor Pastrello (Su-
doeste) e Thiago Ciavarela (Su-
doeste) – além do próprio Allan
Galvão –, todos com passagens
pelas seleções brasileiras.

“Realmente, as lutas foram
muito equilibradas e na final,
contra o Carlos Rauch, a saí-
da de cabeça acabou definin-
do a meu favor”, disse Allan
Galvão, que treina também
judô e jiu-jitsu. “Até o Sul-
Americano vou focar minha
preparação no sumo”, afirmou.

Briga doméstica – Entre as
mulheres, o título por equipes
ficou, mais uma vez, com as
paranaenses. A receita, segun-
do o presidente da Federação
Paranaense de Sumô e chefe
da delegação, Cassiano Go-
mes, é simples: “Treino, trei-
no, e mais treino. São quatro
horas de diárias de treino”, afir-
mou Cassiano, que participou
do Brasileiro com uma delega-
ção formada por 60 atletas,
entre as quais 4 atletas da Ca-
sa Abrigo, que abriga menores
com problemas familiares.

“Aos poucos estamos
reestruturando o sumô no es-
tado do Paraná. Para isso es-
tamos contando com a ajuda
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão do Paraná e Liga Despor-
tiva Cultural Paranaense”, ex-
plicou o dirigente, que estima
em cerca de 160 o número de
praticantes de sumô no Para-

ná, concentrados, por enquan-
to, em Londrina. “Nossa inten-
ção é expandir para outras
regiões, como Maringá e
Assai”, conta Cassiano, afir-
mando que antes de se tornar
presidente da Federação Pa-
ranaense de Sumô teve que
vencer, primeiro, a desconfian-
ça da comunidade nikkei local.

No dohyo, a exemplo do
ano passado, a final da cate-
goria Pesado foi, mais uma
vez, dominada pelas irmãs

Janaína, de 21 anos, e Jaqueli-
ne Silva, de 24. E como em
2008, a vitória ficou com a ca-
çula. “A gente treina para isso.
Na hora da luta, dá até para
esquecer que somos irmãs”,
disse Janaína, que, se contun-
diu justamente na luta final,
contra Jaqueline. “Estar aqui,
disputando uma final de Cam-
peonato Brasileiro já vela qual-
quer sacrifício”, destacou. E
com um título, então...

(Aldo Shiguti)

Equipe Sudoeste conquistou a primeira colocação na disputa por equipes

TAKIO OTAKI

Ritual de purificação do dohyo no ginásio do Sesi de Suzano

As paranaenses dominaram a competição no feminino

Um sumotori da cidade de
Novo Hamburgo (RGS) já
está envolvido com sumô há
quase três décadas seguidas.
O campeão mundial Renê
Crespo, 43 anos, da catego-
ria adulto pesado pratica a
modalidade há 27 anos e trei-
na na Colônia Japonesa de
Ivoti. Para repassar sua ex-
periência ele incentivou seu
filho Renê Crespo Júnior, 22
anos, categoria adulto pesa-
do, a seguir o esporte.

Natural de São Paulo
Renê Crespo lembra que lu-
tava judô com 13 anos quan-
do então decidiu se mudar
para o Rio Grande do Sul,
onde foi convidado por um ja-
ponês da colônia de Ivoti para
entrar para o sumô, foi então
que começou, gostou e ficou.
Ele relata que iniciou na cate-
goria juvenil se tornando cam-
peão; passou para a catego-
ria adulto se tornando
heptacampeão brasileiro. Foi
também cinco vezes campeão
sul-americano, e participou de
12 mundiais no Japão onde
ganhou a disputa de 1991 e em
2000 ficou em terceiro no
campeonato brasileiro.

“Agora com a idade avan-
çada eu estou tentando pas-

sar conhecimento que tenho
para o meu filho. É uma conti-
nuidade do nome dentro do es-
porte, já consegui os objetivos
que eu precisava no sumô e
estou dando continuidade com
os filhos. Tem uma outra gera-
ção que está subindo também
com dois filhos de 12 anos que
provavelmente o mais velho
estiver no auge dele, eles vão
estar lutando bem”, avalia.

Renê Crespo adianta que o
sumô é praticado pelos mem-
bros da colônia japonesa de
Ivoti e é diferente de São Pau-
lo. Segundo ele no Sul onde
mantinham a tradição por bas-

Pai e filho, unidos pelo sumô. No sul do País

tante tempo fechada, o cam-
peonato é mais antigo do que
o brasileiro. “Houve uma épo-
ca que entrou um ocidental e
a partir daí outros entraram e
se destacaram. Hoje 80% da
equipe são descendentes de
alemães e portugueses, e 20%
japoneses”, assegura.

Renê Crespo Júnior ratifica
que começou no sumô por in-
termédio de seu pai. Ele lem-
bra que quando tinha sete anos

seu pai o levava nos
campeonatos que
participava, gostou
de ver as lutas e des-
de então pratica a
modalidade. Quanto
aos seus objetivos o
sumotori procura
conquistar ao máxi-
mo as primeiras co-
locações nas compe-
tições para disputar
campeonatos à nível
mundial. “Em 2005
eu representei o Bra-
sil no mundial Sub-18
ficando em segundo
lugar. Agora é conti-
nuar e seguir adian-
te”, analisa.

Para Renê Cres-
po Júnior treinar em
uma região onde o

esporte não é tanto divulga-
do lhe agrada bastante por
ser um dos poucos da região
que treina, mas procura des-
cobrir novos atletas porque
os sumotoris que sobem de
categoria, e com a pouca di-
vulgação, não estão surgindo
novos sumotoris. “Pra mim
esporte é saúde e vida, prati-
cando estamos longe de coi-
sas erradas”, ressalta.

(Afonso José de Sousa)Rene, o pai: é uma continuidade

Rene Crespo Jr: esporte é saúde e vida

JOPRNAL NIPPAK
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Campeonato Brasileiro classifica representantes
para o Sul-Americano na Argentina, em outubro

MASCULINO
Torneio Individual – Mirim: 1)
Matheus Cruz (Norte), 2) Edwin
Tavares (Sudoeste), 3) Josemar
Melo (Sudoeste), 3) Guilherme
Martinez (Grande ABC); Infan-
til: 1) Ruy de Sá (Paraná), 2)
Diego Nunes (Grande ABC), 3)
Diego Ortega (Paraná), 3) Mar-
cos Lopes (Paraná); Juvenil: 1)
Gabriel Kudo (Santo Amaro), 2)
Suleiman Oweis (Santo Amaro),
3) Gabriel Vieira (Santo Amaro),
3) Lucas Pinho (Pará); Adulto
Leve: 1) Namerson Tibúrcio

(Sudoeste), 2) Leandro Monma
(Santo Amaro), 3) Diego Gimenes
Roda (Sudoeste), 3) Leonardo
Shigake (Paraná); Adulto Médio:
1) Alan Galvão (Sudoeste), 2)
Carlos Rauch (Rio Grande do Sul),
3) Victor Pastrello (Sudoeste), 3)
Tiago Ciavarela (Sudoeste);
Adulto Pesado: 1) William
Takahiro Higuchi (São Paulo), 2)
Rene Crespo Júnior (Rio Grande
do Sul), 3) Julio César Vieira (Su-
doeste), 3) Conrado Augusto
(São Paulo); Adulto Absoluto:
William Takahiro Higuchi (São

Paulo), 2) Mario Frabetti (Sudo-
este), 3) Edson Morimoto Jr. (São
Paulo), 3) Genilton Tiburcio (Su-
doeste)
Equipes – Mirim: 1) Sudoeste, 2)
Nova Central, 3) Norte, 3) Grande
ABC; Infantil: 1) Paraná, 2) Gran-
de ABC, 3)  Sudoeste, 3) Norte;
Juvenil: 1) Santo Amaro, 2) Para-
ná, 3) Sudoeste, 3) Norte; Adulto:
1) Sudoeste, 2) Rio Grande do Sul,
3) São Paulo, 3) Santo Amaro
Equipe Campeã: Sudoeste (56
pontos), Vice: Paraná e Santo
Amaro (27 pontos), 4º) São Pau-

lo (18), 5º) Norte (17), 6º Grande
ABC (15)

FEMININO
Torneio Individual – Mirim: 1)
Rafaely Alves Santos (Sudoes-
te), 2) Joice Luana Santos (Nova
Central), 3) Luana Bisan (Norte),
3) Monique Lopes (Paraná); In-
fantil: 1) Juliana Rodrigues (Su-
doeste), 2) Maysa Grangeira (Su-
doeste), 3) Elen Cristina Rodri-
gues (Sudoeste), 3) Reivana San-
tos (Norte); Juvenil: 1) Maria Rita
Domingues (Sudoeste), 2) Yoná

 Resultados do 48º Campeonato Brasileiro Masculino e do 12º Campeonato Brasileiro Feminino
Cristina de Sousa (Sudoeste), 3)
Isis de Albuquerque (Sudoeste),
3) Íris de Albuquerque (Sudoes-
te); Adulto Leve: 1) Luciana Wa-
tanabe (Nova Central), 2) Edineia
Kitabayashi (Santo Amaro), 3)
Jéssica Teles (Sudoeste), 3) Ma-
ria de Fátima Camargo (Sudoes-
te); Adulto Médio: 1) Juliana Me-
deiros (Sudoeste), 2) Fernanda
Rojas (Sudoeste), 3) Fernanda G.
Oliveira (Sudoeste), 3) Sanuza
Erica Chagas (Nova Central);
Adulto Pesado: 1) Janaína Silva
(Paraná), 2) Jaqueline Silva (Pa-

raná), 3) Natália Calçada (Sudo-
este), 3) Sabrina Sakashita (Su-
doeste); Adulto Absoluto: 1)
Jaqueline Silva (Paraná), 2) Lu-
ciana Watanabe (Nova Central),
3) Sanuza Erica Chagas (Nova
Central), 3) Sabrina Sakashita
(Sudoeste)
Equipes: 1) Paraná, 2) Sudoes-
te, 3) Santo Amaro, 3) Sudoeste
“B”
Equipe Campeã: Sudoeste (43
pontos), Vice: Paraná (25), 3º)
Nova Central (15), 4º) Santo
Amaro (7), 5º) Norte (4)

Individual Mirim: Guilherme Martinez (3º), Matheus Cruz (1º),
Edwin Tavares (2º) e Josemar Melo (3º)

Individual Infantil: Marcos Lopes (3º), Ruy de Sá (1º), Diego Nunes
(2º) e Diego Ortega (3º)

Equipe Sudoeste ficou em primeiro na disputa por equipes
masculina

Individual Juvenil: Lucas Pinho (3º), Gabriel Kudo (1º), Suleiman
Oweis  (2º), Gabriel Vieira (3º)

Individual Adulto Leve: Leonardo Shigake (3º), Namerson Tibúrcio
(1º), Leandro Monma (2º) e Diego Gimenes Roda (3º)

Individual Adulto Médio: Thiago Civarela (3º), Alan Galvão (1º),
Carlos Rauch (2º) e Victor Pastrelo (3º)

Individual Adulto Pesado: Conrado Augusto (3º), Takahiro Higuchi
(1º), René Crespo Jr (2º) e Julio Cerca Vieira (3º)

Individual Adulto Absoluto: Gentilton Tiburcio (3º), Takahiro
Higuchi (1º), Mario Frabeti (2º) e Edson Morimoto (3º)

Individual Feminino Mirim: Monique Lopes (3ª), Rafaely Santos
(1ª), Joice Santos (2ª) e Luana Bisan (3ª)

Individual Feminino Infantil: Reivana Santos (3ª), Juliana
Rodrigues (1ª), Maysa Grangeira (2ª) e Elen Rodrigues (3ª)

Individual Feminino Juvenil: Íris de Albuquerque (3ª), Maria R.
Domingues (1ª), Yoná de Sousa (2ª) e Ísis de Albuquerque (3ª)

Individual Feminino Adulto Leve: Maria Camargo (3ª), Luciana
Watanabe (1ª), Edineia Kitabayashi (2ª) e Jéssica Teles (3ª)

Individual Feminino Adulto Médio: Sanuza Chagas (3ª), Juliana
Medeiros (1ª), Fernanda Rojas (2ª) e Fernanda Oliveira (3ª)

Individual Feminino Adulto Pesado: Sabrina Sakashita (3ª),
Janaína Silva (1ª), Jaqueline Silva (2ª) e Natália Calçada (3ª)

Individual Feminino Adulto Absoluto: Sabrina Sakashita (3ª),
Jaqueline Silva (1ª), Luciana Watanabe (2ª) e Sanuza Chagas (3ª)

O48º Campeonato Bra-
sileiro Masculino e o
12º Campeonato Bra-

sileiro Feminino, realizados
nos dias 25 e 26 deste mês,
no Ginásio Esportivo do Sesi
de Suzano (SP), selecionou
os atletas brasileiros que re-
presentarão o País no Cam-
peonato Sul-Americano, que
acontece na Argentina. A
competição, marcada inicial-
mente para setembro, foi adi-
ada para outubro em função
da gripe suína. Além do Bra-
sil e do país anfitrião, o Sul-
Americano deve reunir atle-

tas do Paraguai, Uruguai, Co-
lômbia e Chile.

O Brasil enviará uma equi-
pe experiente para manter a
hegemonia. Namerson Tibúr-
cio (leve), Alan Galvão (mé-
dio) e William Takahiro
Higuchi (pesado e absoluto)
carimbaram seus passaportes
no masculino. No feminino,
Luciana Watanabe (leve), Ju-
liana Medeiros, Janaína Silva
(pesado) e Jaqueline Silva (ab-
soluto) ficaram com as vagas.

Para Luciana Watanabe,
que ficou em 6º lugar nos Jo-
gos Mundiais realizados em

Kaohsiung, em Taiwan, a vaga
veio com muito suor. Além
dela, William Takahiro Higuchi
– que também irá ao Sul-
Americano – e Fernanda
Rojas também enfrentaram
cerca de 30 horas de voo que
separam a cidade chinesa da
capital paulista e o fuso horá-
rio. “Foi cansativo. Mas o pior
foi colocar os nervos no lugar.
Estava lutando em casa, por
isso me senti na obrigação de
vencer. A gente coloca muita
responsabilidade em cima de
nós mesmos porque queremos
dar um retorno aos patrocina-

dores e ao pessoal que nos
ajuda, mas essa cobrança aca-
ba atrapalhando”, explica Lu-
ciana, que desenvolve um pro-
jeto na unidade Sesi de Suza-
no em parceria com o Centro
de Convivência, onde dá au-
las de sumô para alunos es-
peciais.

Para o presidente da Con-
federação Brasileira de
Sumô, Issao Kagohara, o
Campeonato Brasileiro cor-
respondeu as expectativas,
apesar da crise financeira.
“Ficou dentro do esperado”,
comentou, revelando que a

CBS estudar uma parceria
com a Associação Cultural
Suzanense (Bunkyo) e o Clu-
be Agrícola Boa Vista para
montar um dohyo permanen-
te em Suzano.

Durante o Campeonato
Brasileiro, a CBS prestou uma
homenagem ao prefeito em
exercício de Suzano, Walter
Roberto Bio e ao presidente
do Bunkyo de Suzano, Minoru
Harada. “Para nossa cidade
é motivo de orgulho receber-
mos um esporte tão milenar e
com a tradição do sumô. Para
nós é uma honra e esperamos

que este evento abra a porta
para outras iniciativas da Con-
federação Brasileira de
Sumô”, discursou Bio, lem-
brando que é casado com uma
nikkei (Isaura).

Se depender de Minoru
Harada, presidente do Bun-
kyo de Suzano, cuja principal
modalidade é o kendô – um
dos mais fortes do País – a
entidade tem tudo para criar
um departamento de sumô.
“Nunca pensamos nisso, mas
amadoristicamente é muito
gostoso de assistir”, aprovou.

(Aldo Shiguti)


