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Pelo segundo ano conse-
cutivo, parlamentares bra-
sileiros embarcam para o 
Japão no próximo dia 10 de 
março a convite do governo 
japonês para participarem 
do Programa Juntos!! Inter-
câmbio Japão-América La-
tina e Caribe. Inspirado no 
discurso feito pelo primei-
ro-ministro do Japão Shin-
zo Abe sobre a diplomacia 
japonesa para a América 
Latina e Caribe durante a 
sua visita a São Paulo, em 
agosto de 2014 – “Progredir 
juntos, liderar juntos e ins-
pirar juntos” – o programa 
é patrocinado pelo governo 
japonês e tem como obje-
tivo aprofundar as relações 

entre os países e oferecer 
oportunidade para o inter-
câmbio de opiniões com 
alto escalão do governo e 
formadores de opinião da-
quele país, além de apre-
sentar o “Japão atual” aos 
participantes. Conforme 
apurou o Jornal Nippak, 
este ano, entre os políticos, 
estão indo os deputados fe-
derais Walter Ihoshi (PSD-
-SP), Keiko Ota (PSB-SP), 
Hidekazu Takayama (PSC-
-PR), Marcos, Montes Cor-
deiro (PSD-MG) – líder 
do partido na Câmara dos 
Deputados –, Milton Monti 
(PR-SP) – secretário geral 
do Grupo Parlamentar Bra-
sil-Japão, entre outros.
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jiRO MOchizUki

É CAMPEÃ!!! – Tão 
logo terminou a apuração 
do desfile das escolas de 
samba do Grupo Especial 

de São Paulo, a secretária 
da UPK (União Paulista 
de Karaokê), Márcia Ma-
tsuo (foto) não conteve as 

lágrimas. “Chorei mesmo”, 
disse ela, que desfilou pela 
Acadêmicos do Tatuapé, 
campeã de 2017, pelo ter-

ceiro ano seguido. A agre-
miação da zona Leste con-
quistou o título inédito com 
o enredo “Mãe África”.
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Confira a relação dos 80 
candidatos ao Conselho 
Deliberativo do Bunkyo
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Este ano, conforme anteci-
pou o Jornal Nippak, 80 
candidatos se inscreveram 
ao Conselho Deliberativo 
do Bunkyo. De acordo 
com o cronograma da Co-
missão Eleitoral, a Cédula 
de Votação começou a ser 
enviada aos cerca de 2200 
associados (pessoas físi-

cas e jurídicas) da entidade 
no dia 24 de fevereiro. Na 
Cédula de Votação, os as-
sociados devem indicar até 
50 nomes para fazer parte 
do Conselho Delibera-
tivo. Para poder exercer o 
direito a voto, até 15 dias 
antes de sua realização, ou 
seja, até 10 de março.  

ARqUivO

Bunkyo prepara segunda 
edição do Saa – Hajimeyou

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 06

Depois do sucesso da pri-
meira edição, o Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-
sistência Social) se prepara 
para receber os artistas e 
voluntários do Saa Haji-
meyou, que acontece no 
próximo dia 12 de março, a 
partir das 13h30, no Grande 

Auditório da entidade. Ide-
alizado e coordenado pela 
cantora japonesa Mariko 
Nakahira, que desembarca 
para sua 14ª temporada no 
país no próximo dia 2, o 
evento tem como finalida-
de arrecadar recursos para 
as obras de conclusão do 
Espaço Cultural Bunkyo.

ARqUivO/jiRO MOchizUki

Os praticantes de kendô 
do Brasil estão tendo uma 
oportunidade rara de po-
der treinarem com alunos 
da Universidade de Ko-
kushikan. O objetivo é 

demonstrar a forma como 
os treinamentos de Kendô 
são realizados no Japão 
e aprimorar a técnica dos 
brasileiros. O grupo, que 
desembarcou no país no 

dia 15 de fevereiro, é for-
mado por 13 atletas, sendo 
9 homens e 4 mulheres. 
Com média de de idade de 
22 anos, a delegação ficará 
no Brasil até o dia 21 de 

março. Nesse período, de-
vem percorrer várias aca-
demias filiadas à Confede-
ração Brasileira de Kendô 
(CBK) e treinar com atle-
tas da seleção brasileira.

Kendô brasileiro recebe jovens universitários japoneses 
da tradicional Universidade Kokushikan

————–——————–––—————–——————–––—————————————–––––––––––––––—–––—–––| Pág. 11

ALDO ShigUti

Programa do governo japonês leva 
parlamentares brasileiros ao Japão

O presidente da Agência de 
Cooperação Internacional 
do Japão (Jica), Shinichi 
Kitaoka, e comitiva estive-
ram no Pará, de 10 a 13 de 
fevereiro, para conhecer os 
projetos desenvolvidos em 
parceria com o governo do 
Estado e prospectar novos 
desenhos para o desenvol-

vimento da região. Além 
da área de infraestrutura, o 
governo japonês também 
está interessado em investir 
no agronegócio e na preser-
vação ambiental no Estado. 
No dia 12, o grupo visitou 
a Ilha do Combu para co-
nhecer mais da produção e 
biodiversidade local.

Presidente da Jica conhece projetos desenvolvidos em 
parceria com o Estado do Pará e estuda novas parcerias

DivULgAÇÃO
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Akira Morita, Profes-
sor Emérito da Faculdade 
de Direito da Universidade 
de Tokyo e presidente do 
Instituto de Previdência 
Social e Demografia do 
Ministério da Saúde, Tra-
balho e Bem Estar Social 
do Japão realiza palestra 
no próximo dia 6 de março, 
em São Paulo.

O evento é gratuito e o pa-
lestrante irá abordar o Direito 
e a Política Governamental 
do Japão em tempos de di-

minuição demográfica, idade 
avançada e redução no nú-
mero de filhos.

Àqueles que solicitarem 
será conferido certificado de 
comparecimento em nome do 
Departamento de Direito In-
ternacional da FDUSP.

A palestra acontece na 
capital paulista na segunda-
-feira do dia 6 de março, às 
18h, no auditório do 1º andar 
da FDUSP, sito ao Largo de 
São Francisco, 95, no Centro. 
Informações: (11) 3111-4014.

PALESTRA

Especialista abordará 
Previdência Social no Japão

AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

AS DESCOBERTAS DE JIRI 
KOLÁR: COLAGEM E EX-
PERIMENTAÇÃO
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 15/02 a 02/04/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

É COMO DANÇAR SOBRE 
A ARQUITETURA
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 15/02 a 23/04/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

CASARÃO DO CHÁ – MOGI 
DAS CRUZES/SP
Onde: Casarão do Chá (Estra-
da Do Chá cx 05, acesso pela 
Estrada do Nagao, km 3, Co-
cuera, Mogi das Cruzes/SP)
Visitação: Todos os domin-
gos 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  

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO
Onde: End. 1: Praça da Luz 
02
Telefone: 11/3324-1000
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até 
as 18h (Possui bicicletário e 
estacionamento gratuito)

Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66
Telefone: 11/3335-4990
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até 
as 18h (Estacionamento Rua 
Mauá 51)

MUSEU CATAVENTO
Onde: Av Mercúrio s/n - Pq 
Dom Pedro II, Brás
Telefone: 11/3315-0051
Horário: 3ª a domingo das 
9h às 16h e permanência no 
museu até às 17h 

FUNDAÇÃO MEMORIAL 
DA AMÉRICA LATINA
Onde: Av. Auro Soares de 
Moura Andrade 664, Barra 
Funda
Telefone: 11/3823-4600 e 
Website: www.memorial.org.br
Horário: Galeria Marta Tra-
ba, Salão de Atos, Tiradentes 
e Pavilhão da Criatividade 
Darcy Ribeiro de 3ª a do-
mingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 15h
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 e 7 
Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 
9-Acesso ao prédio adminis-
trativo e CBEAL, 10-Acesso 
ao Parlatino, 12 e 13 Acesso 
ao Auditório Simón Bolívar e 
14 e 15 Acesso ao estaciona-
mento do auditório.

MUSEU DE ARTE MODER-
NA DE SÃO PAULO – MAM 
Onde: Av. Pedro Alvares Ca-
bral s/nº, Parque Ibirapuera
Telefone: 11/5085-1318 
e 11/5549-2342 e atendi-
mento@mam.org.br
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h e Bilheteria até 
17h30.

MUSEU DA IMAGEM E DO 
SOM DE SÃO PAULO - MIS 
Onde: Avenida Europa 158, 
Jardim Europa
Telefone: 11/2117-4777 
Horário: 3ª a sábado das 12h 
às 21h e domingos e feriados 
das 11h às 20h 

EVENTO

PAVILHÃO JAPONÊS – 
PARQUE DO IBIRAPUERA

Onde: Pavilhão Japonês 
(Parque do Ibirapuera – por-
tão 10 - próx. ao Planetário e 
ao Museu Afro Brasil)
Visitação: quarta-feira, sá-
bado, domingo e feriados
Horário: das 10h às 12h e 
das 13h às 17h

EXPOSIÇÃO: ARTE CRAFT 
– CERÂMICA: VIVÊNCIAS 
& HARMONIA
EXPOSIÇÃO: HINA NIN-
GYO – A ARTE DOS BONE-
COS JAPONESES
De 18/02 a 12/03/2017 (quartas, 
sábados, domigos e feriados)
Horário: 10h às 12h / das 
13h às 17h
Onde: Pavilhão Japonês – Par-
que Ibirapuera (próx. do Mu-
seu AfroBrasil e Planetário)
Contribuição: R$10,00 
(adultos) e R$5,00 (estudan-
tes, crianças de 5 a 12 anos e 
idosos de 60 a 65 anos)
Informações: www.bunkyo.
com.br

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e 
comidas caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade)
Dia 04/03/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

OFICINA DE SHIBORI
Dias 04 e 05/03/2017
Onde: Rua Ibiapaba, 376, 
Vila Sônia, São Paulo/SP
Informações: tatiana@co-
cararquitetura.com.br e 
11/3564-1680 e Página no 
Facebook: www.facebook.
com/Shiboritextiles

FESTA DA DÁLIA – 
SUZANO/SP
Onde: Estrada do Tani 751, 
Vila Ipelândia, Suzano/SP
Dias 05 e 12/03/2017
Horários: 10h às 16h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/4742-6105

MOSTRA DE CINEMA JA-
PONÊS: ESPECIAL ANIME 
DE MAKOTO SHINKAI
Dias 07 e 21/03 e 04 e 
18/04/2017
Horário: 20h
Classificação: 12 anos
Ingresso: Entrada Gratuita

Onde: Casa das Rosas – Es-
paço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura (Av Pau-
lista 37, próximo à Estação 
Brigadeiro do Metrô)
Horário de funcionamento: 
de 3ª a sábado, das 10h às 
22h; Domingos e feriados, 
das 10h às 18h.
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: Alame-
da Santos 74 (exceto domin-
gos e feriados).
Informaçoes: 11/3285-6986 
e 11/3288-9447.

CURSO

CURSO DE IKEBANA
Onde: Casa da Cultura Ja-
ponesa (Av. Professor Lineu 
Prestes 159, 1º andar, Cidade 
Universitária)
De 10/03 a 25/11/2017
Horário: sexta-feira, das 12h 
às 14h
Informações: sce.fflch.usp.
br/node/2315

CURSO DE CERIMÔNIA 
DO CHÁ
Onde: Casa da Cultura Japo-
nesa - Sala de reuniões (Av. 
Professor Lineu Prestes 159, 
SALA DE CHÁ, 1º andar, Ci-
dade Universitária)
De 11/03 a 25/11/2017
Horário: Sábado, das 10h às 
12h
Informações: sce.fflch.usp.
br/node/2316

CURSOS DA NIKKEY 
CULTURAL
Onde: Rua Tomas Gonzaga 
95, 4andar, Liberdade
Cursos: Karaokê, Idiomas 
(japones e inglês), teclado, 
informatica para a 3ª idade e 
dança de salão.
Informações: 11/99857-
3845 Iritsu

DANÇANDO COM SONIA 
LIMA – DANÇAS CIRCULA-
RES
Onde: Instituto Pai Lin (Rua 
Madre Cabrini 55, V Mariana)
Dia da Semana: 2ª Feira
Horário Alunos Iniciantes: 
14h às 16h
Horário Alunos com conhe-
cimento intermediário ou 
avançado: 16h às 19h
Contato: sonialima2020@
gmail.com 

CURSO DE SOOTAIHO
Ginastica Relaxante
Onde: Espaço Rikko-kai 
(Rua Primeiro de Janeiro 53, 
Prox. Metro Santa Cruz)
Dia da Semana: 4ª Feira
Horário: 9h30 às 11h30
Capacidade: 10 alunos
Profª Setuko Namekata Ko-
bashi
Informações: 11/3842-3189 
e 11/97623-2216

Informações e divulgação de 
eventos com Cristiane Kisihara
cris_kisihara@hotmail.com
Tel. 11/3340-6060

VISITA – No último dia 16, o deputado estadual Pedro 
Kaká (PTN) fez uma visita de cortesia ao cônsl geral do 
Japão em São Paulo, Takahiro Nakamae. Além do cônsul 
geral, o parlamentar foi recepcionado também pelo cônsul 
para Assuntos Políticos e Gerais, Jiro Takamoto, e pelo as-
sessor Especial Toshihiko Yamamoto.

DivULgAÇÃO
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BRASIL-JAPÃO

divulgação

Pelo segundo ano conse-
cutivo, parlamentares 
brasileiros embarcam 

para o Japão no próximo dia 
10 de março a convite do 
governado daquele país para 
participarem do Programa 
Juntos!! Intercâmbio Japão-
-América Latina e Caribe. 
Inspirado no discurso feito 
pelo primeiro-ministro do 
Japão Shinzo Abe sobre a 
diplomacia japonesa para a 
América Latina e Caribe du-
rante a sua visita a São Paulo, 
em agosto de 2014 – “Pro-
gredir juntos, liderar juntos e 
inspirar juntos” – o programa 
é patrocinado pelo governo 
japonês e tem como objetivo 
aprofundar as relações entre 
os países e oferecer oportu-
nidade para o intercâmbio 
de opiniões com alto escalão 
do governo e formadores de 
opinião daquele país, além de 
apresentar o Japão atual aos 
participantes.

No ano passado, a comi-
tiva foi formada por cerca de 
30 membros, entre empresá-
rios, especialistas e políticos, 
como os deputados federais 
nikkeis Luiz Nishimori (PR-
-PR) e William Woo (PP-SP); 
o deputado federal Celso Rus-
soman o (PRB-SP), o senador 
Hélio José (PMDB-DF) e o 
vereador da capital paulista 
George Hato (PMDB), entre 
outros.

Durante 11 dias, o grupo  
participou de palestras e reu-
niões com líderes e políticos 
japoneses, entre eles o vice-
-ministro de Negócios Es-
trangeiros, Takashi Uto, e fo-
ram recepcionados por Suas 
Altezas Imperiais, o príncipe 
Akishino e a princesa Kiko. O 
roteiro incluiu passagens por 
Tóquio, Hiroshima e Kyoto.

Agenda – Conforme apurou 

o Jornal Nippak, este ano, 
entre os políticos, estão indo 
os deputados federais Wal-
ter Ihoshi (PSD-SP), Keiko 
Ota (PSB-SP), Hidekazu Ta-
kayama (PSC-PR), Marcos, 
Montes Cordeiro (PSD-MG) 
– líder do partido na Câmara 
dos Deputados –, Milton 
Monti (PR-SP) – secretário 
geral do Grupo Parlamentar 
Brasil-Japão –, Antonio Gou-
lart (PSD-SP), João Paulo 
Papa (PSDB-SP) e Jorginho 
Mello (PR-SC), além do di-
plomata Eduardo Paes Saboia 
e a secretária Liliam Cruz Ca-
tunda.

O grupo deve passar por 
Tóquio, Hiroshima e Hama-
matsu. De acordo com agen-
da prévia, na capital japonesa 
estão programados encontros 
com o vice-primeiro-ministro 
dos Negócios Estrangeiros do 
Japão, com o presidente e se-
cretário do Grupo Parlamen-
tar Japão-Brasil e uma visita 
à Embaixada do Brasil, além 
de uma recepção com o prín-
cipe Akishino. Em Hamamat-
su a programação prevê visi-
tas ao Consulado do Brasil e 
a uma escola brasileira, além 
de encontro com a comujni-
dade brasileira local. 

Ansiosa – Vice-presidente do 
Grupo Parlamentar Brasil-Ja-
pão, a deputada federal Keiko 
Ota disse que está “ansiosa”. 
Principalmente pela opor-
tunidade de rever o príncipe 
Akishino. Para ela, que esteve 
pela última vez no Japão para 
participar do Festival Mun-
dial Uchinanchu – festival 
realizado em Okinawa a cada 
cinco anos com o objetivo de 
promover e celebrar o encon-
tro dos okinawanos e seus 
descendentes – outro assunto 
que chama a sua atenção em 
particular são as denúncias de 

crimes envolvendo mulheres 
japoneses.

Em 2015, de acordo com 
dados da Agência Nacional 
de Polícia, foram registrados 
cerca de 60 mil casos por mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica. “No Japão não 
existe a tendência que existe 
no Brasil de tirar a vida. Lá 
as agressões são físicas e psi-
cológicas”, conta Keiko, afir-
mando que, como vice-presi-
dente da Comissão Mista de 
Combate à Violência contra a 
Mulher pretende “aprender e 
aprimorar” seus conhecimen-
tos sobre leis que possam ser 
apicadas no Brasil. “Trata-se 
de um tema universal, que 
rompe fronteiras”, afirma.

Visto para yonseis – Já o 
próximo presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil-Japão, o 
deputado federal Walter Iho-
shi pretende aproveitar a via-
gem para tratar sobre temas 
como acordo de livre comér-
cio e investimentos com o Ja-
pão. Segundo o parlamentar, 
que no final do ano passado 
esteve no país nipônico para 
participar da comitiva oficial 
do presidente Michel Temer 
(PMDB) e como convidado 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), “já existe uma 
discussão aberta nesse sentido 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) e pela Nip-
pon Keidanren, a maior enti-
dade empresarial japonesa”.

Ihoshi, que aproveitou as 
semanas que antecederam o 
carnaval para visitar diversas 
cidades do interior paulista 
para fortalecer sua atuação 
em defesa das cidades do 
Estado de São Paulo, como 
Assis – onde participou do 
encontro do Civap (Consór-

cio Intermunicipal do Vale 
do Parapanema), que reuniu 
representantes de Assis, Ou-
rinhos, João Ramalho e Ta-
rumã – Lutécia e Echaporã, 
entre outras, disse que outro 
assunto que pretende tratar 
com as autoridades japonesas 
refere-se à concessão de visto 
de longa permanência para a 
quarta geração de descenden-
tes de japoneses, os chama-
dos yonseis. 

O movimento, que conta 
com apoio das cinco prin-
cipais entidades nipo-brasi-
leiras – Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência So-
cial), Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo), Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão e Câmara de 
Comércio e Indústria Japo-
nesa do Brasil, além do Cia-
te (Centro de Informação e 
Apoio ao Trabalhador no Ex-
terior) – busca sensibilizar o 
governo japonês. “Trata-se de 
uma luta difícil, mas estamos 
empenhados em encaminhar 
a questão”, explicou Ihoshi, 
que pretende manter conver-
sas com o vice-primeiro-mi-
nistro japonês, Taro Aso. 

“Nossa agenda está subor-
dinada à agenda do governo 
japonês, mas o tempo disponí-
vel que sobrar vou tentar con-
versar com o máximo de pes-
soas”, destacou o parlamentar, 
que também se colocou à dis-
posição da Comissão paulista 
dos festejos dos 110 Anos da 
Imigração Japonesa. “Que-
ro conversar com a Harumi 
[Goya, presidente do Bunkyo] 
e com o Kikuchi [Yoshiharu, 
diretor executivo da comis-
são] para ajudar no que for 
possível”, disse Ihoshi.

(Aldo Shiguti)

Programa do governo japonês leva 
parlamentares brasileiros ao Japão

paises é de suma importância 
para o setor produtivo. “Esse 
encontro é essencial para que 
os países envolvidos possam 
garantir cada vez mais a se-
gurança alimentar, promo-
vendo o desenvolvimento 
das nações”, declarou o par-
lamentar.

A reunião, realizada no 
Ministério da Agricultura 
também contou com a pre-
sença do Coordenador do 
Congresso de Uganda, Ka-
feero Ssekitoleko Robert, e 
o ex-ministro da agricultura, 
Alysson Paolinell.

Fonte: FPA

O deputado federal Luiz 
Nishimori (PR-PR), coor-
denador de relações interna-
cionais da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), 
participou no último dia 22, 
de encontro com o ministro 
de Ciência e Tecnologia de 
Uganda, Elioda Tumwesigye, 
e ministro Blairo Maggi a fim 
de apresentar aos ugandeses 
os ganhos que as lavouras 
brasileiras obtiveram em pro-
dução e produtividade com a 
implementação da lei de bio-
tecnologia. 

Nishimori disse que a tro-
ca de conhecimento entre os 

DivULgAÇÃO

AGRICULTURA

Frente Parlamentar da Agropecuária participa de reunião para apresentar 
lei de biotecnologia brasileira à comitiva de Uganda

Walter ihoshi retornará ao japão a convite do governo japonês keiko Ota disse estar “ansiosa” em reencontrar o príncipe Akishino

Reunião, que contou com a presença de Nishimori, foi realizada no Ministério da Agricultura

No dia 16 de fevereiro 
foi realizado, em Brasília, o 
Seminário Internacional de 
Polícia Comunitária, promo-
vido pela Secretaria de Es-

tado da Segurança Pública e 
da Paz Social do Distrito Fe-
deral. O evento contou com 
a presença da Secretária da 
Segurança Pública, Márcia 
de Alencar Araújo, além de 
representantes das forças de 
segurança e de líderes comu-
nitários.

Durante o seminário, hou-
ve a apresentação do Projeto 
de Multiplicação do Policia-
mento Comunitário, promo-
vido pela JICA (Agência de 
Cooperação Internacional do 
Japão) em conjunto com o 
governo brasileiro e a Polícia 
Nacional do Japão. No semi-
nário, os peritos japoneses 
(policiais) mostraram como 
são realizadas as atividades 
de policiamento comunitá-
rio no Japão. O objetivo do 
Projeto de Multiplicação do 
Policiamento Comunitário, 
atualmente implementado 
em 13 estados brasileiros, é 
disseminar o sistema de po-
liciamento comunitário em 
todo o Brasil.
(Fonte: Embaixada do Ja-
pão no Brasil)

DivULgAÇÃO

INTERCÂMBIO

Japão participa do Seminário 
Internacional de Polícia 
Comunitária em Brasília

Objetivo é disseminar sistema de policiamento comunitário no país

A prefeita de Andradina 
(SP), Tamiko Inoue (PCdoB) 
anunciou, no último dia 24, o 
vereador Marcio Arai como 
secretário de Governo e Ges-
tão Participativa. Essa é a 
primeira vez na história, que 
um vereador recebe este con-
vite para servir ao município 
junto ao poder executivo.

Com o pedido de Tamiko, 
Márcio se licencia do cargo 
de vereador e passa a coman-
dar a pasta que tem o obje-
tivo de cuidar das relações 
do Governo de Andradina 
com o Legislativo Munici-
pal, Assembleia Legislativa, 
Governo do Estado, Câmara 
de Deputados, Senado e Go-
verno Federal.

Márcio também terá a in-
cumbência de agilizar os pro-
cessos pendentes nas esferas 
de governo e ainda criar uma 
plataforma de comunicação, 
cooperação, integração e in-
tercâmbio em torno de polí-
ticas públicas em nome do 
desenvolvimento.

Márcio ocupará o cargo 
que era de Haruo Kojo. “Todo 
o conhecimento de Márcio é 
necessário para mantermos 
nossa cidade no caminho 
certo”, disse Tamiko, lem-

brando que “é comum em 
grandes centros, vereadores 
assumirem cargos de secretá-
rios, e em esferas estaduais e 
federais, deputados fazerem o 
mesmo”.

Quando participou do Go-
verno de Andradina, Márcio 
administrou a implantação 
de serviços que melhora-
ram a gestão pública, como 
o gerenciamento através de 
cartão magnético do sistema 
de abastecimento da frota 
municipal, que acabou com 
desperdícios e maior controle 
dos gastos públicos, provo-
cando uma economia anual 
de mais de R$ 400 mil, que 
puderam ser aplicados em ou-
tras áreas como saúde e edu-
cação.

Ele também participou 
ativamente na fiscalização 
das obras públicas como em 
reformas de creches, ilumina-
ção de praças, quadra polies-
portivas, estádio, e demais 
serviços públicos, buscando 
atender os anseios da popu-
lação. “Vou trabalhar para 
continuar projetos da prefeita 
Tamiko”, comentou o novo 
secretário.
(do Portal da Prefeitura de 
Andradina)

DivULgAÇÃO

ANDRADINA

Tamiko anuncia Marcio Arai 
como secretário de Governo

Marcio Arai cumprimenta a prefeita tamiko inoue
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Fortalecimento da relação 
Brasil e Japão

*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

Eu posso estar enganada, 
mas tenho observado que o 
mundo está girando rápido 
demais, e nessas voltas, per-
cebi que o momento eco-
nômico do Japão é perfeito 
para uma aproximação com 
o Brasil. Essa relação do Bra-
sil com o Japão, não é novi-
dade, existe uma aproxima-
ção muito grande, apesar da 
distância geográfica, e não é 
tão recente assim, temos mais 
de 120 anos de intensas mo-
vimentações lado a lado, mas 
enxergo este momento atual 
como um dos mais propícios, 
economicamente falando.

Depois que o Trump as-
sumiu como presidente dos 
Estados Unidos, a economia 
japonesa tem sofrido gran-
des oscilações financeiras, e 
a consequência disso é uma 
insegurança no setor de in-
vestimentos, e isso afeta di-
retamente cidadãos comuns. 
Portanto, esse é o momento 
do Brasil crescer perante o 
Japão, oferecendo parcerias 
de negócios, pois o Brasil 
possui grandes riquezas que 
interessam aos empresários 
japoneses. 

Está na hora do mercado 
brasileiro atentar-se ao mo-
mento atual, e agarrar as opor-
tunidades que estão sendo lan-
çadas, basta pensar nos setores 
onde o Japão tem uma maior 
carência, como por exemplo, 
matéria prima. O Brasil é ri-
quíssimo em matéria prima e 
o Japão é o campeão da tec-
nologia e dos produtos manu-
faturados, é só pensar no que 
cada um quer e no que pode 
oferecer. Já pararam para pen-
sar sobre o assunto?

Já passou da hora dos bra-
sileiros perderem a síndrome 
de vira lata e perceberem 
que possuem potencial para 
entrarem numa parceria de 
negócios com vantagens bila-
terais. Temos que aprender a 
valorizar o que é nosso. E a 
cotação do Brasil pode subir 
muito no mercado mundial e 
tornar-se altamente competi-
tivo a partir do momento que 
enxergarmos que os produtos 
brasileiros são valorizados no 
mercado internacional.

E olha só, o Japão tem 
buscado fazer parcerias eco-
nômicas com vários países, 
e é uma busca incessante e 
cansativa para o governo ja-
ponês. Eu que sou totalmente 
leiga no assunto, tenho nota-
do que aqui na Ásia, existe 
uma certa resistência dos pa-
íses asiáticos em firmar uma 
parceria com o Japão. O pas-
sado japonês ainda se faz pre-
sente na memória de alguns 
países, como por exemplo 
China e Coréia.

E em todo o tipo de nego-
ciação tem que ter uma troca 
de interesses, não dá para agir 
de forma egoísta e achar que 
malandramente pode-se levar 
vantagem nas negociatas. 

Um exemplo de nego-
ciação vigente entre Brasil e 
Japão, é a liberação de visto 
japonês para a quarta geração 
de descendentes japoneses, 
os yonseis. Não adianta o go-
verno brasileiro bater na porta 
do governo japonês e falar: “ 
Queremos o visto para yon-
seis”. É claro que ninguém 
dará ouvidos, e ainda viram as 
costas e saem andando. Claro! 
O governo brasileiro tem que 
pedir o visto sim, mas ofere-
cer algo em troca também, aí 
sim estará abrindo uma porta 
de negociação. Queremos o 
visto para yonseis, mas em 
contrapartida, oferecemos 
mão de obra qualificada, com 
conhecimento do idioma e 
ainda nos comprometemos a 
pagar o nenkin hoken do país 
(seguro de previdência do go-
verno). Pronto! aí sim o go-
verno japonês  irá parar para 
nos ouvir e pensar que nós 
temos algo para oferecer que 
interessam para eles.

Em outra áreas também 
é assim que funciona. Pedi-
mos algo que nos interessa e 

oferecemos algo que temos e 
sabemos que interessa para o 
outro lado.

A troca e a integração de 
culturas é muito válida nesse 
contexto todo. O Japão é um 
país com uma cultura mile-
nar, e o Brasil, apesar de ser 
bem mais novo que o Japão, 
possui uma história ímpar. E 
essa troca é muito legal e en-
riquecedora. Sorte da pessoa 
que conseguir absorver o que 
os dois países podem oferecer 
de bom. E aquele que conse-
guir transitar nos dois mun-
dos, será o que terá maior 
poder de adaptação, o que é 
um passo a frente no desen-
volvimento humano.

Em maio, receberemos 
aqui no Japão, uma delegação 
de arquitetos e engenheiros, 
eles vêm para um turismo ar-
quitetônico. O Japão é muito 
rico em arquitetura, e serve 
como uma grande exposição 
de obras de arte.

No que diz respeito a co-
nhecimento sobre arquite-
tura, o Brasil está muito bem 
representado aqui no Japão, 
pois temos o nosso embaixa-
dor, André Corrêa do Lago, 
que é um grande conhecedor 
e diria que, um especialista na 
área, onde domina o assunto 
com uma maestria impres-
sionante. E temos também o 
Cônsul do Brasil em Nagoia, 
Arnaldo Caiche D’Oliveira, 
um grande amigo meu, que 
tem me ensinado muito sobre 
cultura e arte. Tento absorver 
todas as informações que re-
cebo, e tornei-me uma admi-
radora de Tóquio por conta 
disso. 

O Cônsul Arnaldo deu 
sua opinião sobre o Japão, do 
ponto de vista arquitetônico: 
“ O Japão é um país ideal para 
arquitetos brasileiros conhe-
cerem novas tendências cons-
trutivas e materiais. Tóquio é 
um universo à parte, um mu-
seu vivo da boa arquitetura. 
Kyoto tem pontos belíssimos 
a conhecer e Hiroshima creio 
que é o melhor exemplo de 
recuperação bem realizada. É 
uma cidade importante, linda, 
é agradável. Tem o edifício 
recuperado pelo arquiteto Hi-
roshi Sambuichi, o Orizuru 
Tower, sobre o Parque da Paz 
(obra fundamental da arqui-
tetura moderna japonesa, do 
Kenzo Tange). Sambuichi diz 
que trabalha com os elemen-
tos naturais sobre o terreno: 
água, vento, Sol, maré”.

Já que estamos falando de 
arquitetura, temos que falar 
sobre a Japan House que será 
inaugurada em maio em São 
Paulo, na minha opinião, uma 
obra prima de Kengo Kuma, 
que o Brasil tem o privilégio 
de receber. Praticamente um 
presente para a cidade. Kengo 
Kuma é o arquiteto do estádio 
olímpico de Tóquio. Incrível! 
Pelo menos na parte de arqui-
tetura, os laços entre Brasil e 
Japão, estão se aprofundando 
e criando raízes. O que é um 
ótimo sinal.

Isso tudo pode ser o 
grande alerta para que os em-
presários abram os olhos e 
percebam o quão importante 
é o relacionamento nipo bra-
sileiro. Pois ao contrário de 
outros países, não será uma 
relação unilateral.

Eu, mais do que ninguém 
torço para que esse caminho 
entre Brasil e Japão se con-
cretize para sempre e se for-
taleça cada vez mais. Lem-
brando que, esse é momento 
ideal para os negócios entre 
os dois países, não podemos 
perder o bonde.

COLUNA DA ERIKA TAMURAELEIÇÕES NO BUNKYO

DivULgAÇÃO

Este ano, conforme ante-
cipou o Jornal Nippak, 
80 candidatos se inscre-

veram ao Conselho Delibera-
tivo do Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social). De 
acordo com o cronograma da 
Comissão Eleitoral, a Cédula 
de Votação começou a ser en-
viada aos cerca de 2200 asso-
ciados da entidade no dia 24 
de fevereiro. 

Na Cédula de Votação, 
os associados devem indicar 
até 50 nomes para fazer parte 
do Conselho Deliberativo. 
Para poder exercer o direito a 
voto, até 15 dias antes de sua 
realização, ou seja, até 10 de 
março, o associado deverá es-
tar quite com a contribuição 
social relativa aos anos ante-
riores. Depois de assinalar os 
nomes, os associados deve-
rão encaminhá-la, via correio 
ou diretamente, à secretaria 
do Bunkyo, até o dia 24 de 
março, às 18h.

Quem preferir poderá vo-
tar pessoalmente no dia da 
Assembleia Geral Ordinária, 
no próximo dia 25 de março, 
das 9h às 10h, no Bunkyo.

Após as 10h, com o fe-
chamento da urna de votação 

presencial, será iniciado o 
processo de apuração com a 
abertura de todos os envelo-
pes com cédulas de votação 
– recebidos via correio e os 
depositados no próprio dia.

Diretoria – Entre os candida-
tos mais votados, serão elei-
tos os 50 membros efetivos 
do Conselho e mais 25 mem-
bros suplentes.

Esses 50 novos eleitos 
– com mandato até 2021 – 
juntamente com os outros 50 
membros eleitos em 2015 e 
os membros natos (ex-presi-
dentes da Diretoria e do Con-
selho Deliberativo) – estarão 
compondo o atual Conselho 
Deliberativo. Neste ano, a 
primeira missão deles está 
marcada para o dia 29 de abril 
próximo, quando deverão ele-

ger a diretoria do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria 
Executiva da entidade.

Mais informações para 
preenchimento e envio da 
Cédula de Votação, consulte 
o documento produzido pela 
Comissão Eleitoral “Instru-
ções sobre como votar” no 
link: http://www.bunkyo.org.
br/pt-BR/158-noticias/2017/
eleicoes-2017

Confira a lista dos 80 candidatos 
ao Conselho Deliberativo

Membros da comissão Eleitoral rubricam a cédula de votação

Confira a lista dos 80 candidatos para  
o Conselho Deliberativo - Gestão 2017/2021

1. Agostinho Toshio Mina-
mi

2. Akeo Uehara Yogui
3. Akio Hashizume
4. Alexandre Shodi Nomura
5. Anacleto Seitetsu Ha-

nashiro
6. André Tatsuhiko Korosue
7. Associação Aichi do Bra-

sil (Katumi Sawada)
8. Associação Cultural e Es-

portiva Nipo Brasileira de 
Osasco ACENBO (Sussu-
mu Araki)

9. Associação Cultural Gun-
ma Kenjin do Brasil (Su-
mikatsu Uchiyama)

10. Associação Cultural Tot-
tori Kenjin do Brasil (Mi-
kihisa Motohashi)

11. Associação de Mallet 
Golf Kokushikan (Akira 
Fukuzawa)

12. Associação Fukuoka do 
Brasil (Inácio Hideo Hi-
rayama)

13. Associação Furusato Soo-
sei do Brasil (Toyohiro 
Shimura)

14. Associação Hokkaido 
de Cultura e Assistência 
(Norinobu Ohnuma)

15. Carlos Kendi Fukuhara
16. Celso Norimitsu Mizu-

moto
17. Centro Brasileiro de Lín-

gua Japonesa (Armando 
Toshiharu Tachibana)

18. Chizuru Tomishige Toma
19. Claudio Hagime Kurita
20. Edson Issao Kuwabara
21. Eiji Denda
22. Eliana Midori Hanayama
23. Elza Sumie Kakihara Oda
24. Elzo Sigueta
25. Erisson Thompson de 

Lima Junior
26. Fábio Massao Kawauchi
27. Federação das Associa-

ções Culturais Nipo Bra-
sileira da Noroeste (Shini-
chi Yassunaga)

28. Federação das Associa-
ções Nipo Brasileiras do 
Centro Oeste - Feanbra 
(Mitsutoshi Akimoto)

29. Gerson Shitoshi Fukanoki 
Kunii

30. Harumi Arashiro Goya
31. Hiroshi Takahashi
32. Ignácio Tadayoshi Mori-

guchi
33. Ii-Sei Watanabe
34. Inácio Hideo Hirayama
35. Instituto Nak do Brasil 

Yochimi Kitagawa
36. Isidoro Yamanaka
37. Jorge Nagado
38. Jorge Yamashita
39. Jorge Yuuji Shimao
40. Junzo Katayama
41. Kazuhiro Mori
42. Kenji ishii
43. Kenji Kiyohara
44. Koitiro Hama
45. Léo Sussumu Ota
46. Lidia Keiko Ogassavara 

Shimizu
47. Lidia Reiko Yamashita
48. Luiz Shoji Aoyama
49. Maçahico Tisaka
50. Madoka Hayashi
51. Marcelo Baptistini Mo-

leiro
52. Marcelo Hashimoto
53. Marcelo Shiraishi
54. Mário Massanori Iwami-

zu
55. Masahiko Sadakata
56. Mauricio Makoto Miya-

saki
57. Miriam Mitiyo Murakami 

Otachi
58. Mitiko Yanaga Une
59. Mitsutoshi Akimoto
60. Miyoko Shakuda
61. Muneki Tikasawa
62. Nagato Hara
63. Orídio Kiyoshi Shimizu
64. Renato Ishikawa
65. Ricardo Hideo Itabashi
66. Ricardo Kiyoshi Sasaki
67. Roberto Yoshihiro Sekiya
68. Rodolfo Eiji Wada
69. Ronaldo Yuzo Ogasawara
70. Saburo Sakawa
71. Sadao Kayano
72. Sadao Onishi
73. Sedi Hirano
74. Shigueyuki Murata
75. Tadayosi Wada
76. Teruco Araki Kamitsuji
77. Tomio Katsuragawa
78. Yataro Amino
79. Yoshiharu Kikuchi
80. Yuho Morokawa

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

Márcia, da Tatuapé!

NIPÔNICA

Nesta Nipônica preten-
dia abordar sobre Carnaval 
e sua relação alienante com 
a população. Tanto que, já 
na segunda feira, ao trocar a 
foto de capa de minha rede 
social lamentei ter de subs-
tituir a atual, das crianças 
perfiladas com troféus nas 
mãos do Paulistão de Kara-
okê, pela da minha cruzada 
em prol do Brasil, do Lula 
à prisão, à qual dei o título 
de “Cana, Vai!” em alusão, 
lógico, ao Carnaval!

O escopo, portanto, seria 
esse e da memória curta que 
“baixa” em nossa sofrida 
(?) população nessa época. 
A respeito disso, na mesma 
rede social, não faltaram 
posts e comentários associa-
tivos em referência à com-
paração das multidões nos 
blocos de rua com as das 
manifestações políticas (?) 
por todo o país. Isso, por-
que estamos em plena crise 
econômica, com recorde de 
desempregados!

“Só mesmo neste país!”, 
justificaríamos em unísso-
no, porque concordamos 

que já se trata de algo ineren-
te no sangue do brasileiro e 
que justifica, até o Impeach-
ment de Dilma, não termos 
tido nenhum outro governo 
derrubado pelas ruas. Collor 
caiu pela mídia que induziu 
estudantes e população às 
ruas, somado a nenhum apoio 
no Congresso.

Se apenas metade dessa 
vibração do Carnaval fosse 
igualmente descarregada so-
bre nossos ineptos políticos 
às reivindicações cotidianas 
dessa mesma população, o 
país estaria em muito melhor 
condição, com certeza. Ou 
seja, a população não per-
cebeu a força que tem nas 
mãos... e não apenas nos pés!

Pois bem, estava prestes 
a destrinchar o tema quando 
soube que a GRES Acadêmi-
cos do Tatuapé tinha vencido 
o Grupo Especial do Carna-
val de São Paulo. O que isso 
tem a ver comigo que não sou 
muito chegado à festa e ainda 
faço esse tipo de objeções?

A razão está em minha 
amiga, Márcia Matsuo, tal-
vez a única nikkei partici-

pante nessa escola. “Três 
anos atrás, quando desfilei 
pela primeira vez por essa 
escola ainda estavam o Ri-
cardinho e a Rosa, mas não 
mais vieram”, contou-me. 
Na primeira vez pela Tatu-
apé, a escola ficou em 12º 
lugar; no ano seguinte, foi 
vice-campeã; e neste chegou 
ao auge pela primeira vez na 
história. Sem contar que na 
única vez que desfilou pela 
Mocidade Alegre, a escola 
foi também campeã pela pri-
meira vez. Pé quente?

“Não sei. Mas que o co-
meço deste ano tá bom pra 
mim, tá!”, contou felicíssi-
ma, referindo-se ao fato de 
também pela primeira vez 
ter chegado à final em sua 
categoria no Paulistão de 
Karaokê. Aliás, o karaokê é 
outra das inúmeras modalida-
des que pratica e, todas, com 
muita dedicação. Por isso, se-
gundo me contaram, sua fan-
tasia saiu de graça... por não 
ter faltado a nenhum ensaio. 
Essa é a Márcia!

Incansável secretária da 
UPK (União Paulista de Ka-

raokê), que também canta, 
chamou-me a atenção pela 
forma diferenciada de se 
apresentar da maioria, não 
preocupada em ganhar, mas 
em... encantar! Por isso, em 
seu repertório prevalecem 
músicas animadas que lhe 
possibilitam um pouco de 
coreografia. Aliás, é tam-
bém presença assídua nos 
bailes da comunidade e par-
ticipa de um grupo de taikô 
com igual intensidade.

Mas seu maior prêmio, 
creio, é que filhos e netos a 
apoiam nessas atividades e 
um dos filhos garantiu não 
ter o pique dela.

Quem tem?! 

Vinte e quatro horas
É pouco para a guerreira!
Ninguém a segura!
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COOPERAÇÃO

DivULgAÇÃO

O presidente da Agência 
de Cooperação In-
ternacional do Japão 

(Jica), Shinichi Kitaoka, e co-
mitiva estiveram no Pará, de 
10 a 13 de fevereiro, para co-
nhecer os projetos desenvol-
vidos em parceria com o go-
verno do Estado e prospectar 
novos desenhos para o desen-
volvimento da região. Além 
da área de infraestrutura, o 
governo japonês também está 
interessado em investir no 
agronegócio e na preservação 
ambiental no Estado. No dia 
12, o grupo visitou a Ilha do 
Combu para conhecer mais 
da produção e biodiversidade 
local. 

Uma visita às obras do 
Parque Estadual do Utinga, 
no dia 13, encerrou a progra-
mação. Com 1.340 hectares e 
investimento de cerca de R$ 
36 milhões em obras, o es-
paço passará a ter circuito de 
quatro quilômetros de pistas, 
preparado para caminhadas e 
passeios de bicicletas, patins 
e skates, além de estaciona-
mento de 500 lugares para 
veículos e do centro de recep-
ção aos visitantes, equipado 
com auditório para 50 lugares 
e café. Estima-se que cerca 
de 140 mil pessoas visitem 
a reserva a cada ano após a 
conclusão das obras, previs-
tas para o primeiro trimestre 
deste

Foi a primeira vez que Ki-
taoka esteve no Brasil desde 
que assumiu a presidência 
da Jica, em 2015. O repre-
sentante do governo japonês 
ficou impressionado com a 
beleza dos rios e a riqueza 
de espécies de árvores e ani-
mais da região. “Outras auto-
ridades já tinham visitado o 
Pará e sempre comentavam 
comigo que se eu não conhe-
cesse a Amazônia, não teria 
conhecido o Brasil. Estou 

bastante feliz por ter vindo”, 
afirmou.

Durante o passeio, o 
grupo visitou uma das famí-
lias residentes na ilha, que 
trabalha com a produção de 
açaí, pupunha e cacau, fruto 
usado para fabricação de cho-
colate artesanal, reconhecido 
por grandes chefs nacionais 
e internacionais. O Combu 
é uma das quatro áreas de 

preservação ambiental da 
Região Metropolitana de Be-
lém, criada pelo governo do 
Estado em 1997. Gerido pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
Florestal e da Biodiversidade 
do Pará (Ideflor-bio), o local 
é exemplo das grandes possi-
bilidades do turismo rural do 
Pará.

A visita foi acompanhada 
por funcionários públicos es-

taduais que participaram de 
cursos de formação e qualifi-
cação técnica feitos no Japão, 
por meio da parceria entre 
os governos do Estado e ja-
ponês. Desde 2015, quando 
começou, dez servidores já 
foram enviados, por meio 
da Coordenadoria de Rela-
ções Internacionais do Pará, 
para intercâmbio de conheci-
mento, e dois ainda estão em 
treinamento no país. As des-
pesas são custeadas integral-
mente pela agência.

Natureza – A vidsita serviu 
também para discutir novas 
possibilidades de parcerias li-
gadas à preservação do meio 
ambiente. “A Amazônia é um 
mundo à parte, um tema glo-
bal. Não podemos pensá-la 
como as outras cooperações, 
temos que ter uma ideia nova. 
Gostaríamos de atuar também 
na área de diversidade bioló-
gica, mas temos que consul-
tar o governo brasileiro e o 
Estado do Pará para vermos 

Governo japonês estuda investimentos no Pará 
nas áreas de agronegócio e meio ambiente

Para doar é preciso as-
sinar um termo de compro-
misso indicando o valor e 
a periodicidade da doação 

e apresentar alguns docu-
mentos. No caso de pessoa 
física, a lista inclui o docu-
mento de identidade (RG) e 

O Akimatsuri – Festa de 
Outono, realizada pelo Bun-
kyo de Mogi das Cruzes, foi 
um dos projetos selecionados 
pela Lei de Incentivo à Cul-
tura (LIC) para a captação 
de recursos municipais. Com 
isso, pessoas físicas e empre-
sas de Mogi podem doar até 
20% dos valores pagos à Pre-
feitura por meio do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e do Imposto sobre 
Serviços (ISS) ao evento e 
tornarem-se patrocinadoras. 

“Os recursos que serão 
doados já seriam pagos pelas 
empresas ou pessoas à Pre-
feitura. Mas, agora é possí-
vel escolher onde será apli-
cado o dinheiro do imposto 
e associar a sua marca a um 
evento tão tradicional quanto 
o Akimatsuri”, comenta o 
presidente do Bunkyo, Frank 
Tuda. “Isso facilita a capta-
ção de recursos, que é im-
prescindível para realizar um 
evento do porte do Akimat-
suri, cuja maior receita vem 
de  patrocinadores”, com-
pleta.

o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), Certidão Negativa de 
Débito Municipal e o recibo 
de pagamento do IPTU. Já 
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MOGI DAS CRUZES

Empresas podem usar Lei de Incentivo à Cultura para patrocinar Festa do Akimatsuri

que tipo de atuação seria pos-
sível nesse sentido”, adiantou 
Shinichi Kitaoka.

Em relação à produção, 
os representantes japoneses 
destacaram o trabalho desen-
volvido por cooperativas de 
Tomé-Açu, no nordeste pa-
raense. O município foi um 
dos pontos visitados pela co-
mitiva no Estado. “ Eles têm 
uma técnica muito especial 
de plantio para reflorestamen-
to, e esse tipo de cooperação 
é bastante interessante”, disse 
o presidente da Jica sobre o 
sistema agroflorestal. Para ele 
produzir e preservar é funda-
mental no mundo, e nesse 
sentido a Amazônia ocupa 
um papel fundamental. “Já 
fui embaixador da ONU, e 
posso dizer que o Brasil tem 
atacado firmemente a questão 
ambiental. O Japão também 
é bastante interessado nes-
sa questão, então temos que 
dar as mãos para combater a 
poluição e os demais proble-
mas”, ressaltou.

Parcerias – O órgão do go-
verno japonês é responsá-
vel pela implementação da 
Assistência Oficial para o 
Desenvolvimento (ODA), 
que presta assistência a mais 
de 150 países. Os japoneses 
são parceiros dos paraenses 
há mais de 20 anos, além de 
financiadores do Ação Me-
trópole. Entre as obras que 
fazem parte do projeto está o 
BRT Metropolitano, que visa 
melhorar o trânsito da capital 
e o serviço de transporte pú-
blico na Região Metropoli-
tana de Belém.

“A questão do BRT vem 
da expansão muito rápida 
da cidade, e todos os países 
do mundo estão solicitando 
a nossa cooperação nossa”, 
disse Kitaoka. O BRT Me-
tropolitano representa inves-

timento na ordem de R$ 530 
milhões, recursos oriundos 
de financiamento da agência, 
parceira técnica do projeto. 
“Agora que já temos a par-
ceria do BRT Metropolitano, 
também queremos continuar 
a cooperação especialmente 
na capacitação dos recursos 
humanos, pois uma obra de 
infraestrutura sem capacita-
ção não tem autossustentabi-
lidade”, acrescentou o repre-
sentante chefe da Jica Brasil, 
Ryuichi Nasu.

A iniciativa faz parte de 
um sistema que foi pensa-
do para trabalhar integrado 
com outros projetos executa-
dos pelo governo do Estado, 
como a Avenida Indepen-
dência (orçada em R$120 
milhões), já concluída; a 
duplicação da Avenida Peri-
metral (R$ 77 milhões), cuja 
primeira fase já foi executada 
e entregue e a segunda está 
em andamento, e o prolonga-
mento da Avenida João Paulo 
II (R$ 300 milhões), que está 
em andamento e tem previsão 
de entrega para o segundo se-
mestre de 2017.

No dia 13 a comitiva vi-
sitou as obras do Parque Es-
tadual do Utinga, em Belém, 
espaço de 1.340 hectares que, 
com investimento de cerca 
de R$ 36 milhões em obras, 
passará a ter circuito de qua-
tro quilômetros de pistas, 
preparado para caminhadas e 
passeios de bicicletas, patins 
e skates, além de estaciona-
mento de 500 lugares para 
veículos e do centro de recep-
ção aos visitantes, equipado 
com auditório para 50 lugares 
e café. Estima-se que cerca 
de 140 mil pessoas visitem 
a reserva a cada ano após a 
conclusão das obras, previs-
tas para o primeiro trimestre 
deste ano.

(da Agência Pará)

Liderada pelo presidente da jica, Shinichi kitaoka, comitiva japonesa visitou a ilha do combu para 
conhecer um pouco mais da produção e biodiversidade local

O presidente da jica, Shinichi kitaoka, e o vice-governador do 
Pará, zequinha Marinho

empresas devem apresentar 
o Contrato Social, Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), Certidão Negativa 
de Débito Municipal e recibo 
de pagamento do IPTU e do 
ISS, caso queira doar os dois 
impostos, e o Comprovante 
de Recolhimento Mensal.

 A única restrição é para 
as empresas e/ou pessoas fí-
sicas que têm débitos muni-
cipais. As empresas que par-
ticipam do Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis) não 
estão aptas a participarem da 
Lei de Incentivo à Cultura.

 
Contrapartida – Todos os 
patrocinadores, indepen-
dente do valor doado, terão o 
seu logotipo e nomes em um 
banner na entrada do Aki-
matsuri. A cada R$ 500 em 
doação ou patrocínio direto, 
o patrocinador receberá 25 
convites cortesias para qual-
quer dia do evento. Essa será 
uma bonificação do Bunkyo, 
e não faz parte da Lei de In-
centivo.

Para os valores maiores, 
que corresponderem às cotas 
de patrocínio, haverá outras 
contrapartidas como aplica-
ção em testeiras dos estan-
des, palco e demais pontos 
estratégicos, divulgação no 

site oficial e nos materiais 
promocionais, que circulam 
na região e em São Paulo.

Arborização – Dando con-
tinuidade à arborização do 
Centro Esportivo, neste sá-
bado (25), foram plantadas 
20 mudas de ipê-amarelo no 
espaço. O trabalho de arbori-
zação desenvolvido pela as-
sociação já resultou no plan-
tio de 500 mudas de sakuras 
(árvores de cerejeira) na área 
do Centro Esportivo.

“Nosso objetivo é embele-
zar o Centro Esportivo, onde 
realizamos o Akimatsuri, e 
também contribuir com o 
meio ambiente e a preserva-
ção das espécies. Já planta-
mos diversas mudas de cere-
jeiras que hoje somam cerca 
de 500 pés e, dessa vez, es-
colhemos uma espécie nativa 
brasileira que é o ipê-amare-
lo”, destaca Frank Tuda.

Festa – A 32ª Festa do Aki-
matsuri acontecerá nos dias 
01, 02, 08 e 09 de abril, no 
Centro Esportivo do Bun-
kyo de Mogi das Cruzes, lo-
calizado na Avenida Japão, 
5.919, bairro Porteira Preta. 
Mais informações pelo te-
lefone (11) 4791-2022 ou 
www.akimatsuri.com.br.

Este ano, Festa do Akimatsuri acontece em dois fins de semana de abril em Mogi das Cruzes

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Depois do sucesso da 
primeira edição, o 
Bunkyo (Sociedade 

Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social) 
se prepara para receber os 
artistas e voluntários do Saa 
Hajimeyou, que acontece no 
próximo dia 12 de março, a 
partir das 13h30, no Grande 
Auditório da entidade. Ide-
alizado e coordenado pela 
cantora japonesa Mariko 
Nakahira, que desembarca 
para sua 14ª em território 
brasileiro no próximo dia 2, 
o evento tem como finalida-
de arrecadar recursos para as 
obras de conclusão do Espaço 
Cultural Bunkyo. Este ano, a 
produção deve envolver cerca 
de 150 pessoas, entre artistas 
e voluntários.

Estarão se apresentando 
nesta segunda edição do Saa 
Hajimeyou, além da própria 
Mariko Nakahira, a consa-
grada cantora Karen Ito, o 
músico de shamisen Yuzo 
Akahori, o Coral Miriam 
Otachi, a Escola de Dança 
Hanayagui Ryu Kinryukai, 
o cantor-dançarino Takeshi 
Nishimura e os membros da 
Associação Kenko Taissô do 
Brasil.

A presidente da Associa-
ção Cultural e Assistência 
Social Kenko Taisso do Bra-
sil, Toshie Kawazoe,  chama 
a atenção para o formato do 
show. “Em se tratando de 
Brasil é uma novidade. O 
espetáculo não tem interrup-
ção, com os artistas apresen-
tando-se na sequência, sem 
apresentadores”, conta ela, 
afirmando que, este ano, o 
Kenko Taisso deve participar 
com cerca de 80 pessoas, que 
ficarão em cima do palco e 
também junto à plateia.

Para a presidente do Bun-
kyo, Harumi Goya, o formato 
torna o show “ágil” e “dinâ-
mico”. “Mariko também é 
produtora e entende muito 
bem desse assunto”, disse 
Goya, lembrando que os 
membros da Comissão Or-
ganizadora se reuniram todas 
as sextas-feiras. “E Mariko 
participava dando sugestões e 
orientando através do What-
sapp”, explica a presidente, 
acrescentando que o espetá-
culo foi uma das três ações 
realizadas no ano passado 
com o objetivo de levantar 
fundos para a conclusão das 
obras do Espaço Cultural.

O primeiro foi o “Show 
Beneficente Márcia in São 
Paulo”, realizado em julho e 
que rendeu R$ 35 mil. Sen-
sibilizada, Mariko Nakahira 
idealizou, produziu e reali-
zou, em setembro, o Saa Haji-

meyou – que em japonês quer 
dizer “Vamos Começar”). A 
primeira edição, que reuniu 
uma equipe de cerca de 180 
pessoas, entre artistas e vo-
luntários, rendeu aos cofres 
do Bunkyo R$ 80 mil. Como 
diferencial, além do formato 
inovador, outra novidade foi 
que todos, sem exceção, in-
cluindo artistas, voluntários, 
equipe de produção e o pú-
blico em geral tiveram que 
pagar a taxa de R$ 30,00 – a 
mesma deste ano.

A terceira e última ação 
em prol do Espaço Cultural 

foi a realização, em dezem-
bro, do 17º Concerto de Na-
tal do Coral Feminino Nipo-
-Brasileiro do Bunkyo. Com 
participação dos corais Pic-
colo, Paineiras e Bunkyo sob 
regência do maestro Teruo 
Yoshida acompanhadas pelo 

pianista Fernando Tomimu-
ra e a organista Elisabeth Y. 
Liu, o evento arrecadou R$ 
17 mil.

Obras – De acordo com Ha-
rumi Goya, as obras devem 
consumir ainda mais R$ 600 
mil. Segundo ela, ainda estão 
faltando os banheiros, a insta-
lação de uma cozinha indus-
trial, as divisórias para separar 
as exposições e a construção 
de uma entrada independente 
pela Rua Galvão Bueno. Para 
Goya, a inauguração do es-
paço “vai depender” de como 
caminhar a arrecadação.

A exemplo da edição an-
terior estará sendo solicitada 
a contribuição de R$ 30,00 
tanto do público como dos 
artistas, voluntários e equipe 
diretamente envolvidos na 
apresentação do show.

O 2º Saa Hajimeyou conta 
com o apoio do São Paulo 
Shimbum, Nikkey Shimbum, 
Jornal Nippak, Rádio e TV 
Nikkey, Bristô Kazu e BKC 
Produções e Eventos.

(Aldo Shiguti)

2º SAA HAJIMEYOU
Quando: Dia 12 de março, do-
mingo, às 13h
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo(Rua São Joaquim, 381 
– Liberdade – próximo à esta-
ção São Joaquim do metrô)
Contribuição: R$ 30,00
Informações: (11) 3208-1755 
/ e-mail: atendimento@bun-
kyo.org.br

Em sua 2ª edição, Saa Hajimeyou 
repete fórmula que deu certo

No ano passado, evento reuniu cerca de 180 pessoas, entre artistas e voluntários

Praticantes de kenko taisso interagem com a plateia

PROGRAMAÇÃO DO 2º SAA HAJIMEYOU  
(DAS 13 ÀS 16 HORAS)

• Abertura
• Karen Ito
• Karen Ito + Yuzo Akahori
• Yuzo Akahori
• Yuzo Akahori + Coral 

Miriam Otachi
• Coral Miriam Otachi
• Coral Miriam Otachi 

+ Hanayagui Ryu Kin-
ryukai

• Hanayagui Ryu Kin-
ryukai

• Intervalo
• Hanayagui Ryu Kin-

ryukai + Mariko Nakahi-
ra

• Mariko Nakahira
• Mariko Nakahira + 

Takeshi Nishimura
• Takeshi Nishimura
• Takeshi Nishimura + 

Associação Kenko Taisso 
Do Brasil

• Associação Kenko Taisso 
Do Brasil

• Associação Kenko Taisso 
Do Brasil + Karen Ito

• Ipê Ondo

Apresentação de dança no primeiro Saa hajimeyou

teruco kamitsuji, harumi goya e toshie kawazoe

ALDO ShigUti

  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

ARqUivO PESSOAL

Vitória Brasil
Passando o carnaval na 

Grande Rio Preto, fui convi-
dado pelos sobrinhos Kami-
la e Marcio para conhecer 
um município muy especial. 
Vitória Brasil, pequena e 
charmosa cidade, vizinha 
de Jales, com cerca de 2 
mil habitantes, é especial-
mente lembrada em Copa 
do Mundo, por motivos ób-
vios. Imagino a tristeza dos 
vitório-brasilienses após os 
7x1 pra Alemanha em 2014. 
Se doeu em nós, imaginem 
neles.

O povoado foi fundado 
em 1945 por José Félix da 
Silva, após a chegada dos 
vitoriosos pracinhas da Se-
gunda Guerra Mundial. Em 
1996, tornou-se município, 
desmembrando de Jales,  do 

Akikazo Igarashi. É gover-
nado por Ana Lucia, reeleita 
em 2014.

A 100 km de Apare-
cida do Tabuado-MS, per-
to de Barretos do rodeio e 
de Votuporanga que tem o 
melhor carnaval da região, 
Vitória Brasil  é orgulho 
do Amaury e da Fernanda 
que nos recebeu no sítio do 
santista Camacho e D.Ana. 
Com acesso pela rodovia 
SP463, Elieser Magalhães, 
VB tem 5 córgos/córregos: 
do Veadão, do Desengano, 
do Cajueiro, da Helena e do 
Cedro.

Arigatô, família Cama-
cho, pela farta comida, ex-
celente bebida e pela simpá-
tica acolhida. 

........................................................................................

#foratemer
Com a popularidade 

despencando a cada dia, o 
golperno que aí esta mas 
que não está nem aí para o 
povo, foi o grande alvo do 
protesto no carnaval. Um 
bloco irreverente cantou pa-
ródias anti-Temer: “Ei, você 
aí, o Temer vai cair, vai cair. 
É golpista, é ladrão, ele ja-
mais ganharia a eleição.  Ele 
é vampiro da capa de gibi. 
Fora Temer! Fora Temer!”/  
“Derrubar o Temer, der-
rubar o Temer, derrubar o 
Temer neste carnaval. Fora 
Temer! Fora Temer!”

#foratemer (jn) www.al-
goadizer.com.br

Você, a democracia, trai
depois do golpe à para-

guaia,
com os da sua laia
invadiram nossa praia
então, de fininha, saia,
porque você só “faia”
criou essa gandaia
essa gestão temerária
que o Brasil “atrapaia”
Que você caia

como o prédio do Naya
com um rabo de arraia
do Jiraya,
seu fogo de “paia”
Xô, golpista, vaya
com a recatada de saia
e desse governo saia,
não lhe pertence, lacraia,
já!, saia!
Saia justa, saia
pega as suas “traia”
e vaza pra Haia
“Austraia”
Himalaia 
ou “Maracangaia”
mas vaya!
Traíra, vaya,
vaza, saia,
tomara que caia
Fora, Temer!
E leve o Maia
o Malafaia
e os “canaias”
sob vaia
Xô, saia!
Aí cantarei Jambalaya
tomarei Stolichnaya*
num yazakaia**.
Fora Temer, Saia!

*vodka
** bar japonês

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060



São Paulo, 02 a 08 de março de 2017 7JORNAL NIPPAK

Participante do taikai da AcE Represa

chicohanda@yahoo.com.br

Misora Hibari em seu 
primeiro filme

Aos doze anos 
de idade, aquela 
que se tornaria no 
maior fenômeno 
musical do Japão 
foi a protagonista 
em 1949, de Ka-
nashiki Kuchibue 
(Assobio triste), 
filme produzido 
pela Shochiku. 
Trata-se de Miso-
ra Hibari. Além 
do título do filme, 
tratava-se também 
da música que lhe renderia 
uma soma de 450 mil có-
pias vendidas. Dirigido por 
Miyoji Ieki, este filme tem 
como palco as agruras do 
pós-guerra, num país que 
tenta se recuperar e assim 
vencer os próprios dilemas 
internos.

Existe miséria pe-
las ruas, uma quantidade 
enorme de desempregados, 
maltrapilhos, adultos e tam-
bém crianças. Um homem 
caminha em seus passos 
errados e abaixa para re-
colher um toco de cigarro. 
Alguém mais rápido apa-
rece e cata primeiro, é um 
menino órfão largado à pró-
pria sorte. É a luta pela so-
brevivência. Aquele homem 
procurava pela irmã mais 
nova, Mitsuko Tanaka. Nin-
guém sabe a respeito, pois 
Mitsuko, para sobreviver 
entre os demais vestia-se de 
menino, que o chamavam de 
Tibiko. É justamente Hibari 
neste papel emblemático.

Alguma coisa de muito 
semelhante com a própria 
vida de Misora Hibari, este 
um nome artístico, da filha 
de um vendedor de peixes 
em Yokohama, chamada 
Kazue Kato. Desde cedo, 
mostrava talento, cujo pai 
reconhecendo tal qualidade, 
investe todas as suas econo-
mias nela. Isso acontece em 
1945, bem no ano da ren-
dição do Japão. O primeiro 
filme teria sido Nodojiman 
Kyo Jidai, de 1949, meses 
antes de contracenar em Ka-
nashiki Kuchibue.

Mas teria sido justamente 
com Kanashiki Kuchibue a 
sua maior expressão como 
cantora e atriz. Apesar de 
tratar de um assunto delica-
do, como a miséria material 
e moral de toda a população, 
a música é capaz de tornar 
a melancolia menos sofri-
da. Há neste filme uma mu-
dança de costume dos japo-
neses ao se deixar levar por 
uma influência ocidental, 
principalmente da cultura 
americana. Seria os Estados 
Unidos o modelo a ser co-
piado, o país que se tornou 
hegemônico economica-
mente e na indústria cultural 
após a guerra. O próprio Ja-
pão vivia sob a tutela ame-
ricana, com a ocupação do 
país até 1952.

A música americana 
vencia as fronteiras do Pa-
cífico e era tocada nos rá-
dios, o principal emissor de 
informação. O cinema era 
um outro veículo de entre-
tenimento, que os japone-
ses passaram a dominar tão 
bem. Sem a contar os discos 
de vinil, do tipo compacto 

simples, com duas músi-
cas. Outro sucesso de Hiba-
ri teria sido Kappa Boggie 
Woogie, igualmente cantada 
por ela no filme. Promover 
o filme e vender os discos 
eram maneiras de se tornar 
famoso, para o que viria em 
seguida.

No campo das emoções, 
a música de Hibari servia 
para tornar a vida tolerável, 
capaz de produzir sonhos 
para um futuro melhor. Os 
Estados Unidos investiam 
no Japão, pois se tornaria 
posteriormente num grande 
aliado econômico. Quando 
se fala em Misora Hibari, le-
va-se em consideração o seu 
papel na construção deste 
país através de sua música. 
O reconhecimento vai acon-
tecer em 1989, quando o 
Primeiro Ministro Sôsuke 
Uno outorgou-lhe-a o prê-
mio Kokumin Eiyosho – 
Honra ao Mérito da Nação.

Depois de Kanashiki 
Kuchibue, no ano seguinte, 
1950, Hibari fez Tokyo Kid, 
cuja temática continuaria 
sendo a do menino órfão 
que canta para sobreviver. 
No primeiro filme, algumas 
cenas são bastante significa-
tivas, senão incômodas. A 
menina sobre um tambor de 
óleo canta para os mendigos 
que habitavam os portos. 
Eles dão as suas economias 
e sentem-se aliviados de 
suas dores. A voz de Hibari 
é firme e poderosa, capaz de 
penetrar na alma daqueles e 
dizer a respeito de suas de-
silusões.

Mas o sucesso de Hibari 
neste filme é no desfecho. 
Ela vai cantar numa casa 
de espetáculos noturnos, de 
orquestras, bebidas e rufi-
ões. Não usa desta vez seus 
vestidos simples, de tecido 
ordinário. Sua indumentá-
ria imita os cantores dan-
çarinos de Hollywood: car-
tola, fraque e uma bengala. 
Esta cena possivelmente 
mereceria crítica, o que 
teria acontecido. Sua ves-
timenta de adulto e o local 
de apresentação, o Cabaret 
Orion. De fato, aquela me-
nina cresceu muito rápido 
para a fama.

De qualquer forma, Mi-
sora Hibari representaria a 
emoção japonesa no mo-
mento mais crítico da his-
tória e seu deslanche para 
o crescimento. Teria sido 
importante também para 
os imigrantes japoneses no 
Brasil, que embalavam o 
sonho de sucesso. Aliás, es-
teve aqui em 1970, em três 
noites no Ginásio do Ibira-
puera, com o patrocínio da 
Rádio Santo Amaro.

Para estar de bem consigo

BEM ESTAR

Normalmente, quando 
vemos alguém sorrindo, 
temos a impressão de que 
essa pessoa é encantadora, 
simpática e agradável de se 
juntar a ela. 

Nós não sorrimos apenas 
para colocar uma expressão 
simpática em nosso rosto. 

Nós sorrimos porque 
isso produz um sentimento 
interior agradável, de Amor 
e Alegria.

Geralmente, quando 
sorrimos para alguém, essa 
pessoa responde com um 
sorriso. 

Não é que ela esteja sor-
rindo para nossa aparência 
física. 

Ao contrario, o sorriso 
deve-se à compreensão de 
que nos sentimos felizes e 
essa felicidade gera felici-
dade nessa pessoa também.. 

E assim, um sorriso tem 
como resposta outro sorriso. 

E quando sorrimos e um 
sorriso vem em retorno, no-
vamente experimentamos 
um sentimento de felici-
dade. 

Esse sentimento decorre 
da natureza independente de 
todas as coisas.

Takeo Watanabe
Terapeuta Holístico / Seu Mentor
Tratamento personalizado sob medida -  
corpo - mente - espírito.
Saúde, Alegria, Felicidade, prosperidade,  
a seu alcance.

Sorrir é muito bom. 
Beneficia as outras pes-

soas e equilibra nosso estado 
mental. 

Um sorriso genuíno sem-
pre vem de um estado mental 
genuíno.

Atualmente, sorrir é visto 
como uma boa expressão fa-
cial a se ter quando lidamos 
com outras pessoas. 

Hoje em dia, nós frequen-
temente nos engajamos em 
atividades para ajudar os ou-
tros, mas na verdade é mais 
importante ajudarmos a nós 
mesmos primeiro. 

Quando estamos felizes e 
um sorriso sincero, que vem 
de dentro, surge em nosso 
rosto, ele cria um sentimento 
bom e pacífico nas outras 
pessoas. 

Isso é definitivamente a 
melhor ajuda que podemos 
oferecer.

Um sorriso natural sur-
gindo de dentro pode ter um 
efeito curativo e atuar como 
se fosse um remédio para nós 
e para  os outros. 

Por outro lado, quando 
nos forçamos a sorrir, pode-
mos na realidade ferir a nós 
mesmos e aos outros. Se es-

tivermos num estado mental 
desequilibrado, então será 
definitivamente muito difícil 
gerar um sorriso verdadeiro 
que venha de dentro expontâ-
neamente.

Se estamos seriamente in-
teressados em ajudar outros 
seres sensíveis, primeiro pre-
cisamos trazer nosso Eu inte-
rior para um estado de paz. 

Então esse estado irá gerar 
beleza interior. 

Um sorriso cuja fonte é 
a beleza interior definitiva-
mente trará felicidade e bene-
fícios à outras pessoas.

Uma pessoa que nos re-
torna um sorriso não está res-
pondendo a uma expressão fí-
sica, ela está experimentando 
o sentimento bom que gera-
mos em nós mesmos. 

Com seu sorriso, ela re-
conhece nosso estado mental 
pacífico.

O sorriso que é gerado 

pelo coração é uma expres-
são verdadeiramente bené-
fica. 

Esse sorriso cria um es-
tado mental equilibrado em 
nós e uma disposição posi-
tiva entre as pessoas.

Então , o que esperam?
Vamos manter o sorri-

so permanente, assim esta-
remos irradiando alegrias 
sempre, para todos!

Emoções negativas irão 
desaparecendo, transmutan-
do em alegrias, compensa-
dos em estar contribuindo 
com o Universo, fazendo 
sua parte, fazendo outros 
felizes, e vendo-os felizes, 
terá felicidade plena e eter-
na.

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

KARAOKê

fOtOS: OSMAR MAEDA

No último dia 20, a 
ACE – Associação 
Cultural e espor-

tiva Represa, uma das mais 
antigas e tradicionais asso-
ciações nikkeis paulistanas, 
localizada no bairro de Ve-
leiros, às margens da Guara-
piranga, na zona Sul de São 
Paulo, realizou na sua sede 
social, na rua Euclydes da 
Cunha, 523, bairro do Socor-
ro, o seu tradicional Karaokê 
Taikai. 

Neste ano, o tradicional 
concurso de karaokê, chegou 
a sua 33ª edição com a parti-
cipação de cerca de 300 par-
ticipantes, entre homens, mu-
lheres e crianças disputaram 
nota a nota o título de melhor 
interprete. 

Depois de mais de 12 ho-
ras de apresentações, Massa-
ru Koba, do Grêmio Musical 
Yoshiko Yamada venceu na 
categoria (71 a 80 anos) e 
Yukio Nakajima. de Vila Ré, 
venceu na categoria (40 a 70 
anos).  

A Comissão Organizadora 
do 33º Karaokê Taikai da 
ACE – Represa, por meio do 
seu presidente Mário Suzuki 
agradeceu os associados, os 
amigos e comerciantes que 
contribuíram para a realiza-
ção desse grandioso evento. 
Ele fez também um agrade-
cimento especial ao corpo de 
jurados, formado por Érika 
Kawashima, Yoshiko Ya-
mada e Armando Konno.

O presidente da comis-
são organizadora destacou 
a presença da assessoria do 
deputado estadual Hélio Ni-
shimoto e de dirigentes das 

associações nikkeis da zona 
Sul como Olga Ito, presi-
dente da Associação Cultural 
e Esportiva Nipo-Brasileira 
de Cidade Ademar, Hiromo 
Tashiro, dirigente da Asso-
ciação Beneficente Cultural 
Nipo-brasileira de Colônia 
Paulista. 

Fundada em 1956, a ACR 
– Represa é a associação do 
tradicional grupo de dança 
japonesa Awaodori, que to-
dos os anos representa o Ja-
pão no Festival de Danças 
Folclóricas Internacionais do 
Bunkyo, na Liberdade. Para o 
próximo ano, o grupo Awao-
dori se prepara para apresen-
tar mais uma vez no Japão. O 
grupo já se apresentou duas 
vezes do País do Sol Nas-
cente.

Associação Cultural e Esportiva 
Represa realiza seu 33º Taikai

tradicional concurso chegou a sua 33ª edição com cerca de 300 participantes

Membros da comissão Organizadora e diretores de associações

Participante do taikai Represa
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SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL

TELEFONE: (11) 3572-8990
www.serviceglobal.com.br

PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS
EXCURSÕES AÉREAS E RODOVIÁRIAS

ATENDEMOS TODO O INTERIOR DE SÃO PAULO

DOCUMENTAÇÃO DE VIAGENS

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS

SOLICITE O ORÇAMENTO DA SUA VIAGEM              Email: atendimento@serviceglobal.com.br

ELABORAÇÃO DE ROTEIROS  PARA GRUPOS COM PREÇOS ESPECIAIS 

Praça da Liberdade, 190 - Cj 13 - São Paulo - SP

SHIZUOKA – A Associa-
ção dos Shizuoka Kenjin do 
Brasil realizou no último dia 
19, em sua sede, no bairro 
da Liberdade, em São Paulo, 
reunião do Conselho Deli-
berativo e Assembleia Geral 
para eleição de sua nova Di-
retoria, que terá à frente Na-
gato Hara.

Fotos: Jiro Mochizuki

JANTAR COM GENE-
RAIS – Realizado no dia 16 
de fevereiro, na residência do 
general Cid – Comandante 
Militar do Sudeste – o jantar 
com os oficiais generais con-
tou com a presença do mi-
nistro do Estado, general-de-
-exército Sérgio Westphalen 
Etchegoyen; general-de-exér-
cito Mayer (assessor Especial 
do EME); general-de-divi-
são Schons (Comandante 
da 2ª Divisão do Exército); 
general-de-brigada Miranda 
(chefe do Estado-Maior do 
CMSE); general-de-brigada 

Morata (antigo chefe do Esta-
do-Maior do CMSE); cônsul 
geral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae; vereador 
Aurélio Nomura, líder do Go-
verno na Câmara Municipal 
de São Paulo; do presidente 
do Festival do Japão, Toshio 
Ichikawa; do presidente da 
Acal (Associação Cultural e 
Assistencial da Liberdade), 
Hirofumi Ikesaki e do coor-
denador do evento, Yasuyuki 
Hirasaki, do Grupo de Ami-
gos da Liberdade, totalizando 
cerca de 60 pessoas.

vereador Aurélio Nomura, Yasuyuki hirasaki, ministro Etchegoyen, 
cônsul Nakamae, general cid e general Mayer

general cid – comandante do cMSE

cônsul geral do japão em São Paulo, takahiro Nakamaejantar com a presença do cônsul e do vereador Aurélio Nomura

BAILE ALLEGRO – Aconteceu no dia 18 
de fevereiro, no salão social da Associação 
Miyagui Kenjinkai do Brasil, no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, mais um tradicional 
Baile Allegro promovido pela promoter Beth 
Yajima. A animação ficou por conta do Issa-
mu Music Show e seu repertório eclético.

Fotos: Jiro Mochizuki
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CARNAVAL –  A escola de samba 
Acadêmicos do Tatuapé é a grande 
campeã do Grupo Especial de São 
Paulo deste ano. Fundada em 1952, a 
agremiação da zona Leste levou para 
o Sambódromo paulistano o enredo: 
“Mãe África conta a sua história: 
Do Berço Sagrado da Humanidade à 
Terra Abençoada do Grande Zimba-
bwe”. Em segundo lugar ficou a Dra-
gões da Real. Águia de Ouro – que 
em 2015 homenageou os 120 Anos 
do Tratado de Amizade, Comércio 
e Navegação Brasil-Japão – e Nenê 
de Vila Matilde, duas escolas bas-
tante tradicionais, foram rebaixadas 
para o Grupo de Acesso. Já a X-9 
Paulistana e a Independente Trico-
lor, respectivamente, campeã e vice 

do Grupo de Acesso, subiram para o 
Grupo Especial em 2018.
Componente da escola campeã há 
3 anos, a secretária da UPK (União 
Paulista de Karaokê) Mracia Matsuo, 
de 70 anos, disse que chorou muito 
tão logo o resultado foi anunciado. 
“Já desfilei em outras escolas, como 
a Águia de Ouro, Império da Casa 
Verde a e Mocidade Alegre. Mas é 
na Tatuapé que me sinto bem”, diz 
ela, que mora próxima às quadras 
da Águia e da Dragões da Real e em 
2015 encontrou pique para desfilar 
na Águia e na Tatuapé. Para Márcia, 
que viveu “fortes emoções na Tatua-
pé – em 2015 a escola quase foi re-
baixada e no ano passado foi a vice-
-campeã – “2017 está sendo muito 

legal”. “Este ano, pela primeira vez 
consegui chegar à final da minha 
categoria no Paulistão de karaokê e 
agora sou coroada com este título”, 
diz ela, que desfilou na ala Cristia-
nismo.
Segundo a nikkei, a sensação ainda 
é a mesma desde que pisou pela 
primeira vez no Sambódromo. “O 
coração da gente acelera. Tem que 
gostar mesmo”, conta ela, que estará 
de volta ao Sambódromo paulistano 
nesta sexta-feira (3), quando acon-
tece o desfile das campeãs.

Reportagem: Aldo Shiguti
Fotos: Jiro Mochizuki

Veja mais fotos à pagina 12 Márcia Matsuo, que há três anos desfila pela Tatuapé: “Tem que gostar”
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Pescaria de lambaris
Predador voraz, capaz de destruir ovos ou cardumes de alevinos em pouquíssimo tempo. Esperto e rápido, 
o lambari é um dos peixes mais esportivos do país e é a iniciação no esporte para muitos pescadores.

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida 
é depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natu-
ral (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de 
milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um 
período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCa-
chaça, 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 Mer-

cosul. Informações no site: www.coluni-
nha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com 
moderação e se for dirigir não beba!

Massa para pesca – União Pesca
Março ainda continua quente e o sol nos inspira 
a pescar, é ter sempre a isca certa para aumentar 
ainda mais suas chances de sucesso na pescaria. 
Com esta massa, basta acrescentar água e es-
tará 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, natu-
ral vermelha e natural amarela, em embalagem 
de 500g. Procure nas melhores lojas de pesca. 

Suas pescarias com sossego, 
tranquilidade e segurança! 
Informações e compras no tel: (42) 3524 4505 ou 
3524 3748 site: www.uniaopesca.com.br e face-
book.com/uniaopesca

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 sau-
doso psiquiatra e educador Dr. 
Içami Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira 
por ser um “gaijin” que fala sobre “nihonjin”. Principalmente por-
que pela tradição japonesa, não se fala bem de si mesmo...” O leitor 
vai encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados 
por casos de amizade, de amor, de incompreensão, de perseverança, 
de determinação, de sofrimento, mas finalmente, de sucesso. Vai 
ler também as trapalhadas da contra espionagem do serviço secreto 
americano, cujos elementos terminavam frustrados diante das toli-
ces que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer o seu pas-
sado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do futuro!  
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 Asa-
beça, Cultura e Martins Fontes. Informações no link www.scortecci.
com.br/lermais_materias.php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPO-
NESES-IMIGRANTESE-ELES-FICARAM-RICOS-NO-BRA-
SIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré 
tem as seguintes característi-
cas: não derrete ao sol, flexível 
e com imitação de ovas. Ide-
alizado para capturas de pei-
xes em água salgada, salobra 
(mangues) ou água doce como: 
robalo, corvina, pampo, xaréu, 
badejo, olho de cão, garoupa, guaivira, peixe-galo, dourado, pes-
cada, linguado, pirauna, caranha, cioba, xerelete, tarpon, ubarana, 
tucunaré e outros. Em 22 cores diferentes e 3 tamanhos. Procure 

nossos produtos nas melhores lojas de pesca. 
Informações no site www.mareiscas.com.br e 
www.facebook.com/iscas.mare

Site Moro Deconto
P e r f e i t o s 
para deixar 
suas pesca-
rias ainda 
mais pro-
veitosas! Além de toda linha das consagradas iscas artificiais, você 
terá à disposição também componentes como: argolas, grubs, hé-
lices, olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido por estilo ou peixe. 
Iscas para peixes de água doce ou salgada, com garantia da marca, 
no site www.morodeconto.com.br  Visite, veja e compre!  www.
morodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.com.br ou fone 
(41)3244 5353      

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via 
satélite que mantém você conectado onde 
sua aventura te levar. Permite ligar em lo-
cais remotos, pequeno, leve, longa duração 
da bateria, bastante compacto quando não 
está com sua antena esticada. Muito re-
sistente, projetado para uso em extremas 
condições com excelente qualidade de voz 
digital. Confira mais informações, planos e preços no site www.
spotcomsat.com.br no email: comercial@spotcomsat.com.br e fone 
(11)98343 1521. Nippak Pesca recomenda o site, que tem a nossa 
confiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade equi-
pamentos de tamanha importância. Loja na Estrada das Marinas, 200 

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

CURTAS

Por Mauro Yoshiaki 
Novalo

Centenas de espécies 
fazem parte da família 
Astyanax, contando 

com 86 espécies entre eles: 
lambari-do-rabo-amarelo 
(Astyanax bimaculatus) o 
maior com perto de 20cm e 
100g: lambari-do–rabo-ver-
melho (Astyanax fasciatus) 
e o tambiú (Astyanax altipa-
ranae). O tamanho varia de 
5 a 12cm de comprimento. 
Onívoros, alimentam-se de: 
insetos, sementes, zooplânc-
ton e resíduos encontrados na 
água. Conhecidos principal-
mente pela voracidade ao se 
alimentarem de ovas de pei-
xes e insetos, são caçados pe-
las outras espécies e base ali-
mentar de predadores como 
tucunarés e dourados.

Nas grandes capitais infe-
lizmente essa pescaria já não 
é mais viável. Primeiro pela 
dificuldade em achar um rio 
dentro destas metropoles que 
não esteja poluído e princi-
palmente pelo fator segu-
rança. Falando sobre a capital 
paulista, mesmo nas represas 
que a rodeiam, o cuidado é 
redobrado e quem vai, prefere 
ficar em ilhas que só podem 
ser alcançadas por barcos. E 
passar a noite pescando como 
era habitual tempo atrás, atu-
almente são pouquíssimos os 
que se animam a fazer. Afinal 
para o praticante, a principal 
razão é ficar longe dos pro-
blemas do dia a dia, obvio 
que para isso precisa em pri-
meiro lugar que o local seja 
seguro e tranquilo.

Perfeitamente possível em 
muitas outras cidades do país, 
com rio próximo ou mesmo 
cortando a cidade, aí sim a 
atividade cai como uma luva 
para quem aprecia uma pes-
caria simples mas nem poris-
so menos gratificante e emo-
cionante. Engana-se quem 
pensa que é fácil... o peixinho 
costuma dar muito trabalho 
até para os mais experientes.

Se quiser incrementar 
ainda mais é levar um ban-
quinho portátil, um isopor ou 
cooler com lanches e bebidas 
geladas. A isca pode ser aque-
le arroz que sobrou da refei-
ção mais recente. Se quiser 
ter mais chances é fazer o tra-
dicional “macarrãozinho” ou 
“sagu” (dica de receita já pas-
sada em edições anteriores). 

Pequenas iscas artificiais, 
as iscas utilizadas no fly e 
tenkara vão ser boa escolha 
também. A grande sacada é 
levar um pouco de quirera 
para deixar os lambaris ainda 
mais ativos na área de atua-
ção da isca.

Fly
Uma varinha #2 com li-

nha WF2F, iscas (chamadas 
moscas) imitando pequenos 
insetos ou larvinhas são sufi-
cientes para a briga com estes 
pequenos e valentes predado-
res.

Tenkara
Esta modalidade diferen-

cia do fly por não usar a car-
retilha para armazenar linha 
e pelas iscas denominadas 
kebaris (a montagem destas 
segue desenho um pouco di-
ferente das moscas), mas en-
caixam-se perfeitamente para 

as pescarias nos nossos rios e 
lagoas.

Bambu x telescópicas
O ideal é ter a disposição 

variados tamanhos para aten-
der qualquer local, pois nas 
margens protegidas com mata 
as curtas são as mais adequa-
das, e em lugares abertos me-
lhor ter mais alcance com o 
comprimento maior da linha 
que assim pede varas longas, 
mas todas de pontas finas, as 
mais sensíveis possíveis pois 
a grande alegria é perceber 
com nitidez a batida do peixe 
e ter a força da briga na ponta 
da linha (a menor bitola). Se 
entrar um piau ou outra espé-
cie maior, é imaginar o tama-
nho da encrenca!!! 

Varas telescópicas lisas 
são recomendáveis pela fa-
cilidade no transporte e para 
guardar. Você tem modelos 
variados e preços que cabem 
no seu bolso. Sejam de fibra 
ou bambu, pela agilidade e 
rapidez deste conhecido la-
drão de iscas é recomendável 
somente uma única vara na 
mão, pois se bobear vai per-
der a isca na certa.

Linhas
As mais finas proporcio-

nam melhores resultados em 
compensação costumam em-
baraçar e enrolar com mais 
facilidade, além da pouca re-
sistência no caso de enroscos. 
Nada que um carretel de li-
nha de reserva não resolva. O 
comprimento ideal é um pou-
co mais que o comprimento 
da vara.

Anzois
Além dos tradicionais 

mosquitinhos procure os de 
menor tamanho possível. 
Embora um único anzol seja 
suficiente para uma boa pro-
dutividade alguns pescadores 

preferem montar chicote com 
3 a 6.

Iscas
Os lambaris comem de 

tudo, sejam: insetos, ovas, 
frutos e até restos de refei-
ção. Outras opções: frios em 
pedaços pequeninos (quei-
jo, mortadela, salame e etc), 
sagú, macarrãozinho, bicho 
do pão ou da laranja, larvas 
de moscas caseiras, milho 
verde novinho e minhoca (em 
pedaços). Quanto mais opção 
você tiver, melhor.

Sabiki
Nas lojas especializadas 

vai encontrar chicotes monta-
dos variando com 3 ou mais 
anzois, miçangas na cor ama-
rela, imitando o milho ou qui-
rera. Também poderá encon-
trar miçangas nas cores verde 
com vermelho ou amarelo 
com vermelho, imitando ovas 
de peixes. 

Conjunto
Equipamento ultraleve 

com linha de 4 a 8lb resolvem 
a situação seja para isca natu-
ral ou artificial. Para ambas, 
molinete e boia de arremesso 
vão facilitar na hora do lan-
çamento.

As denominadas varejei-
ras e spinners imitando pe-
quenos peixinhos e insetos 
são as mais recomendadas 
para iscas artificiais. A idéia é 
cobrir a área com arremessos 
em várias direções e efetuar o 
recolhimento, alternando en-
tre paradas e maniveladas até 
encontrar o tempo ideal para 
o momento. Se estiver em-
barcado sua janela de atuação 
será ampliada consideravel-
mente.

Boias 
Necessárias somente 

quando se precisar posicionar 

a isca mais próximo da su-
perfície (embaixo de galhos 
de árvore tocando a água, por 
exemplo) fora isso a linha 
com peso da isca ou chumbi-
nho bem pequeno ou amassa-
do dá conta do recado. 

Chumbadas
Os de menores tamanhos 

sendo os de amassar os mais 
indicados. O peso, é conside-
rar o suficiente para manter a 
isca na profundidade deseja-
da.

Sempre ir acompanhado, 
e avisar os mais próximos 
do destino e horário previsto 
para o retorno. Se for a local 
distante e afastado, não cus-
ta ter a mão um telefone via 
satélite ou localizador/rastre-
ador para sua segurança.

Aproveitando o tema, para 
cumprimentar o aniversarian-
te da semana, um dos maiores 
(literalmente) pescadores de 
lambaris, Geraldo Petersen, 
na foto com um cará!

Ótimas pescarias!!!

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

Top Fishing Tur 
www.topfishingtur.br

União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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jovens japoneses recebem instruções sobre estadia no Brasil

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

Faça o que eu faço,  
não faça o que eu falo

“Um bom exemplo vale 
mais do que mil palavras”

Nos dias de hoje, o que 
podemos notar é que a teo-
ria tem um grande poder por 
meio de “especialistas” que 
tem as suas mais diversas 
opiniões, com grande auto-
ridade, porém, em muitos 
casos, sem a devida vivên-
cia e experiência proporcio-
nada pela prática. Costumo 
pensar que, assim como 
meu Mestre no Japão me 
ensinou, um ensinamento 
deve ser sempre indicado 
pelo exemplo, sempre de-
monstrado por meio das 
ações para que as palavras 
possam ter seu devido efeito 
e valor.

Principalmente para 
quem ensina ou para quem 
sua palavra possui seguido-
res, sua ação deve vir em 
primeiro plano, pois quem 
indica o que fazer, deve 
pensar se o que está dizendo 
trará realmente aqueles re-
sultados através da própria 
experiência adquirida. Em 
se tratando de “Budo” (Ca-
minho Marcial) um “Sen-
sei” ensina muito mais por 
meio da ação do que por 
meio das palavras, por isso 

o discurso tem muito pou-
co efeito didático se não for 
demonstrado na prática. É 
muito mais sensato “SER” 
ou “FAZER” algo do que 
simplesmente “DIZER”. 

Assim acontece também 
com nossos filhos, devemos 
antes de tudo ser seus exem-
plos, devemos demonstrar 
na prática o que esperamos 
deles. De nada adianta um 
pai ou uma mãe querer que 
seus filhos sejam estudiosos 
se seus pais apenas assistem 
TV. Não adianta querer que 
eles não comam doce, sal-
gadinhos ou tomem refrige-
rante, se seus próprios pais 
o fazem (e lembre-se que 
tais produtos não chegam 
em seus armários sozinhos). 
Não adianta reclamar que 
seus filhos são sedentários 
se os pais não os acompa-
nham nem para uma cami-
nhada no parque. A atual 
geração de crianças e jovens 
é simplesmente o reflexo do 
que os pais são através dos 
seus próprios exemplos. 

Uma sociedade exem-
plar se faz de ações de pes-
soas exemplares, faça a sua 
parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

KENDÔ

ALDO ShigUti

Convênio entre a Jica e a Universidade de 
Kokushikan traz jovens universitários ao Brasil

Os praticantes de kendô 
do Brasil estão ten-
do uma oportunidade 

rara de poder treinarem com 
alunos da Universidade de 
Kokushikan. O objetivo é 
demonstrar a forma como os 
treinamentos de Kendô são 
realizados no Japão. O grupo, 
que desembarcou em terri-
tório brasileiro no dia 15 de 
fevereiro, é formado por 13 
atletas, sendo 9 homens e 4 
mulheres. Com média de de 
idade de 22 anos, a delegação 
ficará no Brasil até o dia 21 
de março.

Nesse período, devem per-
correr várias academias filia-
das à Confederação Brasileira 
de Kendô (CBK) e treinar com 
atletas da seleção brasileira.

Em São Paulo, estão pro-
gramadas visitas aos dojos do 
Saga, Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo), Mie 
Kendo, Kagawa e Rudge Ra-
mos. No último dia 24, eles se 
dividiram em três grupos para 
treinos em Brasília, Londrina 
e Cuiabá. Eles retornaram  
para a capital paulista em ple-
na segunda-feira (27) de car-
naval.  Nesta sexta-feira (3 de 
março) os jovens embarcam 
para a Cidade Maravilhosa, 
onde ficam até o dia 6. 

Nos dias 11 e 12 de março 
(sábado e domingo), o grupo 
estará em Suzano (SP), onde 
acontece o 35º Campeonato 
Brasileiro de Kendo para as 
Categorias Mirim, Infanto-
-Juvenil e Aspirantes, no 
Ginásio Paulo Portela. No 
dia 16, será a a vez de João 

Pessoa, Porto Alegre, Belém 
e Curitibanos (SC) receberem 
representantes da delegação 
japonesa, que serão divididos 
em quatro times.

Convênio – A visita faz parte 

de um convênio entre a Jica 
(Japan International Coope-
ration Agency – Agência de 
Cooperação Internacional 
do Japão) e a Universidade 
de Kokushikan. De acordo 
com a coordenadora de Pro-

grama de Voluntários da Jica 
São Paulo, Naomi Nakano, 
o objetivo é divulgar mais a 
cultura japonesa através da 
prática de atividades, como o 
kendô, fortalecendo assim o 
elo de amizade e compreen-
são entre os países. Segundo 
ela, o programa recebeu ins-
crições de cerca de 30 inte-
ressados em vir para o Brasil. 
Os 13 selecionados passaram 
pela avaliação da instituição 
de ensino.

Para o chefe da delegação 
e professor assistente da Ko-
kushikan, Sho Hirabayashi, 
4º dan, o interesse dos uni-
versitários pelo Brasil tem 
explicação.

O motivo, conforme des-
taca, é especial. “Este ano, 
a Universidade Kokushikan 
completa 100 anos de funda-

Universitários da kokushikan estão no Brasil como parte de um convênio com a jica

ção e, ao longo de sua existên-
cia, sempre manteve boas re-
lações com o Brasil”, afirma. 
Além disso, conta, existe a 
curiosidade natural dos alunos 
em viajarem para o exterior e 
o Brasil é um país que sempre 
vai chamara atenção”, disse 
Hirabayashi, acrescentando 
que a Universidade Kokushi-
kan é muito conhecida mundo 
afora pela prática do esporte 
amador em geral, principal-
mente o kendô, karatê e o 
judô. “Inclusive, o técnico da 
seleção japonesa de judô que 
veio ao Brasil para disputar 
os Jogos Olímpicos Rio 2016, 
era da Kokushikan”, disse Hi-
rabayashi, explicando ainda 
que, além de formar instruto-
res, a instituição também é fa-
mosa por revelar atletas para 
o kendô japonês.

“A Universidade Koku-
shikan mantém programas 
como este em  outros países 
e, da mesma forma, também 
estamos de portas abertas 
para receber alunos do exte-
rior, inclusive do Brasil”, co-
mentou.

Presidente da CBK, Tadao 
Ebihara destacou a impor-
tância da vinda dos jovens 
universitários japoneses. “É 
a primeira vez que estamos 
participando de um programa 
de intercâmbio como este da 
Jica. Apesar de jovens, eles já 
possuem uma técnia refinada 
e os brasileiros podem apren-
der muito para melhorar o 
nivel do nosso kendô”, expli-
cou Ebihara, afirmando que a 
visita também serve de moti-
vação para as crianças treina-

rem com atletas cujo país é o 
berço do esporte.

Evolução – “Sem dúvida ne-
nhuma contribuirá e muito 
para a expansão do kendô 
no Brasil já que, fora, São 
Paulo, outras regiões costu-
mam ser carentes em termos 
de instrutores. Então, esses 
treinos acabam contribuindo 
para difundir o kendô”, conta 
o dirigente, acrescentando 
que o Brfasil está entre as 
principais forças do esporte 
no mundo. “No último Mun-
dial, em 2015, em Tóquio, a 
equipe feminina ficou em ter-
ceiro lugar. Já no masculino, 
tivemos azar de pegar o Japão 
logo de cara”, conta Ebiha-
ra, lembrando que até hoje 
o Brasil já conseguiu três 
vice-campeonatos Mundiais. 
“Evoluísmo bastante, mas 
outros países como Itália e 
Hungria também evoluíram. 
Então, prescisamos estar em 
constante renovação”, expli-
cou Ebihara, antecipando que 
o próximo Campeonato Mun-
dial, em 2018, será na Coreia 
do Sul. “Nossa expectativa é 
ficar pelos entre os três pri-
meiros”, afirma.

Participantes –  Além do 
chefe das delegação, Sho Hi-
rabayashi, estão no Brasil: 
Yuki Sekiguchi, Kohei Shoji, 
Hayato Shibata, Kota Aauchi, 
Taisetsu Tanaka, Taishi Ta-
naka, Ryoga Nakamura, Yuta 
Hayashi, Miku Kowada, Chi-
kako Saito, Asako Yagi e Mei 
Kanazawa.

(Aldo Shiguti)

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

45,50%)
1º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Leonardo Mas-
suhiro Sato (Indaiatuba- 6 C.)
2º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Kaio Kenzo Naka-
gawa (Nikkei Ctba – 5 C.)
Rei do Home Run: Gustavo 
Henrique Motta dos Santos 
(Pinheiros- 1 Rhr 2pts)
Melhor Conquistador de 

Carreiras: Nuno Augusto 
Correa Borges (Atibaia- 8 C.)
Melhor Roubador de Bases: 
Nuno Augusto Correa Borges 
(Atibaia- 15 B.)
Melhor Arremessador: Sa-
muel Matias Passos (Indaiatu-
ba)
Arremessador Destaque: Pe-
dro Theodoro Pinto (Atibaia)
Melhor Receptor: Enzo Yuki 

Com uma vitória sobre 
Atibaia por 7 a 3, a equipe de 
Indaiatuba sagrou-se campeã 
da 9ª edição da Taça Yakult 
de Beisebol Interclubes Infan-
til 2017, competição realizada 
nos dias 25 e 26 deste mês, 
no Centro de Treinamento da 
Confederação Brasileira de 
Beisebol e Softbol/Yakult, em 
Ibiúna (SP). Além da campeã 
e vice, participaram outras 12 
equipes. Foram elas: Bastos, 
Cooper Clube, Gecebs, Guaru-
lhos, Londrina, Marília, Nikkei 
Curitiba, Nippon Blue Jays, 
Pereira Barreto, Pinheiros, 
Presidente Prudente e São José 
dos Campos.

Ainda na Chave Ouro, a 
terceira colocação ficou com 
o Nikkei Curitiba, com Bastos 
em quarto lugar. Londrina foi 
a campeã da Prata enquanto 
Nippon Blue Jays ficou em pri-
meiro na Bronze. São José dos 
Campos faturou a Bronze.

O destaque individual fi-
cou por conta do atleta Samuel 
Matias Passos, de Indaiatuba, 
eleito o Melhor Arremessador e 
Melhor Jogador da competição.

Classificação Final  
das Equipes:
Ouro: 1) Indaiatuba; 2) Ati-
baia; 3) Nikkei Curitiba; 4) 
Bastos
Prata: 1) Londrina; 2) Cooper 
Clube; 3) Presidente Prudente; 
4) Pereira Barreto
Bronze: 1) Nippon Blue Jays; 
2) Marília; 3) Pinheiros
Incentivo: 1) São José dos 
Campos; 2) Guarulhos; 3) Ge-
cebs

Premiação Individual:
1º Melhor Rebatedor: Nuno 
Augusto Correa Borges (Ati-
baia – 87,50%)
2º Melhor Rebatedor: Pedro 
Theodoro Pinto (Atibaia – 
50,00%)
3º Melhor Rebatedor: Ian 
Hikari Souza Bando (Atibaia – 

Tao (Atibaia)
Melhor Defensor Interno: 
Emanueli dos Santos da Silva 
(Bastos)
Melhor Defensor Externo: 
Raphael Yuzo Ayogi (Indaia-
tuba)
Jogador Mais Esforçado: 
Eiki Uozumi (Nikkei Ctba)
Melhor Jogador do Campe-
onato: Samuel Matias Passos 
(Indaiatuba)
Técnico Campeão: Ivan Mo-
rita (Indaiatuba)
Atleta Destaque Prata: Lucas 
Bem Vindo Diniz (Londrina)
Atleta Destaque Prata: Ri-
cardo Massau Aramaqui (Co-
oper Cl)
Atleta Destaque Bronze: To-
mas Joji  Uemura (Nippon Bj)
Atleta Destaque Bronze: Ga-
briel de Angelo Fukuoka (Ma-
rília)
Atleta Destaque Incentivo: 
Eric Makoto Miyamura (S.José 
Campos)
Atleta Destaque Incentivo: 
Kenschiro Davi Ferreira Awa-
mura (Guarulhos)

NELSON YAjiMA

BEISEBOL

Indaiatuba fatura título da 9ª edição da Taça Yakult

Cooper ficou em segundo na PrataNippon Blue Jays ficou em primeiro na Bronze

Bastos foi a quarta colocadaEquipe de Atibaia ficou em segundo na Ouro

indaiatuba conquistou o título da taça Yakult infantil
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CARNAVAL  – Assim como 
na sexta-feira, o segundo dia 
de desfiles das escolas de 
samba do Grupo Especial 
de São Paulo também levou 
para o Sambódromo muitos 
foliões nikkeis que se dividi-
ram entre a Império da Casa 
Verde, Macha Verde, Unidos 
do Peruche, Dragões da Real, 
Vai-Vai, Nenê da Vila Ma-
tildes e Rosas de Ouro. Seja 
como, passista, destaque, co-
ordenador ou até mesmo pro-
fisisonais de imprensa, a folia 
de Momo está conquistando 
cada vez mais espaço nos co-
rações dos nikkeis.

Veja mais fotos à página 9
Fotos: Jiro Mochizuki


