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8º Japan Matsuri da Acenbo 
destaca força dos voluntários
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11º BUNKA MATSURI – Com novo formato – com mais dias e em dois locais – o 11º Bunka Matsuri terminou com 
um saldo positivo. Se não foi “aquele” sucesso de público que se esperava, “pelo menos em termos de organização 
foi espetacular”. A avaliação é do presidente da Comissão Organizadora, Carlos Fukuhara.
————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——––––––––––—––—–––| Pág. 09

QUIMONOS – Como 
parte da programação do 
11º Bunka Matsuri – Fes-
tival da Cultura Japonesa 
do Bunkyo – que teve iní-
cio no último dia 20, no 
Pavilhão Japonês, e pros-
seguiu nos dias 27 e 28, no 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), 
a Comissão Organizadora 
preparou este ano um Des-
file de Kimono e Jantar 
com o chef Shin Koike, no 
Espaço Multiuso da enti-
dade.

————–——————–––——————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 12

A Acenbo – Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira de Osasco – re-
alizará nos dias 10 e 11 de 
junho, em sua sede espor-
tiva, no Jardim Umuarama, 
o Japan Matsuri – Festi-
val da Cultura Japonesa, 
que este ano chega a sua 
8ª edição. Considerado o 
maior evento da cidade de 

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 05

Osasco e região, neste ano 
o festival será dedicado aos 
voluntários. “Sem eles, não 
existiríamos”, resume o 
presidente da Acenbo, Sus-
sumu Araki. Segundo ele, 
“os voluntários não medem 
esforços quando chamados 
a prestar serviços em prol 
de uma comunidade, até 
mesmo de uma nação”. 

‘Nossa luta está 
começando dar 
resultados’, diz 

Ihoshi sobre 
‘working holiday’

A concessão de visto de 
longa permanência para 
os yonseis – descenden-
tes de japoneses da quarta 
geração – voltou a ganhar 
força em meados de maio, 
quando o PLD – Par-
tido Liberal Democrata 
– o mesmo do primeiro-
ministro japonês Shinzo 
Sabe, propôs o working 
holiday para que os filhos 
de sanseis também possam 
trabalhar no Japão. Para o 
deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP), que as-
sumiu como uma de suas 
principais bandeiras desde 
que assumiu seu terceiro 
mandato a luta para conse-
guir o visto de longa per-
manência para os yonseis 
“nos mesmos moldes dos 
nisseis e sanseis”, “mostra 
que estamos no caminho 
certo”. PAG 3

Shinji Yonamine recebe 
título de Cidadão Paulistano 
na Câmara Municipal

Shinji Yonamine, “o ci-
dadão do mundo” é tam-
bém Cidadão Paulistano. 
O título, uma iniciativa 
do vereador Masataka Ota 
(PSB), foi entregue no úl-
timo dia 25, em Sessão 
Solene realizada no salão 

nobre da Câmara Munici-
pal de São Paulo. Embai-
xador da Boa Vontade de 
Okinawa, Shinji Yonamine 
foi homenageado por suas 
grandes contribuições à di-
fusão da cultural japonesa 
no Brasil.

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 04

Santa Cruz reforça parceria com Tsukuba
A Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), Universi-
dade de Tsukuba (UT), Hospital Santa Cruz (HSC) e Ja-
pan Society for Promotion of Science (JSPS) realizam no 
dia 9 de junho, na FMUSP, o 1° Seminário de Cooperação 
Científica Brasil – Japão. Com foco nas arboviroses nos 
dois países, a terapia por prótons no Japão e os avanços 
da neurocirurgia brasileira, a iniciativa tem como objetivo 
principal estreitar os acordos científicos entre os dois pa-
íses para contribuir com o progresso do conhecimento e 
melhoria da qualidade de vida da população. Pag 2
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

INVENÇÕES DA MULHER 
MODERNA PARA ALÉM DE 
ANITA E TARSILA
Curadoria: Paulo Herkenhoff
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 14/06 A 20/08/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

OASI – INSTALAÇÃO ESCUL-
TÓRICA E MUSICAL
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 02/06 a 16/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTÓGRAFOS 
JAPONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cultural 
São Paulo - Espaço Flavio Car-
valho (Rua Vergueiro 1000, Es-
tação Vergueiro do metrô)
De 26/05 a 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 20h, 
Sábados, domingos e feriados 
das 10h às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 e 
http://www.centrocultural.sp.gov.br/

EXPOSIÇÃO BAMBU – HIS-
TÓRIAS DE UM JAPÃO
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
De 06/05 a 09/07/2017
Horário: 3ª a sábado das 10h 
às 22h, domingos e feriados das 
10h às 18h
Ingresso: Entrada gratuita
Informações: www.facebook.
com/events/463272427344467

CASA ABERTA – A CASA ATE-
LIÊ DE TOMIE OHTAKE 
De 13/04 A 07/2017 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

CONVERSAS – FOTOGRAFIAS 
DA COLEÇÃO BANK OF AME-
RICA MERRILL LYNCH
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 13/04 a 11/06/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

CASARÃO DO CHÁ – MOGI 
DAS CRUZES/SP 
Onde: Casarão do Chá (Estrada 
Do Chá cx 05, acesso pela Es-
trada do Nagao, km 3, Cocuera, 
Mogi das Cruzes/SP) 
Visitação: Todos os domingos 
das 9h às 17h 
Durante a semana visitas mo-

nitoradas: Escolas – visitação 
gratuita; Grupos Turisticos – 
R$100,00 até 30 pessoas. Agen-
damentos 11/4792-2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateaubriand 
– MASP 
Onde: Avenida Paulista 1578, 
Bela Vista
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h (bilheteria aberta até 
17h30) e 5ª das 10h às 20h (bi-
lheteria até 19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita às 
terças-feiras, durante o dia todo 
(10h às 18h)
Informações: 11/3149-5959

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Onde: End. 1: Praça da Luz 02 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até as 
18h (Possui bicicletário e esta-
cionamento gratuito) 
Informações: 11/3324-1000
Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Esta-
cionamento Rua Mauá 51) 
Informações: 11/3335-4990 

MUSEU CATAVENTO 
Onde: Av Mercúrio s/n - Pq 
Dom Pedro II, Brás 
Horário: 3ª a domingo das 9h às 

O ICBJ (Ins-
tituto Cultural 
B r a s i l - J a p ã o ) 
realiza neste sá-
bado, 3, a par-
tir das 15 horas, 
em sua sede (Av. 
Franklin Roose-
velt, 39, Centro 
– Rio de Janeiro), 
a terceira edição 
do Sarau de Hai-
kai com o tema 
Outono e Bokujo 
(Yasuziro Mizu-
tani). O evento 
contará com 
a participação 
dos professores 
Davd Leal, João 
Baptista, Ber-
nardina Oliveira, 
Benedita “Emi” 
Azevedo, Douglas Almeida. 
Haverámainda apresentação 
musical com Erick Siqueira 
e Saori Ozawa e lançamento 
de livro, além de uma roda de 
haikai. 

Programação
15H: – Abertura da exposição 
O outono e Bokujo (Yasuziro 
Mizutani).
Prof.ª Bernardina Oliveira, 
Prof. João Baptista e Prof. 
David Leal
15H30 – O que é o haikai?
Prof.ª Benedita “Emi” Azeve-
do e Prof. Douglas Almeida
16H: – Clássicos do haikai, 
haikai contemporâneo  lidos 
em roda:
Núcleo Tempo Literário, 

Grupo Nikkei de Petrópolis e 
plateia
17H: – Apresentação musical 
Erick Ciqueira (UFRJ) & Sa-
ori Ozawa (ICBJ)
17H30 – Lançamento de li-
vro
17H40 – Agradecimentos, 
encerramento, confraterniza-
ção

3º SARAU De HAiKAi iCBJ
Quando: Dia 3 de junho, sá-
bado, a partir das 15 horas
Onde: Av. Franklin Roose-
velt, 39, 15º andar, Centro – 
Rio de Janeiro/RJ. 
Informações pelo telefone: 
21/2240-2024 / (21) 2220-7877 
(e-mail: icbjrj@gmail.com).

REPRODUçÃO

RIO DE JANEIRO

ICBJ realiza 3º Sarau de 
Haikai neste sábado

EvENtO

ALDO SHigUti

A Faculdade de Me-
dicina da USP 
(FMUSP), Universi-

dade de Tsukuba (UT), Hos-
pital Santa Cruz (HSC) e 
Japan Society for Promotion 
of Science (JSPS) realizam 
no próximo dia 9, das 13 às 
18h30, na Sala de Congrega-
ção da FMUSP, o 1° Seminá-
rio de Cooperação Científica 
Brasil – Japão. Com foco nas 
arboviroses nos dois países, a 
terapia por prótons no Japão 
e os avanços da neurocirur-
gia brasileira, a iniciativa 
tem como objetivo principal 
estreitar os acordos científi-
cos entre os dois países para 
contribuir com o progresso 
do conhecimento e melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação.

Segundo o presidente do 
Hospital Santa Cruz, Renato 
Ishikawa, o evento é “o pri-
meiro fruto” de um memo-
rando assinado em setembro 
do ano passado entre o Santa 
Cruz e a instituição japonesa 
visando o intercâmbio de 
médicos de diversas áreas 
para desenvolver projetos 
conjuntos de pesquisa, tra-
zendo avanços significativos 
para a Medicina e melho-
rando a qualidade de atendi-
mento à população.

Dando continuidade ao 
acordo, o diretor técnico do 
Santa Cruz, Júlio Yamano, e 
o neurocirurgião do HSC e 
mebro do Comitê Internacio-
nal Brasil-Japão na Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia, 
Koshiro Nishikuni, estão des-
de o dia 19 de maio no Japão 
com o objetivo de definir o 
modelo de intercâmbio cientí-
fico a ser implantado entre a 
Universidade de Tsukuba e o 
Hospital Santa Cruz.

Inovação – Segundo o presi-
dente do Conselho Delibera-
tivo do Hospital Santa Cruz, 
Masato Ninomiya, a realiza-

ção do Seminário é um impor-
tante passo para a viabilização 
desta parceria. Considerado 
um dos maiores especialistas 
internacionais entre o Brasil 
e o Japão, Ninomiya acredita 
ser “fundamental ampliar os 
acordos científicos entre os 
dois países, contribuindo para 
o desenvolvimento de novas 
pesquisas, inovação e tecnolo-
gia no campos da Medicina”.

Para Renato Ishikawa, 
esta troca de conhecimento é 
“essencial”. “A Universidade 
de Tsukuba tem avançado 
em suas pesquisas científicas 
e dividir essas experiências 
conosco nos trouxe vitalidade 
para fortalecer o Centro de 
Pesquisa, Ensino e Cultura 
(CEPEC) da nossa institu-
ição”, conta o presidente do 
HSC, explicando que o obje-
tivo do CEPEC é promover 
o intercâmbio científico com 
outros países, “principal-
mente hospitais e universi-
dades japoneses”.

A abertura do Seminário 
contará com a presença do 
cônsul geral do Japão em 
São Paulo, Takahiro Naka-
mae; do diretor da FMUSP, 
José Otávio Costa Auler Jr; 
do vice-reitor da USP, Va-
han Agopyan; do presidente 
da Universidade de Tsukuba, 
Kyosuke Nagata e do presi-
dente do Hospital Santa Cruz, 
Renato Ishikawa.

As inscrições são gratuitas 
e as vagas, limitadas.

(Aldo Shiguti)

1° SEMINáRIO DE COOPE-
RAçãO CIENTíFICA BRA-
SIL – JAPãO
Quando: 9 de junho, das  13 
às 20 horas
Onde: Sala da Congregação 
da FMUSP (Av. Dr. Arnaldo, 
455 - Cerqueira César - São 
Paulo)
Inscrições gratuitas
Reservas: 
Rodrigo: 11/5080-2057 - 
rsvp@hospitalsantacruz.

com.br
Realização: Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP), 
Universidade de Tsukuba 
(UT), Hospital Santa Cruz 
(HSC) e Japan Society for 
Promotion of Science (JSPS)

Hospital Santa Cruz reforça 
parceria com Universidade de 
tsukuba e promove Seminário

NEStE SÁBADO

Hospital Santa Cruz realiza 1º Forum de 
Anestesia em Oftalmologia

O Hospital Santa Cruz re-
alizará neste sábado (3), das 
8 às 18 horas, no auditório do 
HSC (zona Sul de São Paulo) 
o 1º Forum de Anestesia em 
Oftalmologia. Especialis-
tas estarão abordando temas 
como “Uma visão da aneste-
sia em oftalmologia”, “Bases 
para bloqueios oftalmológi-
cos”, “Complicações e in-
tecorrências” e “Casos clíni-
cos”, entre outros. O evento é 
gratuito.

Segundo o diretor do cor-
po clínico do HSC, Domin-
gos Alberto Fernandes – que 
fará a abertura do Forum – o 
objetivo é “abranger desde 
os iniciantes até os atuantes 
para ensinar, atualizar e tirar 
dúvidas, já que a maioria das 
residências médicas não ofer-

ece formação nessa área”.
O encontro contará com 

o renomado corpo clínico 
do HSC e convidados de 
outras instituições. Uma das 
novidades será a apresenta-
ção da técnica de bloqueio 
oftalmológico com o uso do 
ultrassom. Seu uso aumenta 
a segurança na execução da 
punção e infusão, evitando 
punções vasculares, perfu-
ração ocular e injeções in-
advertidas. A técnica será 
apresentada pela Dra Flávia 
Lopes, anestesiologista do 
Santa Cruz.

“Somos um dos poucos 
centros do Brasil que utiliza 
esse procedimento. O HSC 
realiza em seu Centro Cirúr-
gico Ambulatorial cerca de 
500 cirurgias oftalmológicas 

por mês e é especializado nas 
mais modernas cirurgias nes-
ta área”, destaca o presidente 
do HSC, Renato Ishikawa, 
acrescentando que “por isso 
reunir diversos especialistas 
renomados nessa área para 
promover transferência de 
conhecimento é um passo 
muito importante para nós”.

1º FORUM DE ANESTESIA 
EM OFTALMOLOGIA
Quando: Dia 3 de junho, das 
8 às 18h
Onde: Auditório do Hospital 
Santa Cruz  (Rua Santa Cruz, 
255 – Vila Mariana – SP)
Inscrições gratuitas:
11/2080-2062 ou pelo e-mail: 
cam@hospitalsantacruz.
com.br
Vagas limitadas

mario Sato, ishikawa, Akihiko yahata (coordenador do Escritório da Univ. de tsukuba em SP) e Léo Ota

PROGRAMAÇÃO
13h00 – Recepção
13h30 às 14h - Discursos de 
abertura
José Otávio Costa Auler Jr, 
PhD, Diretor - FMUSP
Vahan Agopyan, PhD, Vice-
reitor - USP
Takahiro Nakamae, Cônsul 
Geral do Japão em SP
Kyosuke Nagata, PhD, Pres-
idente - UT
Renato Ishikawa, Presidente 
– HSC
14h - Relações internacio-
nais entre o Brasil e o Japão 
- Masato Ninomiya – HSC

14h30 – Controle de doen-
ças virais - Kyosuke Nagata 
– UT
15h – Intervalo
15h30 - Zika vírus e febre 
amarela - Aluisio Augusto 
Cotrim Segurado – FMUSP
16h - Terapia com partícu-
las carregadas (protontera-
pia & terapia de captura de 
nêutrons por boro) no trata-
mento das afecções neuro-
lógicas e não neurológicas. 
Avanços e expectativas fu-
turas - Akira Matsumura – 
UT

16h30 - Estudo - neurocirur-
gia nas universidades bra-
sileiras - Manoel Jacobsen 
Teixeira – FMUSP
17h - Apresentação do pro-
jeto do Centro de Pesquisa 
do HSC
17h15 - Discussão - planos 
futuros de intercâmbio entre 
as três entidades: Faculdade 
de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, Univer-
sidade de Tsukuba e Hospi-
tal Santa Cruz
18h15 – Encerramento
18h30 às 20h – Coquetel
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vIStO PARA YONSEI
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A concessão de visto 
de longa permanên-
cia para os yonseis 

– descendentes de japoneses 
da quarta geração – voltou a 
ganhar força em meados de 
maio, quando o PLD – Par-
tido Liberal Democrata – o 
mesmo do primeiro-ministro 
japonês Shinzo Sabe, propôs 
o working holiday para que 
os filhos de sanseis também 
possam trabalhar no Japão. 
Para o deputado federal Wal-
ter Ihoshi (PSD-SP), que le-
vantou como uma de suas 
principais bandeiras desde 
que assumiu seu terceiro 
mandato a luta para conseguir 
o visto de longa permanência 
para os yonseis “nos mesmos 
moldes dos nisseis e sanseis”, 
“isso mostra que estamos no 
caminho certo”.

“Ainda não é o que pre-
tendemos porque o que es-
tamos buscando é ampliar 
os direitos do visto de longa 
permanência também para 
os yonseis, mas sem dúvi-
da, acredito que o fato de o 
working holiday estar sendo 
discutido e proposto pelo 
partido do governo já é um 
resultado inicial dessa nossa 
luta e mostra que estamos no 
caminho certo”, disse Ihoshi, 
lembrando que durante a ce-
rimônia de inauguração da 
Japan House São Paulo, no 
final de abril, aproveitou a vi-
sita dos representantes do go-
verno japonês,  em especial o  
vice-ministro dos Negócios 
estrangeiros do Japão, Ken-
taro Sonoura, para falar sobre 
o assunto.

De acordo com o parla-
mentar, o visto de working 
holiday é um programa de 
férias do governo japonês 
que inclui o visto de Trabalho 
e que permite que os jovens 
viajantes possam trabalhar e 
estudar durante o período de 
férias. Segundo ele, o visto é 
concedido a jovens de 18 a 30 
anos de países com os quais o 
Japão mantêm esse acordo de 
intercâmbio.

Arubaito – Atualmente, 
explica Ihoshi, são 16 pa-
íses, entre eles a Autrália, 
Canadá, Reino Unido, Es-
lováquia, Irlanda, Portugal, 
áustria, França, Reino Uni-
do, Alemanha e Polônia, 
além de algumas nações 
asiáticas como Coreia do 
Sul, Taiwan e Hong Kong. 
“Na verdade, é o sistema que 
no Japão é conhecido como 
arubaito, isto é, trabalho 
temporário realizado por es-

tudantes. Por enquanto, não 
tem nenhum país da América 
Latina e o Brasil seria o pri-
meiro a firmar esse tipo de 
acordo”, diz Ihoshi, acres-
centando que, diferentemente 
do sistema atual – em que o 
working holiday é concedido 
por um prazo de um ano – o 
modelo apresentado pelo 
PLD é de dois anos e não tem 
restrição de horas trabalha-
das.

Restrições – “Mas a pessoa 
tem que estudar e trabalhar. 
Outro ponto importante que é 
preciso ficar atento é que essa 
modalidade de visto não per-
mite que se leve dependentes, 
o que inclui filhos”, conta o 
deputado, esclarecendo ainda 
que “a pessoa tem que em-
barcar com o bilhete de ida 
e volta e dinheiro suficiente 
para se manter no Japão du-

rante esse período”.
“De qualquer forma é um 

avanço, sem dúvida. Mostra 
que o governo japonês está 
estudando seriamente essa 
questão. Estamos vendo isso 
com excelente perspectivas 
que nossa luta começa dar 
resultados. Porém, ainda não 
é que buscamos. Nossa luta 
é permanente. Estamos em 
constante diálogo com a Em-
baixada do Japão no Brasil, 
com os deputados japonme-
ses da da Liga Parlamentar 
Japão-Brasil e com o próprio 
Consulado do Japão em São 
Paulo”, disse Ihoshi, que rei-
terou que espera ter uma po-
sição do governo japonês até 
2018. 

Meta – Para Ihoshi, trata-se 
de uma meta “importante e 
que precisa ser perseguida”. 
“2108 representará um marco 

nas comemorações dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil. Agora, seria inte-
ressante viabilizar e regula-
mentar o working holiday e 
o governo japonês está dan-
do sinais de que estamos no 
caminho certo”, finalizou o 
parlamentar, lembrando que 
a campanha conta com apoio 
das cinco principais entida-
des nipo-brasileiras – Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Enkyo (Bene-
ficência Nipo-Brasileira de 
São Paulo); Aliança Cultural 
Brasil-Japão; Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa 
do Brasil e Kenren (Federa-
ção das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil), 
além do Ciate (Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior.

(Aldo Shiguti)

‘Nossa luta está começando dar 
resultados’, diz Walter Ihoshi 
sobre ‘working holiday’

Mulheres, são frágeis?
Nesses últimos tempos, 

tenho observado muito as 
mulheres brasileiras que vi-
vem aqui no Japão. E con-
fesso que estou muito feliz 
com o que eu vejo. São mu-
lheres batalhadoras, mui-
tas vezes sofridas, mas que 
possuem uma força que nin-
guém sabe de onde vem.

Um exemplo é a minha 
turma na faculdade: a maio-
ria é mulher. E são mulhe-
res com perfis distintos, mas 
com histórias incríveis! To-
das trabalham fora, susten-
tam a casa, cuidam de filhos 
e ainda estudam. São as alu-
nas mais esforçadas, pois os 
homens não possuem esse 
pique.

As firmas nunca escon-
deram que preferem a mão 
de obra feminina, pois são 
mais ágeis e ganham me-
nos. Está aí uma injustiça: 
essa desvantagem salarial 
que considero reflexo da so-
ciedade machista japonesa. 
As mulheres aqui desem-
penham as mesmas funções 
masculinas e ganham me-
nos; por isso que, na maio-
ria das fábricas, o ambiente 
é predominantemente femi-
nino.

Uma certeza que tenho: 
se pararmos para conversar 
com as mulheres que mo-
ram no Japão, cada uma terá 
uma história de luta, garra 
e raça para contar. Pode ser 
em diferentes proporções, 
mas têm. 

Deparei-me com várias. 
São mulheres que criam 
seus filhos e ainda traba-
lham em fábrica com aquele 
horário puxado. Elas voltam 
para casa e ainda têm que 
cuidar de todos os afazeres 
domésticos; e ainda tem o 
lado emocional, pois sobra 
pouco tempo para a vaida-
de. Conheço mulheres que 
passam por dores diversas, 
como separação do marido, 
separação dos filhos, sauda-
de, cansaço, estresse, me-
lancolia... Mas nem por isso 
deixam de lutar. Acho incrí-
vel essa força, esse poder de 
fênix.

O meu ex chefe me 
disse que as mulheres, atu-
almente, são muito fortes, 
não fortes de força física, 
mas fortes estruturalmente, 
psicologicamente e emocio-
nalmente. E essa percepção 
do meu chefe demonstra 
que o universo masculino, 
às vezes, se surpreende com 
o universo feminino.

Acho o máximo mulher 
independente, que sabe o 
que quer, que tem foco e 
que sabe como agir. Esse é 
o novo conceito de mulher; 
é a mulher contemporânea.

Em uma conversa de 
amigos, uma amiga levan-
tou a questão: por que as 
mulheres lindas e indepen-

dentes estão solteiras? E 
o meu amigo respondeu: 
“Porque vocês estão muito 
independentes, emancipa-
das, são bem-sucedidas, 
ganham bem; então vocês 
estão muito mais exigentes. 
Se ficassem só na cozinha, 
achariam o companheiro o 
máximo”. Brincadeiras à 
parte, essa resposta polêmi-
ca faz sentido. A indepen-
dência nos traz a liberdade 
e, hoje em dia, a mulher só 
mantém um relacionamento 
se estiver apaixonada, caso 
contrário, ela prefere não se 
envolver.

Sei que esse é um as-
sunto que rende polêmicas, 
que é o centro das discus-
sões, mas que sempre vem 
à tona, quando se fala em 
humanidade. O Japão é 
um país extremamente ma-
chista, mas que vem mu-
dando esse quadro. Ainda 
está longe de chegar a uma 
igualdade, mas só o fato de 
estar mudando já é um óti-
mo começo. 

Não quero defender um 
papo feminista, e nem le-
vantar uma bandeira pró-
-mulheres, mas eu vejo que 
as mulheres são muito pode-
rosas e não podem ser sub-
missas nunca, pois possuem 
uma capacidade incrível. 
Aqui no Japão, eu aconse-
lho as mulheres a tirar carta 
de motorista, a aprender o 
japonês, e se estabelecerem 
num emprego bom, pois 
quanto menos dependerem 
do marido melhor. Muitas 
são 100% dependentes e, 
quando se veem sozinhas, 
não sabem como agir.

A mulher é tão podero-
sa que ela pode afundar um 
homem, como também pode 
fazer dele uma pessoa me-
lhor. Aquela história de que 
por trás de um grande ho-
mem sempre tem uma mu-
lher, eu concordo em partes, 
pois acredito que tenha sim 
uma grande mulher, mas não 
atrás, e sim na frente, pois é 
ela quem puxa o homem, é 
ela quem comanda, podem 
reparar. E aquele homem 
fracassado, que tudo o que 
faz dá errado, geralmente 
tem uma mulher âncora do 
seu lado, aquela pessimista 
que o desanima e desenco-
raja.

Portanto, mulheres, 
usem a cabeça e mantenham 
o foco! E é isso que faz a di-
ferença na vida de todos!

*erika Tamura 
nasceu em Ara-
çatuba (SP) e 
há 18 anos re-
side no Japão, 
onde trabalha 
na ONG Sabja 

(Serviço de Assistência aos 
Brasileiros no Japão). e-mail: 
erikasumida@hotmail.com

COLUNA DA ERIKA TAMURA

ihoshi conversou sobre o tema com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, kentaro Sonoura

O governador Beto Richa 
recebeu, no mês passado, no 
Palácio Iguaçu, em Curitiba, 
o novo representante oficial 
da província de Hyogo, no 
Japão, Nobuyuki Nagata. No 
encontro, Richa disse que vai 
dar prosseguimento a pro-
posta de pesquisas conjuntas 
entre os dois estados, da área 
de energia limpa. 

“Reafirmamos nosso com-
promisso de seguir adiante 
com o projeto de energias 
renováveis que temos em 
conjunto. Além da Copel, va-
mos ter também o apoio da 
Itaipu”, disse o governador. 
A cooperação técnica entre o 
Paraná e Hyogo nesta área foi 
firmada em agosto de 2015, 
em Curitiba, com a presença 
do governador de Hyogo, To-
shizo Ido. 

ARNALDO ALvES/ANPR

COOPERAÇÃO

Paraná e Hyogo querem reforçar parceria na área de energia limpa

Richa também ressaltou a 
continuidade da parceria com 
o Japão. “Queremos estreitar 
cada vez mais nosso relacio-
namento com a comunidade 
japonesa, que contribui enor-
memente com o desenvolvi-
mento econômico do nosso 
Estado”, disse ele. 

O Paraná dá atenção espe-
cial aos japoneses, segundo 
Noboyuki Nagata. “Esse re-
lacionamento, que sempre foi 
intenso, vai gerar ainda mais 
frutos futuramente, em di-
versos setores”, disse. Além 
de troca de conhecimento na 
área de pesquisa científica, 
o governo estadual e Hyogo 
também pretendem fechar 
parcerias nas áreas de econo-
mia e tecnologia. 

Irmandade - O Paraná é 

estado-irmão da província de 
Hyogo e quatro municípios 
paranaenses mantêm relações 
de co-irmandade com cidades 
japonesas: Curitiba é cidade-
-irmã de Himeji; Londrina 
de Nishinomiya; Maringá de 
Kakogawa; e Paranaguá de 
Awaji-shi.

A boa relação entre os 
dois estados se iniciou em 
1964, com a cooperação en-
tre as Assembleias Legisla-
tivas do Paraná e de Hyogo. 
Em 1970, o acordo de coope-
ração foi firmado. em agosto 
2015, o governador de Hyo-
go, Toshizo Ido, esteve em 
Curitiba para a solenidade de 
comemoração dos 45 anos de 
irmandade entre o Paraná e a 
província.

(Fonte: Agência de Notí-
cias do Paraná)beto Richa recebe visita de apresentação do novo representante da Província de Hyogo
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Shinji Yonamine, “o 
cidadão do mundo”, 
agora também é Cida-

dão Paulistano. O título, uma 
iniciativa do vereador Masa-
taka Ota (PSB), foi entregue 
no último dia 25, em Sessão 
Solene realizada no salão no-
bre da Câmara Municipal de 
São Paulo. O evento contou 
com a presença do propo-
nente da homenagem, vere-
ador Ota; da deputada fede-
ral Keiko Ota (PSB-SP); do 
ex-deputado federal William 
Woo; dos ex-vereadores 
Jorge Taba e Ushitaro Ka-
mia; da presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Harumi Goya; 
do presidente da Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil, 
Eiki Shimabukuro; do dire-
tor de Operações da Japan 
House São Paulo e vice-pre-
sidente da Associação Pan-
-Americana Nikkei, Claudio 
Kurita; do presidente hono-
rário da AOKB, issamu Ya-
mashiro; do presidente da 
WUB (Worldwide Business 
Association Brasil), Kenji 
Oshiro; de Sergio Teruya, da 
Associação Okinawa Santa 
Maria, além do assessor par-
lamentar Augusto Takeda, 
entre outros.

Embaixador da Boa Von-
tade de Okinawa, Shinji Yo-
namine foi homenageado por 
suas grandes contribuições à 
difusão da cultural japonesa 
no Brasil.

Ao Jornal Nippak, Ota 
disse que “o título é mais 
que merecido”. “O Shinji é 
uma pessoa que sempre aju-
dou o próximo, não só da 
comunidade okinawa como 
da comunidade japonesa 
em geral”, disse Ota, acres-
centando que a homenagem 
“demorou”. “Acho que ele 
deveria ter recebido esse tí-
tulo há muito mais tempo 
justamente por se tratar de 
um pessoa que todos admi-
ram”, destacou o vereador,   
revelando que ficou surpreso 
ao saber pelo próprio Shinji 
Yonamine que ele ainda não 
tinha sido homenageado.

Presdestinado – Já a presi-
dente do Bunkyo parabeni-
zou “o mais novo Cidadão 
Paulistano” e explicou que, 
“em algumas entidades exis-
tem pessoas muito especiais, 
respeitadas por todos ao co-
locar em prática sua missão 
voltada ao bem-estar da co-
munidade e da sociedade”. 
Segundo Harumi Goya, esse 
é o perfil de Shinji Yona-
mine: “uma pessoa presdes-
tinada para uma determinada 
missão”.

A presidente da entidade 
máxima da comunidade ni-
po-brasileira lembrou que o 
homenageado nasceu na ci-
dade de Araçatuba [em julho 
de 1950] e teve sua trajetó-
ria “inteiramente dedicada 
à entidades e a comunidade 
okinawana”. “A vida lhe 
proporcionou oportunidade 
de estudar como bolsista em 
Okinawa – Yonamine estu-
dou Engenharia Civil e na 
década 80 estagiou durante 
dois anos e meio na provín-
cia de Okinawa – tempo su-

Câmara Municipal de SP homenageia Shinji 
Yonamine com o título de Cidadão Paulistano

O homenageado, com o proponente, vereador Ota, a esposa, cida guenka, e familiares

ficiente para que ele pudesse 
mergulhar ainda mais nas 
profundezas da cultura e tra-
dição do pov,bo okinawano”, 
destacou Harumi Goya.
Força interior – Fundador 
e presidente da WUB e pre-
sidente Mundial da Asso-
ciação Internacional Uchi-
nanchu de Comércio, Yona-
mine, explicou a presidente 
do Bunkyo, “é dono de uma 
oratória invejável”. “Ele ex-
põe seus argumentos com 
clareza e precisão facilitado 
por uma incrível memória, 
qualidade esta que nos últi-
mos anos permitiu superar 
sua deficiência visual”, disse 
Goya, referindo-se à diabete 
que afetou sua visão.

No entanto, conta, Goya, 
a “providência divina trouxe 
para perto de si a solidarie-
dade de inúmeros amigos que 
o ajudaram a enfrentar essa 
deficiência”. “Além disso, o 
homenageado também tem 
uma inesgotável força inte-
rior que o faz enfrentar essas 
dificuldades com um conta-
giante otimismo e força de 
vontade”.

Goya lembrou que Yona-
mine exerceu diversos car-
gos, como o de presidente da 
Associação Okinawa Kenjin 
do Brasil e do Centro Cultu-
ral Okinawa do Brasil – lo-
calizada em Diadema (SP) 
– sendo o responsável pela 
fusão das duas associações, 
em 2006. 

Colaborador na funda-
ção do Museu Folclórico de 
Okinawa e idealizador do 
Memorial do Imigrante Oki-
nawano, desde 1990 é Em-
baixador da Boa Vontade de 
Okinawa (Japão), membro 
permanente da AOTS (Asso-
ciation for Overseas Rechno-
logical Scholarship), órgão 
filiado ao Ministério da in-
dústria e Comércio Exterior 
do Japão.

Guardião – “Mas uma das 
atividades que mais gosta de 
fazer é ensinar sobre a ances-
tralidade e espiritualidade da 
cultura do Japão, em espe-
cial, Okinawa. Assim, na co-
munidade, Shinji Yonamine 
desempenha um papel seme-
lhante ao de um guardião e, 
em conjunto com os vetera-
nos, está sempre disponível 
para explorar e orientar sobre 
os temas relacionados aos ri-
tuais tradicionais”. Para Ha-
rumi, trata-se de uma função, 
que o homenageado exerce 
com uma “intensa paixão e 
respeitável conhecimento”.

A presidente do Bunkyo 
encerrou sua fala afirmando 
se tratar de uma homenagem 
“de grande significado para 
a comunidade, os amigos e 

familiares, que reconhecem 
em sua poersonalidade uma 
atuação semelhante ao de 
um embaixador honorário de 
Okinawa”.

Eiki Shimabukuro, 
William Woo, Sergio Teruya, 
Ushitaro Kamia, Kenji Oshi-
ro, Jorge Taba, Yokio Oshi-
ro (presidente da Aliança 
Cultural Brasil-Japão) e Au-
gusto Takeda tamém parabe-
nizaram o mais novo Cida-
dão Paulistano.

Kohai e senpai – Um dos 
representantes da nova ge-
ração, “que aprendeu e foi 
influenciado” por Shinji Yo-
namine, Claudio Kurita des-
tacou o “coração enorme” 
do homenageado. “Conhe-
ço o Shinji há mais de 20 e 
aprendi muito nessa relação 
de kohai e senpai”, disse Ku-
rita, que destacou dois episó-
dios “marcantes” desta longa 
convivência. “O primeiro, é 
que o Shinji é esse cidadão 
do mundo, que abre portas, 
sorrisos e outras coisas mais 
(como garrafas) onde quer 
que você vá”, brincou. “A 
segunda é que ele sempre 
fala para gente como se co-
municar e passar nossas ex-
periências de forma correta”, 
disse .

On – Ao Jornal Nippak, 
ShinjiYonamine disse que 
não esperava ser homena-
geado. “Passados 30 anos a 
serviço da sociedade, vem 
esse reconhecimento que, de 
certa forma me surpreende e 
me enche de alegria”, des-
tacou Shinji, que agradeceu 
o público que lotou o salão 
nobre. 

“Vocês são o sol que ilu-
mina meu coração e me for-
talece a ter vontade de viver 
e fazer cada vez mais”, disse 
um emocionado Shinji, que 
agredeceu, em especial, sua 
esposa Cida Guenka.

Em seu discurso, o home-
nageado lembrou sua traje-
tória e o período que viveu 
na região da Cantareira e 
adjacências, como as Ruas 
25 de Março e Barão de Du-
prat, onde, convivendo com 
os mais velhos, “aprendeu o 
verdadeiro sentido de sonhar 
e fazer sonhar”.

“Hoje, minha visão é a 
audição e o poder da palavra. 
Cada momento que vocês se 
aproximam de mim e me dão 
um pouco de atenção faz com 
que eu me revigore e encha 
meu coração de energia. O 
que tenho a dizer é uma pe-
quena palavra japonesa: on, 
gratidão, e gritar, em altos 
brandos: muito obrigado”, 
finalizou Shinji Yonamime.

(Aldo Shiguti)yokio Oshiro, presidente da AliançaA deputada federal keiko Ota: emoção

claudio kuritaAugusto takeda

... e Jorge tabaOs “sempre vereadores” Ushitaro kamia...

O ex-deputado federal william wooEiki Shimabukuro

Shinji yonamine com cida guenka, a “formiguinha”

A presidente do bunkyo, Harumi goyaApresentação do Ryukyu koku matsuri Daiko

Shinji yonamine com representantes da comunidade okinawanaO Salão Nobre da Câmara Municipal ficou lotadoO casal com keiko Ota e o vereador Ota

JiRO mOcHizUki

ALDO SHigUtiALDO SHigUti

FOtOS: JiRO mOcHizUkiALDO SHigUti
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A Acenbo – Associação 
Cultural e Esportiva 
Nipo-Brasileira de 

Osasco – realizará nos dias 
10 e 11 de junho, em sua sede 
esportiva, no Jardim Umua-
rama, o Japan Matsuri – Fes-
tival da Cultura Japonesa, 
que este ano chega a sua 8ª 
edição. Considerado o maior 
evento do gênero na cidade 
de Osasco e região, neste ano 
o festival será dedicado aos 
voluntários. “Sem eles, não 
existiríamos”, resume o pre-
sidente da Acenbo, Sussumu 
Araki. Segundo ele, “os vo-
luntários não medem esfor-
ços quando chamados a pres-
tar serviços em prol de uma 
comunidade, até mesmo de 
uma nação”. 

Sussumu Araki explica 
que é uma homenagem “não 
só para os atuais mas também 
para aqueles que já não estão 
mais entre nós”. “Se hoje es-
tamos podendo realizar esta 
grandiosa festa devemos ao 
trabalho de pessoas abnega-
das do passado e dos jovens 
que futuramente darão con-
tinuidade ao nosso trabalho 
de preservação e divulgação 
da cultura de nossos ances-
trais”, conta o presidente da 
Acenbo, acrescentando que 
o Japan Matsuri mobiliza 
cerca de 600 voluntários dos 
cerca de 20 departamentos da 
Acenbo.

Público – “O Japan Matsuri, 
aliás, nasceu justamente como 
uma das atividades para inte-
grar todos os nossos departa-
mentos”, conta Araki, desta-
cando que “se conhecendo, 
todos se fortalecem”. E foi 
exatamente o que aconteceu. 

Tanto, que a expectativa dos 
organizadores é receber um 
público estimado em cerca de 
20 mil visitantes nos dois dias. 

Para isso, a Comissão Or-
ganizadora se empenha em 
oferecer ao público o melhor 
da cultura japonesa preserva-

da e divulgada ao longo dos 
109 anos de história da imi-
gração japonesa no Brasil e 
atrações de outras origens, in-
tegrando a comunidade nipo-
-brasileira a outras.

Atrações – Este ano, o festi-
val oferecerá ao público muita 
música e atrações diversas 
ininterruptas por mais de 8 
horas e paralelamente expo-
sições relacionadas à cultura 
japonesa e oficinas culturais 
com participação gratuita. 
Destaques para o cantores Joe 
Hirata e Edson Saito e Y.ES 
Band, além do cantor, ator e 
dançarino mirim Erick Ryu 
Murakami, mais conhecido 
como Ryu Jackson – o Nuno 
do Zoo da Zu, programa exi-

8º Japan Matsuri acontece nos 
dias 10 e 11 com muitas atrações

Apresentações de danças jovens faz parte da programação do Japan matsuri

Sussumu Araki: “todos se fortalecem”

crianças também terão vez no espaço criança

Festival oferecerá muitas atrações para o público

Apresentação do grupo de taiko da Acenbo,todorokidaiko

bido pelo canal pago Disco-
very Kids – que conquistou 
uma legião de fãs e admira-
dores de todas as faixas etá-
rias com suas imitações ge-
niais do astro pop americano 
Michael Jackson e do rapper 
sul-coreano Psy. Haverá tam-
bém apresentações de danças 
folclóricas e de grupos de 
taiko com o  Todorokidaiko, 
da Acenbo, e o Requios Guei-
nou Doukoukai. E para quem 
gosta de samba, o grupo Bra-
sil Corcovados promete não 
deixar ninguém parado.

As crianças também re-
ceberão especial atenção no 
Espaço da Criança onde terão 
atividades  como:  origami, 
pintura, desenho, manuseio 
de hashi, entre outras.

O Festival pretende aten-
der o público de todas as ida-
des em 2 dias e poderão contar 
com uma praça de alimenta-
ção com iguarias da culinária 
japonesa, brasileira, portu-
guesa, alemã e outras. Um ba-
zar com cerca de 40 estandes 
oferecerão produtos variados. 
Haverá ainda oficinas de ori-
gami, shodô, mangá e apre-
sentação da cerimônia do chá.

Transporte – O transporte 
circular gratuito, com aten-
dimento aos portadores de 
necessidades especiais, faci-
litará o acesso ao Festival.  O 
embarque e desembarque es-
tão previstos em três pontos: 
1) estacionamento coberto do 
Super Shopping (ao lado do 
estacionamento vip); 2) es-
tação Osasco da CPTM; e 3) 
bolsão de estacionamento da 
Prefeitura de Osascom (Rua 
Narciso Sturlini).

(Aldo Shiguti)

8º JAPAN MATSURI - 
FESTIVAL DA CULTURA 
JAPONESA 
Quando: Dias 10 e 11 de ju-
nho. Sábado, das 10 às 22 ho-
ras e domingo, das 10 às 20 
horas
Onde: Sede esportiva da 
Acenbo (Rua Acenbo, 100 – 
Jd. Umuarama – Osasco - SP)
Ingresso:  R$ 7,00 (antecipa-
do) e R$10,00 (na bilhetria)
Postos de venda: Secreta-
ria da Acenbo; Loja Oriente 
(Rua Antonio Agu 880) e Sala 
Japão no Super Shopping – 1º 
piso
www.japanmatsuri.com.br

Tainá Akemy é a Miss Nikkey Osasco
Realizado pela Acenbo 

(Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira de 
Osasco) no dia 20 de maio, 
o concurso Miss Nikkei 
Osasco consagrou a beleza 
e simpatia de Tainá Akemy 

Fonseca Ohats. Ela será a re-
presentante de Osasco e re-
gião no Miss Nikkey Brasil, 
a final nacional que reunirá 
representantes de todo Brasil 
no palco do 20º Festival do 
Japão. Além de Tainá, foram 

eleitas evelyn Naomi Kassa-
gui (1ª Princesa), Alana Sa-
yuri Hashimoto (2ª Princesa) 
e Natália Satie Motokubo 
Halker (Miss Simpatia). To-
das estarão recepcionando 
os visitantes no 8º Japan Ma-

tsuri – Festival da Cultura 
Japonesa de Osasco, que 
acontece nos dias 10 e 11 de 
junho, na sede esportiva da 
Acenbo (leia mais nesta pá-
gina).

(Aldo Shiguti)

As vencedoras com Fábio yamatoconcurso contou com a participação de 12 belas candidatas

MUNDO VIRTUAL

*Euclides Pereira 
Pardigno é advo-
gado. E-mail: eu-
clides@pardigno.
com

Há poucas semanas, usuários 
de computador em mais de uma 
centena de países espalhados pelo 
mundo foram vítimas do Wanna-
Cry, que sequestrou os dados de 
empresas, órgãos governamen-
tais, entidades e bancos, cripto-
grafando-os na própria máquina 
- ou seja, sem roubá-los, para em 
seguida pedir resgate equivalente 
à cifra de U$ 300 a 600 para li-
berá-los.

Logo que apareceram os com-
putadores e a internet se populari-
zou, o máximo que ouvíamos fa-
lar era em virus, que faziam sim-
ples brincadeiras, provocavam 
pane no computador ou apaga-
vam os arquivos do HD; nos dias 
atuais são inúmeras as denomina-
ções para as infecções que podem 
contaminar nossos computadores 
e demais dispositivos, cada qual 
com uma finalidade

Dentre outros mais, atual-
mente temos ouvido falar em 
malware (termo genérico, que en-
volve diversas infecções), spywa-
re (que monitora as atividades do 
usuário e as informa a terceiro), 

WannaCry – quem tem culpa?
trojan (que como o “cavalo de 
tróia” da história, se faz passar 
por um presente dado ao usuário, 
mas que vem para ludibriá-lo e 
executar funções maliciosas pro-
gramadas pelo terceiro), worm 
(que explora vulnerabilidades e 
cria brechas no sistema, se propa-
gando sem necessidade de qual-
quer ação humana), e rootkit (que 
esconde a existência de arquivos 
maliciosos no computador, de 
forma a assegurar que o terceiro 
tenha livre acesso a ele).

Mas a infecção que foi res-
ponsável pela onda de ataques 
cibernéticos ocorrida em escala 
mundial pertence a uma ou-
tra classificação, chamada de 
ransomware, que tem estrutura 
dúplice, pois em princípio sua 
propagação ocorre como um 
worm, mas  vem acompanhada 
de um segundo módulo, cuja 
função é criptografar os da-
dos armazenados, impedindo o 
acesso  a eles ou ao computador 
infectado.

Em geral, a propagação dos 
ransomware vinha ocorrendo 

predominantemente através de 
um e-mail contendo anexo com 
código malicioso ou  link no qual 
se deseja que o usuário dê um cli-
que. Mas no caso do WannaCry a 
propagação passou a ocorrer atra-
vés da exploração de vulnerabili-
dade existente no Windows, que 
foi tornada pública após a invasão 
perpetrada por um grupo hacker 
aos sistemas da NSA (Agência 
Nacional de Segurança america-
na).

Segundo constatado pelos es-
pecialistas da área, foi a utilização 
do sistema operacional Windows 
em versões antigas ou sem atua-
lização que permitiu a realização 
do ataque através do WannaCry; 
o suporte ao Windows XP foi en-
cerrado pela Microsoft em abril 
de 2014, mas ainda assim haviam 
inúmeros órgãos públicos, bancos 
e empresas utilizando esta versão 
desatualizada.

Curiosamente, a maior parte 
dos computadores que foram ví-
timas do WannaCry estavam se 
utilizando do Windows 7, que é 
a versão mais popular deste sis-
tema operacional, mas por ter 
grande quantidade de versões não 
licenciadas, é configurado pelo 

usuário para não baixar ou deixar 
de instalar as atualizações.

Sobre as atualizações, consta 
no site da Microsoft a respeito da 
finalização desta versão do Win-
dows: “após 12 anos, o suporte 
ao Windows XP terminou em 
8 de abril de 2014. Não haverá 
mais atualizações de segurança 
ou suporte técnico para o sis-
tema operacional Windows XP. É 
muito importante que os clientes 
e parceiros migrem para um sis-
tema operacional moderno, como 
o Windows 10. Os clientes que 
mudarem para um sistema ope-
racional moderno se beneficia-
rão da segurança extremamente 
melhorada, da ampla escolha de 
dispositivos para uma força de 
trabalho móvel, da maior pro-
dutividade do usuário e de um 
menor custo total de propriedade 
por meio de recursos de geren-
ciamento melhorados”

A brecha pela qual o Wanna-
Cry se infiltrou na rede de com-
putadores de inúmeros países, 
afetando a mais variadas empre-
sas, entidades e órgãos, consistiu 
na defasagem do sistema opera-
cional Windows, pelo fim do su-
porte à versão Windows XP (mais 

antiga) e pela falta de atualização 
de uma enormidade de computa-
dores rodando com o Windows 7; 
por isto, é importante que todos 
reflitam sobre a advertência da 
empresa de que será encerrado o 
suporte para esta versão em 14 de 
janeiro de 2020, porque ele dei-
xou de corresponder aos padrões 
de segurança necessários ao uso 
comercial, em face da evolução 
dos ataques virtuais, que acar-
retam a elevação dos custos de 
operação necessários a coibir os 
riscos à segurança.

Em seu site, a Microsoft ad-
verte que o suporte base está en-
cerrado desde 13 de janeiro de 
2015, e que desde aquela data 
somente são realizadas correções 
importantes de segurança, mas 
sem adicionar nenhum recurso 
novo e sujeitando-se à incompa-
tibilidade como novos programas 
que vêm sendo desenvolvidos na 
atualidade, compatíveis somente 
com as versões mais novas do 
Windows.

Por fim, seja em razão da 
utilização de versão defasada 
ou sem atualização do sistema 
operacional da Microsoft, seja 
pela utilização de versões não 

licenciadas (ambas as situações 
podem configurar a omissão que 
é elemento daquilo que o Código 
Civil chama de “ato ilícito”), é 
interessante que todos reflitam 
sobre a necessidade de manter 
atualizado o sistema operacio-
nal do computador, ainda que 
isto implique em mão de obra ou 
custo financeiro.

Bastaria imaginar o caso dos 
hospitais que tiveram de cance-
lar consultas, por estarem sem 
acesso aos dados médicos dos 
pacientes; além de serem vítimas 
e sofrer prejuízos pessoais com o 
sequestro dos dados devido à in-
fecção pelo WannaCry, possivel-
mente acarretaram prejuízo a ter-
ceiros. Ninguém quer ter culpa, 
mas é importante que todos nós 
estejamos conscientes dos riscos 
que corremos e dos cuidados que 
devemos ter com a segurança. 

NikkEy SHimbUN
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Evento contará com 44 expositores de alimentação: um dos destaques da festa é o Sabor Paulista

Que país é esse?!

NIPÔNICA

Como já se tornou há-
bito, tão logo chega do tra-
balho Hiroaki vai direto 
para diante da telinha a fim 
de, com Mário, assistir ao 
programa policial e, na se-
quência, ao noticiário, este, 
para melhorar seu conheci-
mento da língua portuguesa. 
Momento ideal para ele por-
que coincide com a janta, 
o que lhe propicia conver-
sar muito com Mário, pela 
quantidade e variedade de 
assuntos.

Em vista disso, Hiro aca-
bou ficando a par do coti-
diano no país no que se re-
fere à violência urbana, mas 
também sobre política, eco-
nomia e, em especial, sobre 
o assunto do momento: cor-
rupção! Como sua formação 
é em jornalismo, razão pela 
qual estagia em uma em-
presa afim da comunidade 
japonesa, está muito atento 
à Operação Lava Jato, mas 
também... estupefato!

— Puxa, Mário... como 
ter políticos corruptos em 
Brasil! — assim lhe expres-
sou tão logo ficou a par da 
operação.

— Humn... humn! — res-
pondeu-lhe, Mário, natural-
mente.

— Héim?! Mário res-
ponder apenas... Humn... 
humn...? — Hiro imitou-o.

— Desculpe, Hiro. Não 
devia ser assim... — Mário 
mudou o semblante — Mas 
minha resposta acabou re-
tratando bem a razão de isso 
ocorrer no Brasil: passivida-
de... da população!

— Não entender — Hiro 
franziu o cenho.

— Culpa da banalização 
das coisas ruins que faz com 
que os brasileiros não liguem 
também às coisas da política! 
— Mário respondeu, sério.

— Ainda não entender!
— Ah! Sim... — Mário se 

lembrou de que Hiro ainda 
não dominava plenamente o 
português — Quando você 
anda por aí não vê fumantes 
jogarem bitucas de cigarros 
no chão displicentemente? E 
pior... ninguém dá bola.

— Sim! Ver bastante! 
Coisa feia...

— Pois é. E de carro, co-
migo? Com certeza, viu tam-
bém bastante coisa feia, que 

não vê em seu país. Não é?
— Soudesune! (verdade!) 

— respondeu espontanea-
mente — Outro dia, motorista 
da frente, tempo todo, braço 
fora da janela... depois, ou-
tro, jogar papel pela janela... 
e era mulher... até bonitinha... 
rs... e outro, passar sinal ver-
melho... outro, parar faixa de 
pedestre... outro...

— Caramba, Hiro... tá 
reparando mesmo, héim — 
Mário o interrompeu, rindo.

Hiroaki correspondeu.
— Pois é. Brasileiro não 

cobra de si mesmo, imagine 
cobrar dos outros! — justifi-
cou, Mário — Por isso, os do-
nos do poder, os que legislam 
e os que sabem tirar proveitos 
disso, como empresários, fo-
ram fazendo essas coisas to-
dos esses anos, sempre.

— Mas naquele dia, na 
Paulista, na manifestação, 
bastante gente — Hiro tentou 
amenizar.

— Sim. Mas só aquilo não 
adianta. Até porque estavam 
apenas quem têm mais for-
mação e ainda levados pelas 
redes sociais. Só quando o 
povão tomar consciência do 

*Silvio Sano 
é arquiteto, 
jornalista e es-
critor. E-mail: 
silviossam@
gmail.com

poder que tem, este país 
poderá mudar — fez uma 
pausa — o que vai ser difí-
cil, exatamente pela questão 
da formação...

— Verdade — Hiro arris-
cou — Naquele dia, mesma 
hora, Lollapalooza mais 
gente e jogo de futebol tam-
bém...

— Pois é, Hiro — lamen-
tou, Mário — E como esse 
descaso em relação ao país 
parece endêmico, os po-
derosos, de alguma forma, 
continuarão se safando...

— Que país esse! — 
Hiro soltou, espontâneo.

Mário riu e quase canta-
rolou na sequência.

Que país é esse?!
Sem futuro esta Nação!
Até Hiro sabe!.

COMUNIDADES

DivULgAçÃO

Realizada pelo Museu 
da Imigração - insti-
tuição da Secretaria 

da Cultura do Estado de São 
Paulo –, a tradicional Festa 
do Imigrante chega a sua 22ª 
edição. O evento homenageia 
a cultura de mais de 50 nacio-
nalidades, resgatando a he-
rança e a história das comuni-
dades de imigrantes e descen-
dentes que compõem a identi-
dade de São Paulo. Este ano, 
a festa acontece nos dias 4, 10 
e 11 de junho, com uma vasta 
programação de gastronomia, 
artesanato, dança, música, 
entre outras atividades para 
toda a família. Mais de 22 mil 
pessoas participaram da edi-
ção anterior do evento, con-
firmando sua consolidação no 
calendário cultural da cidade.

Em três dias de evento, a 
22ª Festa do Imigrante con-
tará com a participação de 44 
expositores de alimentação. 
Um dos destaques da festa é o 
projeto “Sabor Paulista”, uma 
iniciativa da Rede Globo, 
que valoriza a diversidade 
gastronômica de São Paulo 
e oferece oficinas abertas de 
culinária, ministradas pelas 
comunidades de imigrantes. 
Nessa programação, o prepa-
ro de diversas receitas típicas 
será apresentado para o pú-
blico que poderá participar 
gratuitamente.

Estarão representadas na 
Gastronomia: Alemanha, Ar-
gentina, Armênia, áustria, 
Bélgica, Bolívia, Bulgária, 
Camarões, Chile, Colômbia, 
Congo RDC, Coreia do  Sul, 
Croácia, Doces do Mundo, 
Egito, Espanha, França, Gré-
cia, Ilha da Madeira, índia, 
Inglaterra, Iraque, Israel, 
Itália, Japão, Líbano, Lituâ-
nia, México, Moçambique, 
Noruega, Palestina, Peru, 
Polônia, Portugal, República 

Tcheca, Rússia, Síria, Tur-
quia e Vietnã.

O Japão também estará 
presente no Artesanato, na 
Oficina de Artesanato, no es-
paço Faz e Conta e na progra-
mação de palco, com o grupo 
de taikô Tenryuu Wadaiko, de 
São Miguel Paulista, que se 
apresentará no próximo dia 
10 (sábado), por volta das 14 
horas.

A festa é celebrada no 
complexo de prédios onde 
funcionava a antiga Hospeda-
ria dos Imigrantes do Brás e 
que hoje abriga o Museu da 

Imigração. Por isso, o evento 
assume também o importante 
papel de propagar a memória 
de mais de 2,5 milhões de 
migrantes e imigrantes que 
chegaram a São Paulo desde 
o final do século 19. Os in-
gressos podem ser adquiridos 
nos dias de evento e custam 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-
-entrada). A programação 
ocorre das 10h00 às 18h00 e 
a bilheteria encerra as vendas 
às 17h00. O Museu da Imi-
gração fica na Rua Visconde 
de Parnaíba, 1316, no bairro 
da Mooca, em São Paulo. 

Outras informações estão dis-
poníveis no site www.museu-
daimigracao.org.br

22ª FESTA DO IMIGRANTE
Datas: 
4, 10 e 11 de junho de 2017
Horário: 
10h às 17h (bilheteria)
Local: 
Rua Visconde de Parnaíba, nº 
1316 – Mooca –São Paulo
Ingresso: 
R$ 10,00 (Meia: R$ 5,00)
Informações: 
(11) 2692-1866 ou www.mu-
seudaimigracao.org.br

22ª Festa do Imigrante 
terá oficinas de culinária e 
expositores de alimentação

Programação inclui apresentação de dança, além de outras atividades

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060

  COLUNA DO JORGE NAGAO

Jorge Nagao, 
além do Nippak e www.portalnikkei.com.br, 
também está na constelação do 
www.algoadizer.com.br. 
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

Na Japan House
A Japan House, na ave-

nida Paulista, 52, é a nova 
atração turística paulistana.

O marketing da abertura  
da casa foi genial.  A ação 
do artista Makoto Azuma, 
Flower Messenger, com 
trinta ciclistas com muitas 
flores em suas bikes, percor-
rendo os principais pontos 
da cidade despertou a curio-
sidade da população que 
ainda levou pra casa aquelas 
lindas flores. O auge foi o 
show no Ibira com Ryuichi 
Sakamoto, Jun Miyake com 
muitos músicos e cantores 
que brilharam naquela fria 
noite de domingo.

Quem fez a JH?

O governo japonês que 
investiu R$ 100 milhões na 
JH-SP e está construindo 
outras em Londres e Los 
Angeles.

Angela Hirata, a presi-
dente da casa que faz o meio 
de campo com as empresas 
japonesas.

Kengo Kuma, o arqui-
teto que fez a belíssima fa-
chada de madeira.

Marcello Dantas, cura-
dor, que disse que o Japão é 
um lugar inspirador. Viajou 
pra lá em 1988.

Só em 2016 foi seis ve-
zes ao país do sakura.

Shigeo Kawashima, o 
artista bamba do bambu. 
Passou dez dias aqui para 
erguer a sua instalação, uma 
das atrações do segundo an-
dar.

Akio Hizume, autor da 
instação de 600 estacas e 
doze faces, sem nenhuma 
amarração.

Chikuunsai IV Tanabe 
criou aquela árvore de 3 m 
de altura, sem usar prego ou 
cola.

Makoto Azuma, artista 
que mobilizou ciclistas, 
desde 8 de abril.

Jun Sakamoto, chef res-
ponável pelo restaurante 
que tem teishokus, na ban-
deja, e tonkatsu, lombo de 
porco empanado com con-

servas, guiozá e missoshiro.
Elizabeth Wada, profes-

sora e pesquisadora treinou 
os funcionários. Omote-
nashi, a hospitalidade, por-
que o japonês é cortês, aco-
lhedor e muito preocupado 
com o bem-estar, explicou 
ela.

A JH conta com uma 
bela biblioteca com 1500 
volumes que podem ser 
consultados com todo o 
conforto nos sofás, naquele 
cantinho do térreo.

No Imi Café, tem além 
de café, chás e doces japo-
neses, como a tortinha de 
ganache de chocolate e cre-
me de  queijo mascarpone.

Na lojinha, vende-se 
artigos japoneses e sakês, 
caríssimos, caríssimos ami-
gos.

Obras em exposição:

A exposição principal 
Bambu, histórias de um Ja-
pão, ficará até 9 de julho. 
Imperdível!

O bambu lá está em 
forma de flauta, shakuhachi. 
Têm muitos brinquedos fei-
tos de bambu.

É também um alimento 
muito apreciado, o take-
noko, broto de bambu. Está 
lá uma espada de bambu, 
usada nas artes marciais. 
Além de artefatos feitos de 
bambu como vasos e cestos.

Hajime Nakatomi apre-
senta seu Prisma Elíptico, 
Céu e Terra, e o Prima Cir-
cular, formas que remetem 
a reflexos de luz sobre esse 
sólido geométrico.

Outra grande atração é o 
Bashofu, um tecido feito a 
partir da fibra de bananeira, 
de Okinawa.

Utilizado para a confec-
ção de quimonos. O vídeo 
que explica a produção da 
fibra é muito concorrido.

A  Japan House te espera 
de terça a sábado das 10 às 
22h e nos domingos e feria-
dos das 10 às 18h.

De grátis.

DivULgAçÃO
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uns poucos dias de férias e 
alienação são ótimos ingre-
dientes. E nem seria o caso. 
Em São Paulo, cidade onde 
vive e trabalha o noivo, não 
temos nada disso.

Temos ruas esburacadas, 
calçadas cheias de sujeira e 
buracos, imensa população 
de jovens em situação de 
rua, água de péssima quali-
dade nas torneiras, alimen-
tos contaminados por agro-
tóxicos, comidas em restau-
rantes de baixa qualidade 
e preços abusivos. E uma 
infinidade de outras maze-
las. E, é claro, para as pes-
soas jovens é bom não nos 
esquecermos da alta taxa de 
desemprego, principalmente 
para os mais instruídos. 

Dá para pedir para al-
guém vir morar em São 
Paulo? No Brasil?

Se, pedi para Kako tra-
zer sua noiva, futura es-
posa, para vir morar em São 
Paulo, foi em momentos de 
fuga da realidade. Nossa 
triste e dolorosa realidade. E 
Kako bem sabe disso, pois 
até de sua boca já ouvi um 
zombeteiro “Fora Temer”. E 
ainda, naquele mesmo dia, 
ele comentou sobre o triste e 
covarde ataque contra a po-
pulação dos desvalidos da 
Cracolândia. 

Sendo cidadão de país 
civilizado, querer casar e 
trazer a esposa, para ter fi-
lhos e criá-los por aqui é 
medida que espelha sani-
dade mental? Nosso amigo 
Kako merece lugar melhor.

Kako
Dias atrás, a cozinhei-

ra fez um delicioso e belo 
bolo de aniversário para co-
memorar o aniversário de 
Kako. Kako é desses seres 
que a gente conhece e sem 
nada saber deles passa a gos-
tar como se fosse um irmão, 
um sobrinho, alguém muito 
querido, simplesmente pelo 
fato de existir.

Kako chegou ao Bra-
sil há alguns anos. Já deve 
estar beirando os dez anos 
que veio para cá. Chegou 
bem menino ainda, devia 
ter seus vinte e poucos anos. 
Pouca idade e uma imensa 
responsabilidade em seus 
ombros. Atento, cumpre 
suas funções e sempre que 
necessário, apresenta-se, 
devidamente paramentado 
para substituir colegas que 
tiveram que se ausentar. 

Kako está quase sempre 
sorrindo. Quando algo não 
vai bem com ele, seu rosto 
fica mais sério, porém, se 
alguém lhe dirigir a palavra, 
na mesma hora, volta aten-
ção para a pessoa e bondo-
samente responde. É um ser 
bastante especial este Kako.

Tem algum tempo, fica-
mos sabendo. Ele está apai-
xonado e vai se casar. Da 
noiva, sabemos o nome e o 
que faz. Quase nada mais. 

Se a noiva quer vir mo-
rar aqui ou continuar em seu 
país, não faço mínima ideia. 
Mas, imagine. Alguém 
muito jovem que nasceu e 
cresceu num país civilizado, 
tendo uma profissão defi-
nida e exercendo-a em seu 
país, abriria mão de suas 
conquistas para viver no 
Brasil? O que tem de atra-
tivo para atrair uma jovem? 
Sol. Natureza. Belas praias. 
Areia branca e fofa? Para 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULtURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

leitores. Haicai é um tipo de poema que se originou 
no Japão. Seu maior expoente é Matsuo Bashô (1644-

1694). O haicai caracteriza-se por descrever, de forma breve 

e objetiva, aspectos da natureza (inclusive a humana) ligados 
à passagem das estações. Hoje, no mundo inteiro, pessoas de 
todas as idades e formações escrevem haicais em suas línguas, 
atestando a universalidade dessa forma de expressão. 

Envie seus haicais (no 
máximo três de cada tema 
sugerido) digitados ou em 
letra legível, com nome 
(mesmo quando preferir o 
uso de pseudônimo), ende-
reço e RG.

Cada pessoa pode partici-
par com apenas uma iden-
tidade.

A seleção dos trabalhos é 
feita pelos haicaístas Ed-
son Kenji Iura e Fran-
cisco Handa.

Envie suas cartas para:
Haicai Brasileiro
A/C Jornal Nippak
Rua da Glória, 332 
CEP 01510-000 
São Paulo-SP

E-mail: 
jornaldonikkey@yahoo.com.br
Cc. ashiguti@uol.com.br

cozinha da vó –
debulho espigas e causos
fazendo canjica
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Dia de São João –
Lembro-me a primeira vez
Que vi Catirina.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

dia de São João
à noite, todos se juntam
para ver estrelas
Carlos Viegas
Brasília, DF

Canjica cremosa –
Claro que a minha é a melhor!
Disputa entre irmãs. 
Danita Cotrim
São Paulo, SP
 
Dia de São João
por todo lado festança
rareiam os balões
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Dia de São João –
O céu estrelado brilha
sobre as bandeirinhas.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Dia de São João!
Alegria no reencontro –
velhos homônimos.
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

Do alto da janela
sinto suave perfume  –
Acácia-mimosa.
Jaíra Presa
Santos, SP

Praça da Bandeira
a acácia segue florida
de verde e amarelo
José Marins
Curitiba, PR

Final do festejo –
Cozinheira raspa... raspa
panela de canjica.
Mahelen Madureira
Santos, SP

Dia de São João
o cão foge dos foguetes
e perde a comida
Marba Furtado
águas Claras, DF

Canjica quentinha,
Conforta os arrepios
dos caipiras todos
Regina Coeli Nunes
Magé, RJ

Recordo ainda
Do primeiro sem meu vô –
Dia de São João.
Reneu Berni
Goiânia, GO

apesar do frio
o bingo de São João
segue concorrido
Rose Mendes
Ilhabela, SP

Conversa alongada
entre a avó e as tias velhas –
Dia de São João
Seishin
São Paulo, SP

dia de São João –
crianças e bandeirinhas
alegram a casa.
Sonia Rodrigues
Santos, SP

Quantos dentes faltam
nos sorrisos dos casais?
Dia de São João.
Yun Hai
São Paulo, SP

Sem nem um foguete
o Dia de São João
na cidade cinza.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Dia de São João – Canjica – Acácia-mimosa
TEMAS DE JUNHO

Temas de julho (postar até 10 de junho)
Serra de inverno – Brócolis – Vento uivante

Temas de agosto (postar até 10 de julho)
Cascata seca – Dia dos Pais – Nêspera

A Natureza como recriação (2)
Francisco Handa

Através do diálogo que 
estabelecemos com a Na-
tureza obtemos elementos 
para a composição de hai-
cai. O que acontece na Na-
tureza não pode ser descri-
to em sua totalidade através 
das palavras. Não é este o 
objetivo. O que compomos 
é uma parcela ínfima desta 
totalidade, que não pode 

ser descrita através de ar-
tifícios como a linguagem. 
A linguagem faz parte da 
cultura e não da Natureza. 
Através das sensações pro-
duzidas no homem, ini-
cialmente percebidas pelos 
cinco sentidos (visão, au-
dição, olfato, odor e tato), 
damos conta do que seja o 
fenômeno.

É justamente pelo uso 
destes recursos que o haica-
ísta transforma a natureza 
em linguagem. O mundo 
percebido desta forma, 
quer dizer a Natureza, deve 
ser concretizado naquilo 
que chamamos haicai. Se 
isso não acontecer, vamos 
compor situações não ex-
perimentadas pelos senti-

dos. É isto que chamo de 
experiência. Para compor 
um haicai com característi-
cas essenciais a esta com-
posição, devemos treinar 
os nossos sentidos. Saber 
ver ou treinar os olhos para 
o que se vê, o que se ouve, 
o que se sente pelo nariz, 
aquilo que se percebe atra-
vés da pele.

Despertando para a vida 
nova como encarnado, 
inicia-se a jornada da vida 
como um ser humano.

Repletos de esperanças, 
alegrias, felicidades, um 
pouco assutado com a nova 
realidade.

Sendo recebidos com 
amor incondicional de todos 
familiares, parentes, amigos 
dos familiares, vizinhos, 
cheios de mimos.

Sem discriminação, sem 
censura, sem julgamentos, 
sem críticas, tratadas como 
anjos.

Realmente essa é a es-
sência de cada um, 100% 
redondos, alegres e felizes.

A medida que vai cres-
cendo vai aprendendo, pelos 
sinais, instintos, através da 
fala, do ouvir, sentir, tocar, 
degustar.

Começam os registros 
dos conhecimentos que vão 
sendo incorporados a cons-
ciência.

Cada qual vai crescendo 
dentro das circunstancias, 

BEM ESTAR

situações, condições, cerca-
dos pelas pessoas com almas 
afins e almas que não se ali-
nham com a característica in-
trínseca de cada um. 

Os pais cumprem o seu pa-
pel de criar, educar, ensinar, 
encerrando a missão quando 
alcançar a base necessária 
para descobrir e desbravar o 
mundo sozinho, o resto é por 
conta de cada um, encontrar o 
seu caminho. 

De acordo com as emo-
ções externas, a mente vai 
reagindo aos estímulos, sen-
sações, agressões, atritos, 
criando máculas, tomando 
venenos, carregando por toda 
a existência.

As alianças, laços, os elos 
vão se formando, expandindo 
cada vez mais, atritando com 
as pedras do caminho, lapi-
dando, caindo e levantando, 
aprendendo e crescendo.

Fazem de tudo para ser 
aprovado, aceito na familia, 
na comunidade, na socie-
dade, apresentando o seu lado 
bom, de pessoa sem defeitos 

e imperfeições.
A natureza de todo o ser é 

ser irmão de todos.
Começa a viver a vida dos 

outros, para outros, policia, 
manipula, controla, manobra, 
articula, usa de todas as fer-
ramentas para que as coisas 
sejam do seu jeito de ver e 
pensar.

Nascem os egos, orgulhos, 
apegos, dos apegos nascem 
os sofrimentos, preocupações 
sem fim, sem fundamentos.

As distorções do passado, 
que pedem para serem repa-
rados, da não possibilidade 
de fugir das situações atuais, 
das incompreensões, das in-
compatibilidades, das con-
trariedades, da não aceitação, 
vão enrijecendo o coração, 
assim cria-se o inferno para 
si mesmo e passa a conviver 
com isso.

Devidos a essas distorções 

o corpo físico vai sofrendo 
consequências, denuncian-
do em dores, doenças, sin-
tomas.

A isso nomina-se ser he-
reditários, congênitos, não 
percebendo que foi criado 
pela própria mente.

As dificuldades surgem, 
a felicidade plena fica cada 
vez mais longe.

Se viemos para serem 
felizes, onde está essa feli-
cidade?

Ela está dentro de cada 
um, basta olhar para dentro 
de si.

vivendo a vida

*Takeo Watanabe
Terapeuta holistico da Clinica Watanabe
Tratamento personalizado sob medida - corpo - 
mente - espírito.
Saúde, Alegria, Felicidade, prosperidade, a seu 
alcance.
Mail: terapia.watanabe@gmail.com

Reunião com Mentores 
Av. Jabaquara, 2940 – 
salas 82-83 
(Prox. Metrô S. Judas)
Tel.: (11) 2275-7787
99917-8281- 96447-9087
reuniaocommentores@gmail.com

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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FOtO: JiRO mOcHizUki

A Aliança Cultural Bra-
sil-Japão realizou no 
último dia 26, no Nik-

key Palace Hotel, no bairro 
da Liberdade, em São Paulo, 
Jantar de Recepção aos novos 
associados e conselheiros. 
Foram apresentados como 
novos conselheiros o assessor 
parlamentar Oridio Shimizu; 
o diretor de Marketing do 
Hospital Santa Cruz e diretor 
de Comunicação do Bunkyo, 
Léo Ota; o vice-presidente 
do Bunkyo, Carlos Kendi 
Fukuhara; o vice-presidente 
da Associação Okinawa Ken-
jin do Brasil e vice-presidente  
da Sociedade Beneficente 
Casa da esperança Kibô-no-
-Iê, Tério Uehara; Mario Iwa-
mizo (diretor da Associação 
Brasileira dos Ex-Bolsistas 
“Gaimusho Kebshusei”); o 
juiz Marcus Onodera e o pre-
sidente do Gaimusho Ken-
shusei, edson Kuwabara.

Segundo o presidente da 
ACBJ, Yokio Oshiro, os no-
vos membros irão reforçar o 
quadro da Aliança neste novo 
ciclo que se inicia após a co-
memoração do 60º aniversá-
rio de sua fundação. “Trata-se 
de uma renovação”, explicou 
Oshiro.

O vereador e líder do 
Governo na Câmara Muni-
cipal de São Paulo, Aurélio 
Nomura – que também pre-
side o Conselho Superior da 
Aliança – agradeceu os tam-
bém diretores Sussumu Niya-
ma (Obras) e Rosana Nakano 
(Modernização e Manuten-
ção) pelo projeto e obra do 
Centro Cultural Pinheiros 
que deverá estar concluído no 
segundo semestre deste ano. 
“Foi um desafio tocar a obra, 

que teve início na gestão de 
Anselmo Nakatani, e que está 
sendo concluída por Yokio 
Oshiro, que não mediu es-
forços, junto com a diretoria, 

amigos e empresas – inclu-
sive com a ajuda do Consu-
lado Geral do Japão – para le-
vá-la adiante”, disse Nomura, 
que destacou ainda o trabalho 

dos arquitetos e executores 
do projeto, “diga-se de pas-
sagem, projeto excepcoional 
que irá qualificar o espaço”.

(Aldo Shiguti)

Aliança apresenta novos conselheiros para 
‘reforçar quadro’ e enfrentar ‘novo ciclo’

aplicados fora do ambiente 
industrial, como impactam 
positivamente no aspecto de 

liderança, além de comparti-
lhar a experiência que obteve 
ao longo de sua carreira com 

Numa parceria inédita 
desde 2015, que resultou na 
implementação do TPS (To-
yota Production System) em 
seus processos internos, o 
Hospital Santa Cruz uniu-se 
ao CEO para a América La-
tina e Caribe da companhia, 
Steve St. Angelo, e apresen-
tou, no último dia 25, a pales-
tra “Como o Sistema de Pro-
dução da Toyota – TPS con-
tribuiu para a produtividade 
e melhoria na área de súde”. 
Trata-se de um sistema reco-
nhecido mundialmente como 
uma das mais eficazes meto-
dologias na indústria de con-
tribuição no gerenciamento e 
otimização da organização de 
processos com foco no aten-
dimento às necessidades do 
cliente dentro do menor prazo 
possível, com alta qualidade, 
eficiência e baixo custo.

St. Angelo falou sobre os 
conceitos fundamentais do 
TPS, como eles podem ser 

este sistema.
Fotos: Jiro Mochizuki

SAÚDE

CEO da toyota, Steve St. Angelo palestra no Hospital Santa Cruz

Jantar de apresentação dos novos conselheiros promoveu uma noite de integração e amizade

Aurelio Nomura com Rosana Nakano e Sussumu Niyama

Shen Ribeiro

Jo takahashi, Jo tatsumi, terio Uehara, Sussumu Niyama 

O presidente do Santa cruz, Renato ishikawa

O cEO da toyota para a América Latina e caribe, Steve St. Angelo

Leo Ota e mario SatoRenato ishikawa, Steve St. Angelo e masato Ninomiya

O presidente da Aliança, yokio Oshiro
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11º BUNKA MAtSURI

ALDO SHigUti

O presidente da Comis-
são Organizadora do 
11º Bunka Matsuri, 

Carlos Kendi Fukuhara, viveu 
dias apreensivos, mas tão logo 
terminou o evento deste ano, 
ele, enfim, respirou aliviado. A 
expectativa não era para me-
nos. Mas se a 11ª edição não 
repetiu o sucesso de público 
do ano passado,  “pelo menos 
em termos de organização foi 
espetacular”. “Os shows, as 
oficinas e a participação do 
público, além das novidades 
introduzidas este ano, como 
o Desfile de Kimono e Jantar 
com o chef Shin Koike e a in-
clusão do Pavilhão Japonês, 
no Parque do Ibirapuera, fa-
zendo com que a programação 
fosse ampliada, foram extre-
mamente positivos”, avaliou 
Fukuhara.

Apesar de não ter um nú-
mero oficial, ele calcula que 
este ano o público foi menor 
que no ano passado. “Na ver-
dade, criou-se uma expecta-
tiva muito grande em função 
do sucesso do ano passado”, 
disse ele, que também esteve 
à frente da organização em 
2016. “Mesmo com a chuva, 
cerca de 1500 pessoas passa-
ram pelo Pavilhão Japonês. Já 
no Bunkyo, mesmo que não 

tenhamos recebido o público 
que gostaríamos, de um certa 
forma geral foi bom”, afirmou 
Fukuhara, antecipando que 
“para o ano que vem preci-
samos fazer alguns ajustes”. 
“Nosso objetivo principal,  
que é o de abrir as portas para 
um número cada vez maior 
de não descendentes de japo-
neses, aos poucos está sendo 
alcançado”, disse ele, expli-

cando que “nosso maior patri-
mônio são os voluntários”. 

Realizado anteriormente 
em um único fim de semana, 
a 11ª edição do Bunka Matsuri 
ganhou seis dias a mais com a 
abertura dos portões do Pavi-
lhão Japonês, onde foram re-
alizadas exposições, oficinas 
e apresentações culturais. Ou-
tra novidade foi o desfile de 
quimono e Jantar com o chef 

Shin Koike, designado “em-
baixador da Difusão da Culi-
nária Japonesa” pelo governo 
japonês.

Na sede do Bunkyo, o pú-
blico pôde conhecer um pouco 
mais a a entidade e desfrutasr 
de apresentações artísticas e 
culturais, exposições, co-
nhecer o Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil, 
além de conferir uma série de 

Coordenador admite público aquém do esperado 
mas destaca inovações e organização do evento

oficinas.

Abertura – A abertura ofi-
cial, no sábado, contou com 
a presença do deputado fede-
ral Walter Ihoshi (PSD-SP) 
e da presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya, além de repre-
sentantes de entidades nipo-
-brasileiras. Em seu discurso, 
a mandatária da entidade des-
tacou “o esforço redobrado da 
equipe organizadora que, ape-
sar dos recursos reduzidos por 
conta da crise que atravessa o 
país, manteve o compromisso 
de continuar e de melhorar o 
Bunka Matsuri”. E agradeceu 
aos patrocinadores e a “nu-
merosa equipe de voluntários, 
principalmente os jovens, que 
vieram somar esforços nesta 
Festa da Cultura Japonesa, 
nos proporcionando um valio-
so exemplo de união”.

Já Walter Ihoshi lembrou 
que “o evento surgiu há 11 
anos como preparação para 
as comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa 
no Brasil, em 2008”. “E já 
estamos às vésperas dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, que ocorrerá no ano 
que vem. Então, este evento 

tem um significado todo espe-
cial”, disse Ihoshi, lembrando 
que o Bunka Matsuri mobili-
zou cerca de 300 voluntários 
e todos os departamentos do 
Bunkyo.

“É o Japão presente no 
bairro da Liberdade, na ci-
dade mais japonesa do Bra-
sil, divulgando nossa cultura. 
Fiquei impressionado não só 
com nossos descendentes, 
mas também vi muitos jovens 
não descendentes, mostrando 
que esse é o espírito de inte-
gração que daqui para frente 
vai manter nossa cultura e 
nossos valores acesos. E por 
falar em valores, é impossível 
não falar de mais uma crise 
que atravessamos, mas tenho 
certeza que o espírito dos 
nossos pioneiros, bem como 
os valores, fazem com que a 
gente se inspire na coragem, 
na determinação, no trabalho 
e no caráter. E é com esse oti-
mismo que vamos enfrentar e 
superar mais essa crise e tenho 
certeza, o Brasil sairá ainda 
mais fortalecido”, destacou o 
parlamentar.

(Veja fotos do desfile de 
quimonos à pag 12)

(Aldo Shiguti)

O cantor Joe Hirata e a cantora e apresentadora Angelaisa gote no palco do 11º bunka matsuri

Lideranças e convidados presentes na cerimônia de abertura

Confira imagens dos dois dias do Bunka Matsuri

JiRO mOcHizUki

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

Harumi goyaDeputado walter ihoshicarlos kendi Fukuhara

Ji
R

O
 m

O
c

H
iz

U
ki

D
iv

U
Lg

Aç
ÃO

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

Ji
R

O
 m

O
c

H
iz

U
ki

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

VENDO OU ALUGO
Loja c/ 300m2 (5,50x55m) na Av. Lins 
de Vasconcelos nº 1385. Para con-
fecção de roupa Fem. e Masc., p/ Sa-
lão de Festa, Restaurante, etc. Com 
parada de ônibus na porta. Preço 
R$ 1.800.000,00. Estuda Proposta / 
Bem como p/ Aluguel, e Alugo Apto. 
na Av. Lins de Vasconcelos nº 1390, 
1º andar, com 04 comodos, hall en-
trada, armário embutido, copa, cozi-
nha, área serviço com parte coberta 
p/ tanque e máq. de lavar. 
Aluguel: R$ 2.350,00 + IPTU 70,00 e 
água e luz da escadaria. 
Tratar: Tel. 3207-7042 (Dr. Damaro) - 
Cel. 9-7223-3352 (c/ Madelene).



10 São Paulo, 01 a 07 de junho de 2017JORNAL NIPPAK

Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem apre-
cia aeromodelismo, 
aquarismo e pesca. 
O local indicado para 
você encontrar o que 
precisa. Veja no site 
como comprar, e para você que é lojista, condições especiais. Iscas, aces-
sórios e tralha para sua pescaria. Bombas, plantas, ração e tudo o mais para 
o seu aquário. em breve, tudo para aeromodelismo. Qualidade, confiança e 

preço. Visite, para mais informações www.
pisciculturachang.com.br ou consulte fone 
(11) 3375 7265 email: contato@piscicultu-
rachang.com.br

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente a água, 
umidade, maresia, temperaturas adversas e com 
bateria de longa duração. Quando suas aven-
turas exigem segurança o SPOT Gen3 permite 
que sua família e amigos saibam que você está bem e envia mensagens de 
emergência com sua localização GPS, isto tudo apertando um único bo-
tão. informações e compras www.spotcomsat.com.br email: comercial@
spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca recomenda o 
site que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com respon-

sabilidade equipamentos de tamanha importância. Loja 
em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zimarine Teak 
Specialist - loja 147 do Shopping e Marina Piratas (024) 
99833 5795. 

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日本が
アメリカ合衆国を攻撃したかを知って
いますか。この本で真実の物語を読んで
ください。(Você sabe por que o Japão 
atacou os Estados Unidos em 1941? 
Leia neste livro a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo saudoso 
psiquiatra e educador Dr. Içami Tiba: 
“... como psiquiatra e educador, agra-
deço ao Ferreira por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai 
encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, 
mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra espio-
nagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam frustra-
dos diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer 
o seu passado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do fu-
turo!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance 
para revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, Cultura 
e Martins Fontes confira no link: www.scortecci.com.br/lermais_materias.
php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONeSeS-iMiGRANTeSe-eLeS-
-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

A menor lancha de fibra do Brasil - 
Xspeed 120
Va n t a g e n s 
de uma XS-
PEED: preço 
igual ou me-
nor que um 
Jet, leva até 4 
passageiros, 
som, áreas secas para guardar pertences, espaço para cooler, é leve e fácil 
de transportar pesando apenas 220kg o conjunto. O custo de manutenção 
é baixíssimo, você pode guardar em casa numa vaga de carro eliminando 
custo de marina e seu consumo de combustível é de apenas 8 litros/hora. 
Seja equipado motor Suzuki 30HP ou Yamaha 40HP é uma lancha ágil, eco-
nômica e muito versátil. Navega perfeitamente com até 4 pessoas, absolu-
tamente estável e segura. Também com ambos motores você puxa esqui ou 
Wake board, seja no mar, rio, lagoas ou represas. Informações com Carlos 
Sohck Ferreira email: comercial@muranoyachts.com.br (11) 98343 1521. 
Conheça mais sobre o estaleiro www.muranoyachts.com.br e neste link, ví-
deo da XSPEED em ação https://youtu.be/bD6mNhERvAA

Massa para pesca – União Pesca
Outono a pleno vapor e os peixes ainda ativos, é ter 
sempre a isca certa para aumentar ainda mais suas 
chances de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 
amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 

de pesca. Suas pescarias com 
sossego, tranquilidade e se-
gurança! Informações e com-
pras no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: www.
uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em carva-
lho e amburana foi agraciada com a Medalha 
de Ouro no Concurso Mundial de Bruxelas 
2017 ! A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produção de 
cana-de-açúcar, sendo a garapa obtida após a 
moagem depositada em dornas de inox, protegidas por telas contendo fermen-
to natural (extraido da própria cana de açúcar misturada com fubá ou canji-
quinha de milho) totalmente isento de aditivos químicos. Após alambicagem/
destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de carvalho, amburana, cas-
tanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um período mí-
nimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos 
Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, 
onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

da Europa, USA e Mercosul. Informações www.
coluninha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com mode-
ração e se for dirigir não beba!

CURtAS

Sonhos de consumo!
Você já deve ter visto nos filmes, feiras e eventos e até mesmo navegando, grandes embarcações e 
luxuosos iates... será que são sonhos de consumo ou objetivos possíveis de serem alcançados?

Por Mauro Yoshiaki 
Novalo

O contato direto com 
outros povos, outros 
conceitos, outras re-

alidades facilitam e mostram 
que alguns objetivos antes 
meramente rotulados de so-
nhos, talvez estejam mais 
próximos de serem adquiri-
dos atualmente.

A internet além de mos-
trar tudo mais rápido e fácil 
também trouxe business a 
tiracolo, facilitando muito 
a vida de quem tinha planos 
outrora não tão animadores. 
A rápida e direta comunica-
ção mudou completamente o 
modo de planejar e comprar, 
pois agora se quiser tem-se a 
possibilidade de contatar di-
retamente o fabricante o que 
pode diminuir consideravel-
mente o valor a ser desem-
bolsado.

Um dos mais desejados 
objetos de consumo, a gran-
des embarcação que se ve a 
desfilar nos cenários de gran-
des filmes chamando a aten-
ção por onde passa, pelo que 
carrega e representa, pode se 
dizer que é uma casa luxuosa 
navegando, com muita prati-
cidade e conforto.

Obvio que os valores são 
inimagináveis para meros 
mortais, mas embarcações 
menores já podem ser consi-
derados para aquisição. Es-
taleiros se esmeram em pro-
duzir e encontrar para este ni-
cho, respostas adequadas e de 
certa forma economicamente 
satisfatórias para oferecer.

É certo que uma nova clas-
se consumidora se alinhou e 
cada vez mais se interessa, e 
idealiza a compra de um pro-
duto com bom custo benefí-
cio que lhe propicie horas de 
relax e lazer, sejam pescarias 
ou passeios.

Isto pode ser observado 
pela quantidade de “bass 
boats” que se vem em cada 
etapa de um campeonato de 
pesca, e também pelo número 
expressivo de vendas de caia-
ques por todo território na-
cional, significando que cada 
vez mais o consumidor pro-
cura aliar lazer com natureza, 
seja para observação, passeio, 
pesca ou apenas passar algu-
mas horas navegando...

É cada vez maior o nú-
mero de fabricantes de caia-
ques no país e claro, aumento 
crescente e expressivo dos 
praticantes denominados 
“caiaqueiros”. A cada feira de 
esportes e aventuras é sempre 
crescente o número de expo-
sitores deste produto e cada 
dia com mais inovação, in-
vestindo cada vez mais para 
propiciar ao praticante, segu-
rança e conforto. Visite www.
caiaqueslontras.com.br e sai-
ba mais sobre o tema.

Diversificar e identificar 
o produto desejado sempre 
é um objetivo difícil de ser 
alcançado, ainda mais para 
quem precisa de uma embar-
cação ágil e rápida para suas 
incursões nauticas.

XSPEED120

O projeto da Xspeed 120, 

com apenas 12,6 pés (3,84 m) 
de comprimento e 1,40 m de 
boca, fabricado pelo estaleiro 
paulista Murano Yachts, que 
tem na sua linha de monta-
gem a consagrada lancha es-
portiva Axtor 460, de 46 pés, 
realmente impressiona. Con-
forme o seu criador, o empre-
sário Fabio Vianna, “o con-
ceito era fabricar um barco 
acessível e com preço menor 
que o de um carro popular”.

Para combinar com for-
mato sextavado da proa 
– recurso para aumentar a 
largura nesta parte da embar-
cação – as linhas são retas 
harmonizando assim o casco 
e os componentes do con-
vés, como bancos e o painel 
de instrumentos. Seu estilo 
pode ser compreendido entre 
o jovem e o esportivo, pinta-
do com cores alegres e cuja 
distribuição interna foca na 
praticidade. Para atrair e fis-
gar os interessados, princi-
palmente os marinheiros de 
primeira viagem, tem o ponto 
forte no preço. Com custo 
menor que um carro popular 
o interessado tem uma lancha 
estilosa, estável e pode na-
vegar com tranquilidade em 

águas calmas.
Vantagens de uma XS-

PEED: preço igual ou menor 
que um Jet, leva até 4 passa-
geiros, som, áreas secas para 
guardar pertences, espaço 
para cooler, é leve e fácil de 
transportar pesando apenas 
220kg o conjunto. O custo 
de manutenção é baixíssimo, 
você pode guardar em casa 
numa vaga de carro elimi-
nando custo de marina e seu 
consumo de combustível é de 
apenas 8 litros/hora. 

Seja equipado com mo-
tor Suzuki 30HP ou Yamaha 
40HP é uma lancha ágil, eco-
nômica e muito versátil. Na-
vega perfeitamente com até 
4 pessoas, absolutamente es-
tável e segura. Com qualquer 
um destes motores você puxa 
esqui ou Wake board, seja no 
mar, rio, lagoas ou represas

O benefício do motor 
40HP é que você terá mais 
desempenho de arrancada, 
o que é bom se pretende es-
quiar e/ou levar sempre 2 a 
3 passageiros, e em torno de 
10% a mais de velocidade 
final. Além disso o Yamaha 
vem completo, com seu pró-
prio comando, chicote elé-

trico, e relógios velocímetro 
e conta-giros originais. No 
Suzuki estes equipamentos 
não acompanham o motor e 
é necessário adquirir a parte.

Na lista de opcionais você 
pode se divertir customizan-
do seu barco com uma série 
de itens, mas nada essencial, 
ou seja, a embarcação é en-
tregue 100% pronta para na-
vegar e dentro da legislação 
náutica com a configuração 
original de fábrica. Veja no 
link, um vídeo da XSPEED 
em ação https://youtu.be/bD-
6mNhERvAA

Importante ressaltar que é 
fabricada utilizando os mes-
mos materiais, processos e 
acabamentos aplicados na na 
embarcação de grande por-
te a AXTOR 48, conheça no 
link https://youtu.be/QyXve-
nEo6yQ

A proposta da Murano foi 
introduzir no mercado um 
barco versátil, inteligente e 
acessível para aqueles que 
querem entrar na náutica, 
mas principalmente construi-
do com a mesma qualidade 
e esmero das lanchas de alta 
performance. Conheça o es-
taleiro www.muranoyachts.
com.br Mais Informações 
com Carlos Sohck Ferreira 
email: comercial@mura-
noyachts.com.br ou no fone 
(11) 98343 1521.

Ótima navegação!!!

APOIO:
Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br
Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br
Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br
Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br
Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br
SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

Educação e Formação
“Tudo que acontece de bom 
e ruim com os filhos, é res-
ponsabilidade dos pais”

Para quem tem filhos, 
eles são nossos bens mais 
preciosos e temos o dever 
de dar tudo que não tive-
mos e por isso trabalhamos 
tanto, certo? Errado. Por se-
rem exatamente nossos bens 
mais preciosos temos sim 
por obrigação dar-lhes edu-
cação e uma boa formação, 
não apenas acadêmica, mas 
moral, cívica e de caráter. 

Não existem crianças 
mal criadas, o que exis-
tem são pais que não lhes 
dão educação, o que é uma 
grande diferença. Geral-
mente os pais se isentam 
desta culpa utilizando como 
justificativa o excesso de 
trabalho e que ainda traba-
lham tanto exatamente para 
os filhos. Uma teoria um 
tanto incoerente, já que uma 
boa educação e uma boa 
formação de uma criança é 
exatamente o que lhe dará 
norte em um breve futuro 
(a educação e formação que 
vem de casa). 

Nas Artes Marciais Ja-

ponesas através do Budo 
(Caminho Marcial), a dis-
ciplina é rígida para que 
se aprimorem os valores e 
conceitos morais para que 
o praticante se torne forte 
em seu interior. Que consiga 
discernir entre o certo e o er-
rado e que em uma situação 
de extrema pressão, saiba 
tomar a decisão correta. Isso 
aplicada aos filhos significa 
uma educação rígida, que 
em muitas vezes conflita 
com o meio, que atualmente 
se mostra conivente com 
o que há de errado. O ver-
dadeiro Amor que um pai e 
mãe podem dar a um filho é 
ensiná-lo a se tornar um ci-
dadão de bem, honesto, que 
luta pela justiça e pelo que 
é correto, e não um presente 
caro, tablet, ou celular de úl-
tima geração. 

O futuro da sociedade e 
também de seus filhos de-
pendem de cada um fazer a 
sua parte, a responsabilidade 
do que acontece e aconte-
cerá com eles é sua!!!!!

Formando cidadãos de 
bem,

GANBARIMASHOU!!!!!

AKiRA SAiTO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de iaido, Kendo e Bojutsu

Contato para aulas particulares: akira.
karate@gmail.com 

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

O Brasil conquistou re-
centemente o título de cam-
peão geral no Campeonato 
Sul-Americano Sub 11 e 13, 
com vários atletas talentosos 
surgindo no cenário interna-
cional.

Realizado de 17 a 21 de 
maio, no Paraguai, a com-
petição reuniu cerca de 120 
atletas de 8 países.

Estamos garantidos na he-
gemonia Sul-americana por 
mais uma década, se depen-
der destes resultados.

Destaque para dois brasi-
leiros, Leonardo Iizuka, que 
saiu invicto perdendo apenas 
3 sets em toda a competição 
com 32 atletas na sub 11.  

Total de 4 medalhas de 
ouro no Individual, em du-
plas com Guilherme Mar-
chiori, mistas com Beatriz 
Kanashiro e em equipes com 
o mesmo Marchiori.

Outro destaque foi para 
Giulia Takahashi, irmã da 
atleta olímpica Bruna, que 
ganhou 3 medalhas de ouro: 

no individual, dupla feminina 
– com Laura Watanabe – e 
equipes com Watanabe e Lai-
ra Silva.

As demais medalhas para 
garantir o título geral vieram 
com:

Karina Shiray e Beatriz 
Kanashiro ganharam uma 
(Prata) em duplas sub 11, 

Gustavo Gerstmann/Hen-
rique Noguti (Prata) e Joon 
Shim/Luigi Yamane (Bronze) 
nas duplas sub 13, Gustavo 
Gerstmann e Laura Wata-
nabe (Ouro) duplas mistas 
sub 13, Guilherme Marchiori 
(Bronze) no individual sub 
11, Joon Shim (Prata) e Gus-
tavo Gerstmann (Bronze) no 
individual sub 13.

DivULgAçÃO

tÊNIS DE MESA

Brasil é campeão 
Sul-americano Sub 11 e 13

BEISEBOL

ARqUivO PESSOAL

A equipe do Gigante fa-
turou o título do 7º 
Campeonato Brasileiro 

de Beisebol Interclubes – Ca-
tegoria Veteranos (65 Anos) 
– Taça ‘Osvaldo Hideo Aisa-
wa”, competição realizada nos 
dias 20 e 21 de maio, no Con-
junto Esportivo Cultural Bra-
sil-Japão, no Bom Retiro, em 
São Paulo, com a participação 
de oito equipes: Gigante, São 
Bernardo do Campo, Suzano, 
Ceasa, Aliança, ibiúna, Kinko 
e Santo Amaro. Foi a terceira 
conquista seguida do Gigante 
que conquistou, assim, o tro-
féu de posse transitória em 
definitivo.

O destaque individual fi-
cou por conta de Tsugumitsu 
Nakaoshi, eleito o Melhor 
Arremessador e Melhor Jo-
gador.
Confira a classificação por 
equipes:
Campeã: Gigante; Vice: São 
Bernardo do Campo; 3) Suza-
no; 4) Ceasa
Premiação Individual:
Melhor Rebatedor: Mario 
Ueda (São Bernardo)
2º Melhor Rebatedor: Ma-
saru Irikura (Gigante)
Melhor Empurrador de Car-
reiras: Koiti Shimada (Ceasa)

2º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Roberto Sasaki 
(São Bernardo)
Rei do Quadrangular: Shi-
gueru Misumi (Nikkei Santo 
Amaro)
Melhor Arremessador: Tsu-
gumitsu Nakaoshi (Gigante)
Arremessador de Destaque: 
Walter Nakazawa (São Ber-
nardo)
Melhor Jardineiro Interno: 
Roberto Minazaki (Gigante)
Melhor Jardineiro Externo: 
Kenji Oishi (São Bernardo)
Jorgador Mais Esforçado: 

Iyuwao Suzumura (São Ber-
nardo)
Melhor Jogador do Campe-

onato: Tsugumitsu Nakaoshi 
(Gigante)
Técnico Campeão: Hiroshi 

Gigante fatura ‘taça Osvaldo Hideo 
Aisawa’ pelo 3º ano seguido

barão, além de empresas e co-
mércio local, serviu de seletiva 
para o 7º Campeonato Mundial 
de Karate-do Goju-kai, que 
será realizado entre os dias 28 
de setembro e 1º de outubro, 
em Vancouver, no Canadá.

Estiveram presentes os 
melhores atletas que represen-
taram seus estados. A cerimô-
nia de abertura contou com a 
presença de várias autoridades 
e dirigentes, entre eles o presi-
dente da international Karate-

-Do Goju-Kai Association no 
Brasil, Luiz Kotsubo.

Na categoria Kumite 
Equipe, a primeira coloca-
ção ficou com a Associação 
impacto, de SC, que na final 
derrotou a Associação Ryuzo-
-Kan, de Santana do Parnaíba 
(SP).

A Associação Shizuoka 
Goju-kan do Brasil, do mestre 
Akira Saito, também colecio-
nou ótimos resultados. Akira 
Saito sagrou-se campeão na 

A Associação Impacto de 
Karate, em conjunto com a 
iKGA-Brasil (international 
Karate-Do Giju-Kai), reali-
zou de 19 a 21 deste mês, na 
cidade de Tubarão, em Santa 
Catarina (SC), o 33º Campe-
onato Brasileiro de Karate-do 
Goju-ryu iKGA.

A competição, que contou 
com apoio da Confederação 
Brasileira de Karate, da Fede-
ração Catarinense de Karate e 
da Prefeitura Municipal de Tu-

categoria Kata Master indivi-
dual e campeão na categoria 
Bunkai-Kata-Kumite (dupla). 
Seu irmão, Horácio Saito, foi 
campeão na categoria Kata 
Senior individual e campeão 
na categoria Bunkai-Kata-
-Kumite (dupla). Já a atleta 
Jacqueline Monné Medrado 
foi vice-campeã categoria 
Kata Senior individual, vice-
-campeã na categoria Kumite 
Senior +68 kg e terceiro lugar 
na categoria Kumite Open.

DivULgAçÃO

KARAtÊ-DO-GOJU-RYU

Associação Shizuoka Goju-kan do Brasil classifica atletas 
para o Campeonato Mundial no Canadá

Os irmãos Horário e Akira Saito no lugar mais alto do pódioAtleta da Associação Shizuoka

Gigante conquistou o troféu de posse transitório em definitivo após três títulos consecutivos

giulia takahashi, seguindo os passos da irmã bruna

Leonardo iizuka com seu pai ilson

ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060

Luciana Watanabe disse  
que o Sul-Americano contou 
com a participação de cerca 
de 50 atletas da Argentina, 
Brasil e Paraguai. A Vene-
zuela, que seria uma forte 
adversária para as brasileiras, 
acabou desistindo em cima da 
hora.

Assim, no feminino, par-
ticiparam apenas brasileiras 
e argentinas. “Mesmo a Ar-

gentina, por ser a anifitriã, 
participou com mais atletas, 
mas muitas ainda estavam 
inciando no esporte”, disse 
ela, acrescentando que as-
sim mesmo “deu para fazer 
bastante lutas”. “Além da ca-
tegoria individual e equipe, 
também teve o Torneio da 
Amizade”, explicou Luciana, 
destacando que a hospeda-
gem e alimentação ficaram 

O sumô brasileiro domi-
nou o 22º Campeonato Sul-
Americano Masculino e o 10º 
Campeonato Sul-Americano 
Feminino, realizados no úl-
timo dia 28, no Cenard (Cen-
tro de Alto Rendimento), em 
Buenos Aires na Argentina. 

Os brasileiros também do-
minaram a disputa individual. 
Luciana Watanabe sagrou-se 
campeã na categoria Leve; 
Fernanda Rojas ficou em pri-
meiro na Médio e Dorotéia 
Franciele foi a campeã na 
categoria Absoluto, com Fer-
nanda Rojas na segunda colo-
cação.

No masculino, Willian 
Takahiro Higuchi foi campeão 
na categoria Médio, com Ri-
cardo Aoyama em segundo; 
Toouru Kosaihira sagrou-se 
campeão na categoria Pesado 
e foi vice na Absoluto, cate-
goria vencida por Takahiro. 
Aoyama também ficou em 
terceiro na Absoluto. 

por conta da Confederação 
Argentina de Sumô. “Fica-
mos instalados no Cenard. 
Foi uma experiência muito 
rica e, além disso, é sempre 
muito bom representar o Bra-
sil”, argumentou Luciana, 
que já começa a se preparar 
para o World Games, compe-
tição que será realizada em 
Wroclaw, na Polônia.

(Aldo Shiguti)

FAcEbOOk/LUciANA wAtANAbE

SUMÔ

Brasil fica em primeiro no masculino e no feminino

tsugumitsu Nakaoshi eleito melhor Jogador e melhor Arremessador

brasileiras conquistaram a primeira colocação no 
torneio por equipe

Brasileiros ficaram em primeiro no feminino e no 
masculino
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QUIMONOS – Como 
parte da programação 
do 11º Bunka Matsuri 

– Festival da Cultura Japo-
nesa do Bunkyo – que teve 
início no último dia 20, no 
Pavilhão Japonês, e prosse-
guiu neste fim de semana (27 
e 28), no Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
a Comissão Organizadora 
programou um especialíssi-
mo Desfile de Kimono e Jan-
tar com o chef Shin Koike, no 
Espaço Multiuso da entidade.

O desfile reuniu 17 dife-
rentes tipos de quimonos com 
o objetivo de oferecer ao pú-
blico uma breve amostra des-
se incrível universo, repre-
sentado por essa vestimenta 
tradicional. Participaram as 
escolas de dança japonesa: 
Hanayaguiryu Kinryukai, 
Fujima Cia. de Dança Ka-
buki, Kyofujima Ryu, Acal – 
Ryokuen Ikeshiba, Japanese 
Dance Company Yuubi e Ta-
magusuku Ryu Senjukai Sai-
to Satoru Ryubu Dojo. Conta 
ainda com a colaboração do 
Centro de Chado Urasenke 
do Brasil e do Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no 
Brasil.

Após o desfile, foi servido 
o jantar preparado pelo chef 
Shin Koike, que tem cadeira 
cativas nas edições anterio-

res do Bunka Matsuri. Koike 
é presidente da Comissão de 
Divulgação da Gastronomia 
Japonesa e em 2016 foi de-
signado pelo governo japonês 
Embaixador da Difusão da 
Culinária Japonesa no Brasil.

Presenças do cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, e da pre-
sidente da Japan House São 
Paulo, Ângela Hirata, entre 
outros.

Fotos: Jiro Mochizuki


