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OAno do Cachorro tem
como bandeira a fide-
lidade, a justiça e a

defesa do patrimônio. Isso re-
sulta muitas vezes na convi-
vência ao mesmo tempo, da
felicidade e da discórdia. As
energias deste Nobre Animal
Signo conduz influências mui-
to positivas ao aspecto famili-
ar – não devendo nos esque-
cer que o cachorro é o mais
doméstico de  todos animais –
porém, reservará inúmeros
conflitos, devido à sua vonta-
de inflexível à sociedade.
Igualmente, devemos salientar
que em todos esses conflitos o
lado mais fraco levará nítida
vantagem sobre o lado mais
forte.

Dizem os orientais que o
Ano do Cachorro é um ano
favorável ao casamento, por-
que traz harmonia e paz à vida
familiar. E também que em
casamentos realizados no Ano
do Cachorro é difícil haver
casos de infidelidade.

O idealismo estará em alta
muitas pessoas estarão traba-
lhando para melhorar o mun-
do. O materialismo será um
pouco esquecido neste ano,
dando espaço para atos de aju-
da mútua, permitindo que di-
reitos humanos sejam respei-
tados.

Será um período perfeito
para se fazer uma auto-avali-
ação de nosso senso de valor,
aprimorando nossas virtudes e
combatendo a opressão e a ti-
rania.

O ano regido pelo Nobre
Cachorro será também um ano
em que predominará a paz, de
um modo geral, ainda que pe-
quenos conflitos ou tragédias

de pequenas montas possam
ocorrer. E, se a força do No-
bre Cachorro provocar confli-
tos, revoluções ou rebeliões de
todos os tipos, seu bom senso
e sua generosidade terminará
por acalmá-las. Esforços ou
projetos passados têm condi-
ções de serem finalmente con-

2006: o Ano do Cachorro

A tendência do Nobre Ca-
chorro é defender com unhas
e dentes a sua casa, sua cida-
de, e o seu país, por isso have-
rá muitas pessoas soltando os
cachorros, em manifestações
protecionista, contra produtos
importados, empresas estran-
geiras e trabalhadores tempo-
rários (ou imigrantes) em todos
os países. Por isso, nos países
em que a presença de brasi-
leiros é grande, como nos Es-
tados Unidos, Japão e Itália, há
necessidade dos mesmos agi-
rem com diplomacia, quando
perceberem hostilidades, para
não agravar os descontenta-
mentos dos naturais desses pa-
íses, pois um ano passa logo e
tudo voltará ao clima de nor-
malidade.

O Ano do Cachorro será
também marcado por muito
trabalho. Pois o Nobre Ca-
chorro trabalha por gosto e

gosta de trabalhar. Portanto
para quem não é muito de tra-
balhar, 2006 vai ser osso duro
de roer; e muita gente vai tra-
balhar até cair. Nesse aspecto
o Nobre Cachorro, por ser um
signo ingênuo,  facilmente cai
na conversa de outro mais es-
perto, que repassa para ele seu
trabalho. Como ele não sabe
quando parar poderá se envol-
ver demais no trabalho e de-
senvolver problemas de saúde
causados por estresse.

Tradicionalmente o Ano do
Cachorro é tido como um pe-
ríodo de boas vibrações no que
se refere a amigos, amor fa-
miliar e trabalho. Por isso, con-
forme a seita Zenchi Omyodo
cabe a todos dar chances para
que essa vibração encontre
bom eco em nossas ações. Fi-
que esperto e tenha um ano
bom pra cachorro.

Textos: Seto Shamon

Soltando os cachorros

FELIZ 2006!!!!
Mais um ano que se vai... E outro que começa. É hora

de pararmos para balanço e fazer projetos para o futuro.
Que bom seria se pudéssemos deixar tudo de negativo que
aconteceu em 2005 e levar para 2006 somente as notícias
boas. Como as eleições para a presidência do Bunkyo, a
primeira em toda a sua história, justamente no ano em que a
entidade comemorou seu cinqüentenário!

Na área de esportes, a Confederação Brasileira de Bei-
sebol e Softbol presenteou os paulistanos com a realização
do Campeonato Sul-Americano Adulto, que sagrou a Sele-
ção Brasileira campeã.

E em 2006 a torcida promete ser ainda maior. Tem a
Copa da Alemanha, com Brasil e Japão no mesmo grupo.
Haja coração. E é ano de eleições. É por essas e outras que
esperamos continuar juntos e contando com seu apoio, sem-
pre valioso.

A redação portuguesa do Jornal do Nikkey deseja a todos
os seus leitores um Feliz 2006!!!

cluídos, porém, esta realização
não deve permitir que o suces-
so suba à cabeça.

Durante o Ano do Cachor-
ro, a integridade e a honesti-
dade são valores vigentes e a
conduta  fidedigna é a que con-
duz ao sucesso.

O Ano do Cachorro é mais

adequado a reflexão do que a
ação e emprestará integrida-
de ás nossa intenções, fazen-
do-nos ser guiados pela boa fé.

O elemento Fogo que tam-
bém rege 2006 contribui para
que as chuvas sejam escassas
e exigirá esforços dos agricul-
tores para abastecer os países.

MARCUS HIDE
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Onativo do Ano do Ca-
chorro terá um ano
muito prospero e feliz,

portanto esqueça as frustra-
ções do ano anterior e apro-
veite o período para fazer mu-
danças em todos os sentidos.

Nos negócios as chances
de ser bem sucedido são gran-
des e haverá até a possibili-
dade de receber dinheiro ex-
tra, proveniente de algum in-
vestimento passado. Essa boa
situação financeira do nasci-
do no Ano do Cachorro tem
origem na sua capacidade de
trabalho. Quase todas as pes-
soas deste signo suportam
muito esforço sem esmorecer.
Mesmo nas situações adver-
sas sua incrível estabilidade
emocional faz com que ele
suporte as adversidades sem
se queixar.

Neste ano não faltarão re-
cursos para o nascido no Ano
do Cachorro. Ele sempre terá
em mãos uma lista de pesso-
as com as quais poderá  con-
tar e, geralmente, são pesso-
as com poder de decisão. Seu
círculo de amigos admira sua
inteligência e firmeza de ca-
ráter, além de confiar na sua
decisão. Estará sempre dis-
posto a ouvir, merecendo ple-
namente toda confiança nele
depositada. Sua fidelidade é
tal que muitas vezes, protege-
rá com afinco os interesses
dos amigos como se fossem
seus.

O Cachorro não perderá a
calma com facilidade e, quan-
do o  fizer a ponto de ofender,
será com energia, mas depois
de sua explosão de raiva tudo
voltará ao normal e ele não
guardará mágoas. Por ser
muito compreensível, o Ca-
chorro dificilmente se envol-
verá em brigas, mas em qual-
quer desavença preferirá o
diálogo franco, sem cerimôni-
as. Em 2006 será difícil levar
vantagens contra o nativo do

Ano do Cachorro, porque ele
sempre estará em guarda, im-
pedindo que penetrem o seu
sólido escudo.

O Cachorro é franco e re-
alista, sem poupar ninguém.
Para ele não existirão meias
palavras: é ou não é. Assim,
ele classifica as pessoas em
amigos ou inimigos, sem
conchavos intermediários.
Caso desconfie de uma pes-
soa, ele a vigiará sem tréguas,
até poder classifica-la em ami-
ga ou inimiga. E da mesma
forma como é tolerante com
os amigos, o Cachorro será
implacável com as pessoas de
que não gosta. Depois que ele
fizer o julgamento, será difícil
contornar a sua obstinação.

O gênio e o espírito crítico
do Cachorro podem compli-
car suas relações sociais nes-
te ano. Isso porque ele odeia
o fingimento e a superficiali-
dade e estará sempre ocupa-
do em apontar os responsá-
veis pelos problemas que o
afetam diretamente. No fun-
do esta determinação e fran-
queza do nativo no Ano do
Cachorro estará voltada para
seu ambiente num lugar me-
lhor para se viver.

PESSOAS NASCIDAS NO ANO DO:

Rato: 1900/1912/1924/1936/1948/1960/1972/1984/1996

Boi: 1901/1913/1925/1937/1949/1961/1973/1985/1997

Tigre: 1902/1914/1926/1938/1950/1962/1974/1986/1998

Coelho: 1903/1915/1927/1939/1951/1963/1975/1987/1999

Dragão: 1904/1916/1928/1940/1952/1964/1976/1988/2000

Serpente: 1905/917/1929/1941/1953/1965/1977/1989/2001

Cavalo: 1906/1918/1930/1942/1954/1966/1978/1990/2002

Carneiro: 1907/1919/1931/1943/1955/1967/1979/1991/2003

Macaco: 1908/1920/1932/1944/1956/1968/1980/1992/2004

Galo: 1909/1921/1933/1945/1957/1969/1981/1993/2005

Cachorro: 1910/1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006

Javali: 1911/1923/1935/1947/1959/1971/1983/1995/2007

No horóscopo Zenchi
Junishi Onmyodô (também
conhecido como Horóscopo
Japonês) o signo animal é de-
terminado pelo ano de nas-
cimento da pessoa, inician-
do sempre no dia 1º de ja-
neiro, o Ano Novo Solar, que
os nipônicos chamam de
Oshogatsu. Nesse aspecto
existe uma diferença com o
Horóscopo Chinês, cuja con-
tagem fundamenta-se no
Ano Novo Lunar (12 meses
e 29 dias). Os japoneses cha-
mam a primeira lunação do
ano de Koshogatsu (Peque-
no Ano Novo) e nesse dia
reverenciam a Lua, pois co-
meça a regência do  Nobre
Animal-Signo na Roda do
Destino, que neste ano de
2006, iníciou no dia 31 de
Dezembro de 2005, com a
Primeira Lunação de 2006,
quando a Augusta Deusa Sol
(Amaterassu Oomikami)
passou a iluminar a Casa do
Boi.

Isso significa que o horós-
copo Zenchi Junishi Onmyo-
dô (Horóscopo Japonês), tam-
bém neste ponto diferencia do
Horóscopo Chinês, pois, além

dos animais simbólicos dos
anos existem os animais re-
gentes do mês, e suas divin-
dades protetoras, como pode-
rão constatar nas páginas de
previsões mensais deste
Almanaque. Outra diferença
do Horóscopo Chinês está
nos animais-signos. Onde no
Chinês usa: Búfalo, Cabra,
Porco; no japonês usa-se:
Boi, Carneiro e Javali.

Um detalhe muito impor-
tante para você saber se está
lendo Horóscopo Japonês ou
Horóscopo Chinês é observar
a palavra ANO que no japo-
nês sempre vem  junto com o
animal signo. Por exemplo, é
comum no ocidente pessoas
dizerem “Sou do signo de
Galo” ou “Sou nativo do Ca-
chorro”. No Japão se diz:
“Sou do Ano do Galo” ou
“Sou nativo do Ano do Ca-
chorro”. Então no Horósco-
po Japonês a palavra ANO
(Toshi ou Doshi) vem sem-
pre junto com o signo.

Para saber a que signo
você pertence no Horóscopo
Japonês, procure o ano em
que você nasceu na tabela a
seguir:

Saiba qual é o seu signo no horóscopo Zenshi
Junishi Onmyodô (Horóscopo Japonês)

Takeda Shingen um dos
mais audaciosos senhor de
guerra do Japão feudal, teria
tornado um poderoso shogun
se não tivesse morrido de do-
ença, pouco antes de comple-
tar sua campanha vitoriosa
rumo a grande conquista. Nos
meados dos anos 1500, o Ja-
pão vivia a Era Sengoku, o
mais sangrento período de
sua história, quando todos os
senhores feudais estavam em
guerra com territórios vizi-
nhos, para acumular poder e
chegar vitorioso a capital.
Entre os 24 generais de

Curiosidade do Ano do Cachorro de Fogo
Takeda Shingen o que mais se
destacou foi Yamamoto
Kansuke (1501-1561), que era
coxo e caolho e se tornou con-
selheiro e estrategista de
Shigen.

Kansuke é o autor de um
livro da estratégia chamado
Heiho Okugi Sho, e sempre
que o clã Takeda entrava em
campanha bélica para novas
conquistas, ele montava a es-
tratégia e indicava quem po-
deria comandar tropas, usado
seu conhecimento de Junishi
(12 signos) e Jikan (5 elemen-
tos da natureza). Consta em

seus escritos que em campa-
nha no ano Inudoshi Hinoe
(Ano do Cachorro de Fogo –
Elemento Yang) nenhum co-
mandante de tropa, ou pes-
soa com cargo, deve ser na-
tivo do Ano de Galo ou do
Ano do Boi, pelo relaciona-
mento difícil que estes dois
nativos tem com o signo re-
gente do ano e pode por tudo
a perder. Em seguida ele re-
comenda para o mesmo ano
(1526), os nativos do Ano do
Tigre, do Ano do Cavalo e do
Ano do Javali, para coman-
dar tropas em batalhas.

Nativos do Ano do Cachorro
(Pessoas nascidas em 1922/1934/1946/1958/1970/1982/1994/2006)

Textos e ilustração: Seto Shamon
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OAno Novo, ou shoga-
tsu, é considerado pe-
los japoneses o feria-

do mais importante do ano.
No período de 1º a 3 de ja-
neiro, as pessoas procuram
descansar e passar o tempo
com suas famílias. Para pu-
rificar as energias, as casas
são limpas e devidamente de-
coradas: O kadomatsu – or-
namento feito com ramos de
pinheiro (símbolo de longevi-
dade), haste de bambu (sím-
bolo de persistência) e galhos
de ameixeira (símbolo de
prosperidade) – é colocado

na entrada das casas para
trazer sorte aos moradores;
o shimenawa – talismã feito
com um pedaço de corda de
palha grossa entrelaçada
com tiras de papel branco.
Depois são amarrados um
cacho de laranja, um pedaço
de alga marinha ou lagosta e
folhas de samambaia– é co-
locado no portão, na intenção
de afastar os maus espíritos
e receber as divindades; o
kagami mochi – bolinho de

arroz. Oferenda que deve
permanecer até o dia 11 de
janeiro. Simboliza a expecta-
tiva de felicidade e prosperi-
dade – é colocado em alta-
res religiosos e oferecido aos
deuses.

RITUAIS

Kagami Biraki: No dia 11 de
janeiro, o kagami mochi é par-
tido em vários pedaços e ser-
vido numa sopa. A repartição
é feita com as mãos ou marte-
lo, pois, por ser um amuleto,
não deve ser cortado com ob-

jetos afiados.

Joya no Kane: Cerimônia em
que os templos tocam o sino
108 vezes (o último toque
acontece meia-noite em pon-
to). Acredita-se que cada ba-
dalada corresponde a um pe-
cado humano. É comum visi-
tar templos nos três dias de
comemoração.

Bonenkai e Shinenkai: Um
novo ano significa vida nova,
por isso é necessário resol-
ver os problemas e esquecer
os rancores do ano anterior.
Para isso são realizadas con-
fraternizações chamadas
bonenkai (em dezembro) e
shinenkai (após o shogatsu).
O primeiro purifica o espírito
e o segundo dá boas vindas
ao novo ano.

Namahage: Realizado no dia
15 de janeiro. Rapazes vesti-
dos de diabos (Oni) bagunçam
casas e brincam de ameaçar
pessoas com tridentes. Apesar
de simbolizar a maldade, em
algumas ocasiões o demônio é
tratado no bom sentido. Neste
caso, receber a visita de um
oni é sinal de felicidade.

PRIMEIRAS
EXPERIÊNCIAS DO ANO

Hatsumode (primeira visita
religiosa do ano): Muitos ja-
poneses costumam acordar
cedo no dia 1º de janeiro para
fazer a primeira visita nas pri-

meiras horas da manhã e
aproveitar melhor o feriado.
O objetivo da visita é rezar
por saúde e felicidade no ano
que está se iniciando. Algu-
mas pessoas deixam para
fazer essa peregrinação no
decorrer da primeira semana
de janeiro, sendo que os prin-
cipais santuários do Japão
recebem milhões de visitan-
tes nos três primeiros dias do
ano.

Hatsuyume (primeiro sonho
do ano): Desde os tempos
mais remotos, os japoneses
acreditavam que o primeiro
sonho dita o tom do novo ano.
Um bom sonho indica que o
novo ano será auspicioso. Diz
a lenda que os melhores so-
nhos são sobre o Monte Fuji,
falcão e beringelas, nessa or-
dem. Antigamente, para ter
bons sonhos, dormia-se colo-
cando sob o travesseiro uma
imagem de um baku (um ani-
mal imaginário que come so-
nhos), para que ele comesse
os sonhos ruins.

Kakizome (primeira caligra-
fia do ano): No dia 2 de janei-
ro, os japoneses escrevem,
com o máximo de capricho, um

poema, pedido, lema, etc. que
diz respeito ao novo ano que
começa.

PRATOS TÍPICOS

Toshikoshi Soba: O soba é
um macarrão fino e comprido
que, por estas características,
simboliza a longevidade.

Ozoni: Assim como as ou-
tras culturas, durante o Ano
Novo os japoneses tem mui-
tas tradições principalmente
na área gastronômica. Uma
das mais respeitadas é o
ozooni, uma sopa com moti
(bolinho de arroz glutinoso)
que promete boa sorte aos
que a tomam no dia 1º de ja-
neiro. Do período
Muromachi (1338-1573) ori-
ginalmente o ozooni era feito
com moti, vegetais e frutos
do mar, sendo oferecido nos
altares de templos xintoístas
na véspera do Ano Novo. Foi
no período Meiji (1868-1912)
que passou a conter mais in-

OSHOGATSU

No Japão, Ano Novo é considerado o feriado mais importante do ano
gredientes, como verduras,
sardinhas secas, inhame e
alga marinha. Acreditava-se
que a sopa aquecia o estô-
mago e melhorava o espírito
da pessoa.

A preparação do ozooni
difere no tipo Kanto e
Kansai. No tipo Kanto, o
moti é quadrado e torrado
antes de ser colocado na sopa
que tem caldo feito de soja.
Já na forma Kansai, o moti é
redondo sendo servido antes
e o caldo é feito de missô.

O ozooni tem ingredientes
que variam de acordo com a
região do Japão. Em Osaka e
Kyoto a sopa leva missô. Em
Kagoshima, o caldo tem shiita-
ke, cenoura e moyashi. Em
Niigata é feito com moti assa-
do. Em Tóquio a sopa leva
dashi.

Como as famílias japonesas
que moram no Brasil vieram
de várias regiões do Japão, a
receita se altera de família
para família.

Otoso: Vinho adocicado de
arroz. Acredita-se que esta
bebida tem o poder de exorci-
zar os maus espíritos.
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P A N O R A M A
Fotos: Marcus Kiyohide IizukaR E T R O S P E C T I VA  2005

Setembro: Policiais responsáveis pelo caso Yonekura: tragédia Novembro: O tradicional Tooru Nagashi de Registro: recorde

Agosto: Tragédia da Bomba Atômica é lembrada no MAC Agosto: Visitantes no Parque do Carmo durante festival

Fevereiro: A passista nikkei Kanae Tanabe, destaque da X9 Abril: O Hanamatsuri atrai uma multidão à Praça da Liberdade

Setembro: Lançamento filme Gaijin; na foto, Naina Tie

Festa do índio em Bertioga - Sonia Lima, Iwraru Karaja e Sugimoto

Novembro: Japan Experience; na foto, a empresária Chieko Aoki

Novembro:
Museu do

Ipiranga fica
aberto para

visitação
durante a

programação
da Virada

Cultural


