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jIRO MOchIzUkI

Depois de muita expecta-
tiva, com direito a inter-
venção artística do japonês 
Makoto Azuma, que colo-
riu as ruas da cidade com 
suas bikes floridas, a Japan 
House São Paulo, enfim, 
foi inaugurada oficial-
mente no último dia 30 de 
maio para convidados e au-
toridades dos dois países. O 
público poderá ter acesso à 
casa a partir deste sábado 
(6). No domingo (7), para 
celebrar a inauguração em 
grande estilo, o Auditório 
Ibirapuera recebe um es-
petáculo gratuito com dois 

grandes artistas japoneses: 
Jun Miyake e Ryuichi Sa-
kamoto. Para a presidente 
da Japan House São Paulo, 
Ângela Hirata, “ao mesmo 
tempo em que abrimos esta 
casa, inauguramos também 
um novo modelo de inter-
câmbio cultural do século 
21”. “Um modelo que nas-
ce colaborativo e multicul-
tural desde sua essência. A 
Japan House é resultado 
de trabalho de curadores, 
artistas e de talentos de ja-
poneses e brasileiros que 
trabalham de mãos dadas”, 
ressaltou Hirata.

————–————–––——–––––––––––—––—–––| Págs. 3 e 4

De olho no futuro, Japan House SP
busca novos modelos de intercâmbios

Harumi Goya quer participação de jovens e ‘ex-jovens’
Um clima de tranquilidade 
marcou a 152ª Reunião do 
Conselho Deliberativo do 
Bunkyo que elegeu  a nova 
Diretoria Executiva, Dire-

toria do Conselho Delibe-
rativo e o Conselho Fiscal 
da entidade para a gestão 
2017-2019. Realizado no 
último dia 29 com a parti-

cipação de 81 conselheiros 
– sendo 25 por procuração 
– a chapa da situação “Inte-
gração e Progresso”, enca-
beçada por Harumi Goya, 

foi reeleita por aclamação. 
Na ocasião, também foi 
aprovado o relatório de ati-
vidades e demonstrações 
financeiras. Pag 5
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO 

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 04/06/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ 
SABE... - YOKO ONO
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 01/04 A 28/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo - Ses-
sões: das 11h às 13h (entrada até 
ás 13h); das 13h ás 15h (entrada 
até ás 15h); das 15h às 17h (en-
trada até ás 17h); das 17h às 20h 
(entrada até ás 19h)
Ingresso: R$12,00 – 1ºlote -  01 
março – liberado vendas do dia 
02-30 abril e 2° lote – 24 março 
– liberado vendas do dia 01-28 
maio
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

ARTIFICES DA MADEIRA – 
MOBILIÁRIO E OBJETOS
Curadoria: Dimitri Buriti
Onde: Casarão do Chá (Estrada 
Do Chá cx 05, acesso pela Es-
trada do Nagao, km 3, Cocuera, 
Mogi das 
Cruzes/SP) 
De 02/04 a 21/05/2017
Visitação: Todos os domingos 
das 9h às 17h 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.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 (Estacionamento 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 
16h e permanência no museu até 
às 17h
Informações: 11/3315-0051 

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Mou-
ra Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Web-
site: www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Tra-
ba, Salão de Atos, Tiradentes e 
Pavilhão da Criatividade Darcy 
Ribeiro de 3ª a domingo das 9h 
às 18h – Biblioteca 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 administra-
tivo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao 
Auditório Simón Bolívar e 14 e 
15 Acesso ao estacionamento do 
auditório. 

MUSEU DE ARTE MODERNA 
DE SÃO PAULO – MAM
Onde: Av. Pedro Alvares Cabral 
s/nº, Parque Ibirapuera 
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h e Bilheteria até 17h30. 
Informações: 11/5085-1318 e 
11/5549-2342 e atendimento@
mam.org.br 

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

PAVILHÃO JAPONÊS – PAR-
QUE DO IBIRAPUERA 
Onde: Pavilhão Japonês (Par-
que do Ibirapuera – portão 10 - 
próx. ao Planetário e ao Museu 
Afro Brasil) 
Visitação: quarta-feira, sábado, 
domingo e feriados 
Horário: das 10h às 12h e das 
13h às 17h 

EVENTO 

6º FESTIVAL DO JAPÃO EM 
BRASÍLIA - DF
Onde: Expobrasília (Parque da 
Cidade, Brasília-DF)
Dias 05, 06 e 07/05/2017
Ingresso: R$20,00 (inteira) ou 
R$10,00 (meia-entrada)
Informações: festivaldojapao-
bsb.com.br

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 06/05/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

NOITE DO SUSHI NO PARQUE 
MAEDA – ITU/SP
Onde: Parque Maeda (Rodovia 
Deputado Archimedes Lam-
moglia, Km 18, Estrada Tapera 
Grande, Itu/SP)
Dia 06/05/2017
Horário: das 20h às 24h
Ingresso: Convite Individual 
R$70,00
Informações: Parque Maeda: 
(11) 2118-6200

KARAOKÊ-DANCE  
NIKKEY CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar um 
ambiente familiar onde os fre-
qüentadores cantam suas músi-
cas preferidas e dançam ritmos 
como o chá chá chá, rumba, 
forro, samba e country. Todos os 
domingos Baile com Música ao 
Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi) 
Dias 06 e 07/05/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 16h e Domin-

gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu 

BAZAR BENEFICENTE ASSO-
CIAÇÃO BENEFICENTE FE-
MININA “ESPERANÇA” 
27º Kayo Matsuri: Sushi, Ti-
rashisushi, Udon, Furusato no 
Aji, Pastel, Kuzumoti, Doces e 
Salgados, Artesanato, Aventais e 
Panos de prato. Restaurante Sala 
de Exposição. 
Onde: Salão Grande da Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Social 
(Rua São Joaquim 381, Térreo 
Esperança Funjinkai, Liberdade)
Dia 07/05/2017
Horário: 8h
Informações: 11/3208-3249 e 
11/3209-1380

CONCERTO RYUICHI SAKA-
MOTO E JUN MIYAKE
Onde: Plateia Externa do Audi-
tório do Ibirapuera (Avenida Pe-
dro Álvares Cabral – Parque do 
Ibirapuera)
Dia 07/05/2017
Horário: 18h
Ingresso: Entrada Gratuita

13º UNDOKAI BENEFICENTE
Várias provas, Show de Taikô, 
Bazar, Comidas e Prêmios.
Onde: Colégio Marista Arqui-
diocesano (Rua Afonso Celso 
840, Próx. Metrô Santa Cruz)
Dia 07/05/2017
Horário: 9h
Entrada: R$ 5,00 ou produtos 
de higiene pessoal/limpeza com 
valor igual ou superior por pes-
soa. Toda arrecadação de produ-
tos será doada à KIBO-NO-IÊ. 
Crianças menores de 5 anos não 
pagam

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 11, 18 e 25/05/2017 (todas 
as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 
com Iritsu

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com Erika Ka-
wahashi, Issamu e Personal 
Dancers da Academia `Dançan-
do na Lua`.
Onde: Associação Miyagui 
(Rua Fagundes 152, Metrô São 
Joaquim) 
Dia 13/05/2017
Horário: 17h30 às 22h (das 
17h30 às 18h – karaokê por meia 
hora)
Informações: 11/2578-3829 e 
99827-9925

8º FESTIVAL DO JAPÃO EM 
VINHEDO/SP 2017Seu Modo de viver

BEM ESTAR

Transformei minha vida 
em vida de lamentações, em 
alerta ao medo incontinenti, 
palpitações constantes, olha-
res voltados só no retrovisor,  
observando e agindo con-
forme o humor de terceiros, 
como toupeira, sem coragem 
de botar cabeça para fora da 
superfície  com medo de ser 
censurado.

O meu mundo transfor-
mou-se  em um mundo de tre-
vas, dominado completamente 
pelas energias negativas sem 
luz, sem alegria, sem harmo-
nia, sem equilíbrio, sem pros-
peridade, sem auto estima.

Prisioneiro e refém das 
criações negativas, culpando 
as circunstancias dessas in-
felicidades, situações em que 
me encontro pela culpa dos 
familiares, dos amigos, da 
sociedade, que me jogaram 
nesse abismo sem fim.

Diante disso não há um 
relacionamento se quer para 
poder compartilhar e dar 
certo, pois não há como liber-
tar dessas amarras.

Todo desenvolvimento fi-
sico – mental – espíritual fi-
cam bloqueados diante desse 
estado de espírito.

Conflitos internos só de 
acusações, de cobranças, das 
frustrações, deixam no estado 
de resignação pois não conse-
guem ver saída.

Consequentemente criam 
diversas enfermidades, pois 
está fora do equilíbrio, sem 
deixar fluir energias, obs-
truindo, distorcendo, através 
das emoções e pensamentos 

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

errôneos.
Esses são os relatos da 

maioria que nos procuram.
Para essas pessoas, algo 

despertara dentro da alma , de-
sejo de mudar, de recomeçar, 
renascer, viver e ser feliz!

Para dar esse grande passo, 
necessitaram de muita cora-
gem e determinação, para bus-
car ajuda em fazer  mudanças e 
transformações na vida.

Os acolhimentos são feitos 
aqui na reunião com mentores, 
a essas almas bastante feridas, 
cansadas, atrofriadas, fracas, 
com monitoramentos persona-
lizados de acordo com as per-
sonalidades de cada pessoa.

Nesse vasto Universo, não 
há certo, nem errado, sem ne-
cessidade de afirmação, de 
confirmação, apenas deixe ser, 
estar, ou seja viva a aceitação.

Diante desse paradigma, 
inicia-se o tratamento com for-
talecimento emocional, supe-
ração dos pensamentos nega-
tivos enraizados, transmutando 
energias negativas em energias 
positivas.

A medida que vão atingindo 
o seu coração com esse novo 
conceito e forma de viver, a luz 
começa a iluminar, tornando 
sua feição bem melhor, bem 
leve, pois inicia-se o desapego 
de cargas inúteis.

Começam a praticar o 
Amor, aflorarão  Amor den-
tro do coração, a mente ficará 
calma e serena, sem conflitos.

As portas vão surgindo, 
cada qual com infinitas possi-
bilidades, a escolha é sua.

Em cada porta de sua es-
colha encontrará algo que 
alinhará com a sua neces-
sidade, no cumprimento de 
sua missão e objetivo dessa 
encarnação.

Acreditem, tenham Fé, 
Coragem, saiam do anoni-
mato e lutem para viver o Eu, 
pois só você pode viver para 
você plenamente e realizar os 
propósitos da vida.

Sê livre, Feliz, todos os 
dias de sua vida, .com Amor, 
Alegria e Gratidão!

Assim poderão comparti-
lhar essa alegria, essa felici-
dade e ajudar muitas pessoas 
necessitadas.

Vinde a nós, nós vos  cui-
daremos e guiaremos para 
que vocês possam alinhar, 
recomeçar, renovar, com essa 
reforma intima, fazer valer a 
vida e brilhar o seu Eu ver-
daeiro

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

Onde: Parque Municipal Jayme 
Ferragut (Estr da Boiada S/N, 
Portal, Vinhedo/SP)
Dias 20 e 21/05/2017
Horário: 20 das 10h às 22h e 21 
das 10h às 18h

11º BUNKA MATSURI – FESTI-
VAL DA CULTURA JAPONESA
Onde: Pavilhão Japonês do Par-
que Ibirapuera (Av. Pedro Álva-
res Cabral, Portão 10, próximo 
ao planetário e ao Museu Afro). 
De 20 a 25/05/2017
Horário: das 9h às 17h
Informações: www.facebook.
com/events/1602685119758849

CURSO 

OFICINA DE MANGÁ: TEO-
RIA E PRÁTICA
Onde: Casa de Cultura Japo-
nesa, na Cidade Universitária 
– USP (Av. Prof. Lineu Prestes 
159, sala 13, Cidade Universitá-
ria)
De 04/04/2017 a 06/06/2017, às 
terças-feiras
Horário: das 14h às 17h
Informações: sce.fflch.usp.br/
node/2303

CURSO DE KIRIGAMI
Onde: Aliança Cultural Brasil-
Japão (Rua Vergueiro 727, 5º 
andar, Liberdade)
De 10/04 e 29/05/2017
Horário: 14h às 16h30
Informações e valores: www.
acbj.com.br/index.php/kirigami-
-abril/ 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 28/05/2017 – História do Ja-
pão 3 – Período Heian
Dia 11/06/2017 – História do 
Japão 4 – Períodos Kamakura e 
Muromachi
Agosto – História do Japão 5 – 
Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Setembro – História do Japão 
6 – Período Edo (isolamento do 
Japão)
Outubro – História do Japão 7 – 
Períodos Meiji (modernização) e 
Taisho
Novembro – História do Japão 8 
– Período Showa até a Segunda 
Guerra
Dezembro – História do Japão 9 
– Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural 
Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins 
de Vasconcelos 3352, Vila Ma-
riana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

CURSO DE IKEBANA 
Onde: Casa da Cultura Japonesa 
(Av. Professor Lineu Prestes 

159, 1º andar, Cidade Universi-
tária) 
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 Japonesa 
- Sala de reuniões (Av. Professor 
Lineu Prestes 159, SALA DE 
CHÁ, 1º andar, Cidade Univer-
sitária) 
De 11/03 a 25/11/2017 
Horário: Sábado, das 10h às 
12h 
Informações: sce.fflch.usp.br/
node/2316 

CURSOS DA NIKKEY CULTU-
RAL 
Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 
4andar, Liberdade 
Cursos: Karaokê, Idiomas (ja-
pones e inglês), teclado, infor-
matica 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 conheci-
mento intermediário ou avan-
çado: 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 Kobashi 
Informações: 11/3842-3189 e 
11/97623-2216 

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
MAIO/2017 – 14h às 16h 
11/05 – Quinta-feira – Conhe-
ça os tipos de Seguros Sociais 
do Japão (Andrezza Akiyama – 
Consultora do CIATE) 
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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BRASIL-JAPÃO

fOtOS: jIRO MOchIzUkI

Depois de muita expec-
tativa, com direito a 
intervenção artística 

do japonês Makoto Azuma, 
que coloriu as ruas da cidade 
com suas bikes floridas, a Ja-
pan House São Paulo, enfim, 
foi inaugurada oficialmente 
no último dia 30 de maio para 
convidados e autoridades dos 
dois países. O público poderá 
ter acesso à Casa a partir 
deste sábado (6). No domingo 
(7), para celebrar a inaugura-
ção em grande estilo, o Au-
ditório Ibirapuera recebe um 
espetáculo gratuito com dois 
grandes artistas japoneses. 
O primeiro a subir no palco 
é o compositor Jun Miyake, 
que convida também Kyoko 
Katsunuma, Lisa Papineau, 
Bruno Capinan, integrantes 
do Vozes Búlgaras e um quar-
teto de cordas formado por 
músicos da Orquestra Sinfô-
nica do Estado de São Paulo 
(Osesp).

Na segunda parte do show, 
é a vez de Ryuichi Sakamoto 
se apresentar. Trazendo a in-
tegração entre Japão e Brasil, 
o músico promove uma ho-
menagem a Tom Jobim, ao 
lado de Jaques Morelenbaum 
e Paula Morelenbaum, com 
o Projeto Casa. Na segunda, 
8, a apresentação será restrita 
para convidados.

A cerimônia de inaugura-
ção da “casa mais aguardada” 
dos últimos meses contou 
com a presença do presidente 
Michel Temer (PMDB); do 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB); do 
prefeito João Doria (PSDB); 
do embaixador Rubens Ricu-
pero , presidente honorário da 
Japan House São Paulo; do 
ministro das Relações Exte-
riores do Brasil, Aloysio Nu-
nes Ferreira e do ministro da 
Cultura, Roberto Freire, entre 
outros.

O vice-primeiro-ministro 
Taro Aso; o vice-ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Ken-
taro Sonoura, o embaixador 
do Japão no Brasil, Satoru 
Satoh e o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae representaram o 
governo japonês. 

O arquiteto japonês Ken-
go Kuma, que assina o pro-
jeto da Japan House São 
Paulo, e o designer e produtor 
executivo Kenya Hara, res-
ponsável pelas Japan Hou-
se em todo o mundo – além 
de São Paulo, Los Angeles e 
Londres também foram sele-
cionadas pelo governo japo-
nês para receber as primeiras 
instalações no mundo – além 
de lideranças da comunidade 
nipo-brasileira como a pre-
sente do Bunkyo – Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistêncioa Social 
– Harumi Goya; o presidente 
do Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Yasuo 
Yamada; o diretor da Comis-
são dos 110 Anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, Yo-
shiharu Kikuchi; e políticos 
nikkeis como os deputados 
federais Walter Ihoshi (PSD-
-SP), Keiko Ota (PSB-SP), 
Luiz Nishimori (PR-PR), Hi-
dekazu Takayama (PSC-PR); 
o deputado estadual Jooji 
Hato e os vereadores Auré-
lio Nomura (PSDB), George 
Hato (PMDB) e Ota (PSB), 
também prestigiaram a inau-
guração.

Iniciativa global do go-
verno japonês que pretende 
trazer a São Paulo um novo 
olhar sobre o Japão contem-
porâneo, a Japan House São 
Paulo é a primeira unidade a 
abrir suas portas.

Salva de palmas – Em seu 
discurso, o prefeito de São 

Paulo, João Doria destacou 
a importante contribuição da 
presença japonesa em São 
Paulo. “A história que nos 
une, há mais de 100 anos, 
estabelece uma relação onde 
a comunidade japonesa que 
para o nosso país emigrou, 
ajudou a construir a maior ci-
dade do país, a terceira maior 
capital do mundo”.  

Segundo Doria, “valores 
humanos unem estes dois po-
vos”. “Os japoneses e o bra-
sileiros que aqui estão nessa 
cidade tem a sua índole e seu 
princípio fundamentados na 
disciplina, no tabalho, no res-
peito à família e no respeito 
também às boas tradições”, 
disse o prefeito, que ao fina-
lizar sua fala pediu uma “ca-
lorosa salva de palmas aos fi-
lhos, netos e bisnetos, aos que 
já se foram  e aos que contri-
buíram com a nossa cidade”.

Ao Jornal Nippak, Doria 
disse que são “muitos” os be-
nefícios que a casa trará para 
a cidade. “No plano cultural, 
em primeiro lugar, porque 
é uma casa de cultura, mas 
também no plano econômico 
porque vai promover diver-
sos seminários de interven-
ção econômica entre o Brasil 
e o Japão. Nós mesmos temos 
uma missão em outubro, que 
irá a Tóquio e a Osaka para 
incrementar as relações eco-
nômicas e principalmente, 
atrair novos investimentos 
para a cidade de São Paulo”, 
revelou Doria à pergunta feita 
pelo Jornal Nippak.

Investimentos – Já o gover-
nador Geraldo Alckmin, que 
destacou “a reforma traba-
lhista” aprovada na Câmara 
dos Deputados – “saímos 
de um modelo estatutário, 
de cima para baixo, para um 
modelo melhor de tratar as 

relações contratuais e ques-
tões do emprego no momento 
atual do mundo” – lembrou 
ao vice-ministro japonês, que 
morou em São Paulo – “por-
tanto, está em sua casa” –  a 
importância dos investimen-
tos japoneses no Estado de 
São Paulo. Como exemplo, 
citou a Toyota, com a nova 
fábrica de carros em Soro-
caba, e de motores, em Porto 
Feliz.

Alckmin agradeceu tam-
bém a “boa parceria” com a 
JBIC, “que financia as obras 
de saneamento  básico na re-
gião metropolitana”. E con-
clui afirmando que a Japan 

House São Paulo “representa 
bem a cultura japonesa com 
sua tradição e seu olhar no 
presente e no futuro”. “Reite-
ro meu agradecimento dizen-
do que o Japão nos enviou o 
que há de mais precioso, os 
seus filhos para o Brasil, e em 
especial para São Paulo”.

Intercâmbios – Já o vice-
-ministro japonês ressaltou a 
missão que espera  da Japan 
House. “Nós queremos que 
as pessoas saibam as ativi-
dades ricas e divesificadas 
do Japão, que não sejam os 
estereótipos. Queremos tam-
bém criar um fluxo de novos 
intercâmbios vibrantes a par-
tir de pessoas que ainda não 
conhecem o Japão”.

Segundo ele, o governo 
japonês está preparando pro-
jetos semelhantes em outras 
capitais do mundo, “ mas o 
fato de que a primeira Japan 
House se inaugurou na cidade 
de São  Paulo é um motivo de 
alegria especial para mim, 
como presidente da Liga Par-
lamentar Brasil-Japão”, disse 
Aso, destacando que São 
Paulo “é o maior centro da 
Amércia Latina do ponto de 

Depois de receber autoridades, Japan House São 
Paulo abre suas portas para o público neste sábado

vista econômico e cultural e 
possui a maior comunidade 
nikkei do mundo”. “Portanto,  
tenho certeza que São Paulo 
é a melhor e a mais ideal que 
qualquer outra cidade como 
centro e  polo informal do Ja-
pão, não apenas para o Bra-
sil mas também para toda a 
América Latina”.

O vice-ministro japonês 
destacou ainda que é desejo 
da Japan House servir de pla-
taforma para impulsionar no-
vos negócios e também que 
os dois países trabalhem em 
conjunto para superar os de-
safios comuns que existem no 
mundo. Ou seja, a Japan Hou-
se, conta, “pretende aumentar 
e multiplicar os círculos que 
unem o Brasil e o Japão”. 

“Esse é o futuro que a Ja-
pão House procura. Acredito 
que vai demorar algum tempo 
para ser alcançado, porém, é 
nosso desejo que a partir de 
hoje, Brasil e Japão consi-
gam trabalhar de mãos dadas 
e juntos desenhem  o futuro 
que a Japan House procura. 
Por fim, desejo que os novos 
talentos brotem por aqui e 
futuramente decolem para o 
mundo a partir da Japan Hou-
se”, concluiu Taro Aso.

Delicadeza – Já o presidente 
Michel Temer lembrou que 
“a presença de autoridades 
municipal, estadual e autori-
dades federais significa que, 
embora a Casa do Japão es-
teja sediada na capital São 
Paulo, na verdade é o Brasil 
todo que homenageia sua 
presença e também a comuni-
dade japonesa de São Paulo”.

“Por isso digo que é uma 
alegria participar da inaugu-
ração da primeira Casa do Ja-
pão do mundo. Nós tivemos 
essa honraria extraordinária 
e, portanto, esse espaço alia 
a beleza e a cultura do Japão 
e os laços humanos afetivos e 
de amizade que unem o nosso 
país ao estado japonês”, disse 
Temer. “Aliás, vice-primeiro-
-ministro japonês, a cultura 
japonesa, a organização japo-
nesa, a cerimônia japonesa é 
uma coisa que  encanta a to-
dos nós. Há gestos mínimos 
que revelam essa delicadeza 
institucional do povo e dos 
governantes japoneses”, disse 
o presidente, recordando uma 
passagem que teve durante 
sua visita ao país nipônico no 
final do ano passado.

Imperador – “Estando no Ja-
pão e sendo gentilmente rece-
bido pelo primeiro-ministro 
Shinzo Abe, logo depois fui 
recebido pelo imperador, que 
delicamente me concedeu 

meia hora de audiência. As-
sim como tive oportuidade de 
estar com Vossa Excelência 
nesse encontro em Tóquio. 
Mas o que mais me chamou 
a atenção, além da recepção 
institucional extraordinária, 
foi o gesto praticado durante 
minha audiência com o se-
nhor imperador. Tínhamos 30 
minutos de audiência e ao in-
vés de alguém chegar no 29º 
minuto e bater na nossas cos-
tas, vi que tinha uma pessoa 
muito elegante ali no fundo 
enquanto conversávamos eu 
e o imperador. Quando deu 
29 minutos ele levantou-se e 
fez uma reverência a indicar 
que audiência estava termi-
nada. Conto essa experiência 
para relevar que nós temos 
muito a aprender com a cul-
tura japonesa e com isto, que 
esta Casa do Japão certa e se-
guramente será divulgadora 
destes dados extraordinários 
do Japão”, explicou Temer 
lembrando que transmitiu ao 
senhor vice-primeiro-minis-
tro as reformas  fundamentais 
que nós estamos fazendo no 
estado brasileiro, dentre elas 
a trabalhista”. 

Reformas, que, segundo 
Temer, “gera, no primeiro mo-
mento, naturalmente, incom-
preensões, objeções e con-
testações, mas que são típicas 
da democracia plena que nós 
vivemos no nosso país. As 
instituições aqui, senhor vice-
-minstro, funcionam com toda 
regularidade – o Judiciário, o 
Executivo e o Legislativo –  e 
o brasileiro  é naturalmente 
um povo otimista, um povo 
que não tem pessimismo em 
nenhum instante. É por isso 
que nós dizemos aconteça o 
que aconteça, haja protesto 
não haja protesto, o Brasil 
continua e cotinuará a traba-
lhar”, disse o presidente, man-
dando uma “mensagem” para 
os investidores brasileiros “e 
naturalmente para os inves-
tidores japoneses, que, como 
bem mencionou o governa-
dor Geraldo Alckmin, já vem 
aplicando em nosso país, para 
dar tanquilidade e seguranca 
que nós estamos desobstruin-
do o caminho da economia 
para alcançar a tranquilidade 
e especialmente, eliminar o 
desemprego que aflinge a to-
dos nesse momento”, disse 
Temer , afirmando que “tenho 
a certeza de que a Casa do Ja-
pão, no coração econômico e 
financeiro do Brasil, aproxi-
mará ainda mais brasileiros 
e japoneses, seja pela difusão 
da cultura seja pelo estímulo 
de novos negocios”.

Leia mais à página 4
(Aldo Shiguti)

cerimônia recebeu autoridades das esferas municipal, estadual e federal, além do vice-ministro taro Aso

O curador Marcello Dantas apresenta a exposição para taro Aso

O presidente Michel temer, Ângela hirata e taro Aso

taro Aso conversa com kengo kuma e kenya hara

Instalação em São Paulo é a primeira a ser inaugurada
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Melhor que tentar ex-
plicar a Japan House 
São Paulo em pala-

vras, o ideal é visitar a ins-
talação para poder entendê-
-la. E mesmo a assimilação 
pode levar algum tempo. Às 
vésperas de abrir suas por-
tas para o púbico, a Japan 
House São Paulo convidou 
jornalistas para uma coletiva 
com a presença do diretor de 
Comunicação de Relações 
Estratégicos do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros do 
Japão, Naoto Nakahara; do 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae; da 
presidente da Japan House 
São Paulo, Ângela Hirata; do 
designer e responsável pelas 
unidades da Japan House no 
mundo, Kenya Hara; o cura-
dor Marcello Dantas e a dire-
tora de Mídia e Comunicação, 
Nely Caixeta.

“A Japan House São Paulo 
que buscamos é uma plata-
forma que olha para o futuro. 
Não se trata apenas de um lu-
gar, um edifício, mas um es-
paço para reunir pessoas com 
diferentes ideias com o obje-
tivo de ter um trabalho con-
junto de criação. E por meio 
desta plataforma, criar novas 
rodas de amizade e partir para 
uma viagem em busca de no-
vas possibilidades”, explicou 
Naoto Nakahara.

Vai ter exposição, como 
a que abre a casa, “Bambu – 
Histórias de um Japão”, onde 
o visitante é convidado a des-
cobrir dez momentos da his-
tória do bambu no Japão. Mas 
nem por isso é uma galeria 
ou um centro cultural, como 
observa o cônsul Takahiro 
Nakamae.

“Espera-se que a Japan 
House seja uma plataforma 
para o desenvolvimento de 
novos intercâmbios nos cam-
pos do negócio, no meio aca-
dêmico, cultural, na ciência e 
na tecnologia”, disse Naka-
mae que, desde que a ideia do 
projeto foi lançada, em feve-
reiro do ano passado, vem se 
desdobrando para apresentar 
o conceito à comunidade ni-
po-brasileira.

Apesar de considerar suas 
investidas “frutíferas”, o côn-
sul conta que teve que enfren-
tar “alguns desafios”, justa-
mente por se tratar de um pro-
jeto “totalmente novo”. “Não 
temos parâmetros para seguir. 
A Japan House São Paulo é a 
primeira unidade a ser inau-
gurada e por isso servirá de 
padrão para as demais”, disse. 

Segundo ele, “a intenção 
não é nunca será a de despre-
zar a história contada até aqui 
pela comunidade nipo-brasi-
leira”. “No início, muitos es-
tavam preocupados se a Japan 
House iria fazer concorrên-
cia com o que já existe, mas 
a ideia é de co-existência”, 
conta Nakamae que, indagado 
se conseguiu fazer com que 
a comunidade entendesse o 
espírito da Japan House, sim-
plesmente respondeu: “sim e 
não”.

Avião – “Nossa principal di-
ficuldade foi a de não poder 
mostrar o projeto de forma 
detalhada. Mas creio que 
conseguimos a compreen-
são  da ideia que queremos 
para a Japan House e, neste 
contexto, qual é a colocação 
da Japan House no esquema 
das relações Brasil-Japão, na 
qual a comunidade japonesa 
é um elemento fundamental”, 
explicou o cônsul, que com-
parou o processo de entendi-
mento da Japan House a um 
avião. “Tomamos impulso 
e agora o avião está voan-
do na horizontal, mas nunca 
será uma viagem tranquila. 
Haverá turbulências de vez 

em quando”, disse Nakamae, 
acrescentando que “sendo o 
centro econômico e cultural 
de toda a América do Sul e 
base da maior comunidade 
japonesa fora do Japão, São 
Paulo é uma cidade que possui 
grande potencial para ser sede 
da nova estratégia de divulga-
ção do governo japonês”.

“A Japan House quer 
apresentar o autêntico Japão 
contemporâneo, sem estereó-
tipos, e em colaboração com 
as entidades nipo-brasileiras. 
Desejamos que a Japan House 
São Paulo seja o ponto de par-
tida para novos intercâmbios, 
incluindo os jovens nipo-bra-
sileiros , enquanto apresenta-
ção do Japão que enriquece o 
mundo”, esclareceu o cônsul. 
“Esperamos que a Japan Hou-
se se torne parte da vida dos 
paulistanos e dos brasileiros e 
com isso contribuir para uma 
maior aproximação entre o 
Japão e o Brasil”, finalizou.

Sutileza – Para a presidente 
da Japan House São Paulo, 
Ângela Hirata, “ao mesmo 
tempo em que abrimos esta 
casa, inauguramos também 
um novo modelo de intercâm-
bio cultural do século 21”. 
“Um modelo que nasce cola-
borativo e multicultural desde 
sua essência. A Japan House é 
resultado de trabalho de cura-
dores, artistas e de talentos  
japoneses e brasileiros que 
trabalham de mãos dadas”, 
ressaltou Ângela, afirmando 
que a Japan House “permitirá 
que os brasileiros de hoje des-
cubram e se encontrem com o 
Japão contemporâneo”. “

Servirá também como 
uma plataforma para que os 
japoneses se expressem e tro-
quem ideias de suas fronteiras 
habituais”, disse, lembrando 
que “o conceito ficou a cargo 
do renomado designer Kenya 
Hara e o espaço foi desenhado 
pelo brilhante Kengo Kuma, 
que trouxe para São Paulo a 
sutileza da arquitetura do Ja-
pão”.

“Somos um braço estendi-

do para colabo-
rar com grande 
número de ins-
tituições brasi-
leiras de forma 
a promover todo 
tipo de troca que 
possa resultar no 
enriquecimen-
to das duas na-
ções. Vamos ter 
mostras de ar-
tes fantásticas e 
com a anuência 
de Kenya Hara, 
sempre ligado 
com algo que se 
chama business e 
muita sustentan-
bilidade”, expli-
cou Ângela, que 
concluiu: “Esta 
casa vai ser eter-
na”.

Multidisciplinar – Para o 
curador da Casa, Marcello 
Dantas, “uma das coisas mais 
interessantes deste projeto é a 
sua natureza multidisplinar”. 
“É um projeto que, sim, tem 
um equipamento, mas é um 
projeto que se expande além 
das fronteiras desta casa. É 
uma plataforma de comuni-
cação que pode se manifestar 
de várias maneiras. E logo no 
início deixamos isto claro, 
que chegamos aqui para en-
contar veios de comunicação, 
de cooperação entre o Bra-
sil e o Japão, entre a cultura 
contemporânea do Brasil e a 
cultura contemporânea do Ja-
pão”, destacou Dantas.  

Para o curador, a Japan 
House São Paulo, “é, talvez, a 
primeira instiuição desta natu-
reza a ser pensada por algum 
país no século 21”. “Uma pla-
taforma que inclui ao mesmo 
tempo o designer, a arte con-
temporânea, a engenharia, a 
ciência, a tecnolocia, a capaci-
dade dos negócios e de gerar 
trabalho. Tudo isso faz parte 
de uma ação integrada que 
ultrapassa as fronteiras de um 
centro cultural”, comentou.

Saci-pererê – Para ele, seu 
trabalho como curador da 
Japan House São Paulo será 
o de “trazer o saci pererê de-
les”. “Me coloquei no sentido 
oposto. Se tivesse fazendo 
uma Casa do Brasil no Japão 
eu precisaria, naturalmente, 

mostrar quem é o saci pererê, 
o que é macunaíma, o que é 
antropofagia, o que é o Brasil. 
Meu trabalho na Japan Hou-
se é tentar trazer o saci deles. 
Trazer esse Japão do imaginá-
rio para dentro do coração dos 
brasileiros. Se a gente conse-
guir fazer isso, será um marco 
fascinante nessa relação entre 
o Brasil e o Japão”, explicou, 
acrescentando que o bambu 
não foi escolhido como tema 
para abrir a casa por acaso.

Bambu – Para ele, o bambu 
é o “ingrediente secreto da 
cultura japonesa, um prota-
gonista silencioso”. “Os pró-
prios japoneses não se dão 
conta do quanto o bambu está 
presente na cultura japonesa. 
Ele está por toda parte, na ce-
rimônia do chá, nas artes mar-
ciais, na arquitetura, no desig-
ner, na comida e na arte con-
temporânea e na tradicional. 
De alguma forma o bambu 
tem uma presença dentro da 
cultura japonesa”, explicou, 
lembrando que o bambu sem-
pre o fascinou. “Como um 
recurso natural renovável ex-
tremamente sustentavel pode 
ser tão importante dentro da 
cultura japonesa?. E o Bra-
sil, coincidentemente, é um 
país em que todos conhecem 
o bambu. Ele não é um ser 
estrangeiro. O brasileiro tem 
uma certa familiaridade com 
ele, só que a única coisa que 
gente sabe fazer realmente 
com o bambu é uma vara de 
pescar. E o Japão tem perto de 
5 mil usos catalogados para 
o bambu”, disse Dantas, des-
tacando que a exposição traz 
um pouco do caráter multi-
disciplinar que a instiuição 
pretende ter. “Ou seja, a Japan 
House é um lugar que você 
vai sempre se surpreender. 
“Estamos olhando um pouco 
também para o imaginário. 
Vamos ter uma  sequência 
fortíssima de workshops que 
olha desde o bambu como 
gastronomia até o bambu 
como forma de arquitetura, 
o bambu dentro da espiritua-
lidade e o bambu como joia, 
como uma oportunidade de 
negócio, uma oportunidade 
de investimento. Olhando 
para as várias formas de como 
o bambu pode se manifestar, 
queremos ter isso como base 

Com Japan House SP, Japão inaugura plataforma 
para desenvolver novos modelos de intercâmbios

Inauguração da japan house São Paulo contou com a presença de Michel temer e taro Aso

Walter Ihoshi com o presidente temer

de inspiração”, destacou o 
curador, acrescentando que 
outro exemplo para tentar 
explicar o conceito da Japan 
House pode ser verificada no 
restaurante comandando pelo 
chef Jun Sakamoto.
Segundo Dantas, no dia da 
abertura, o cardápio não terá 
sushi nem sashimi, por exem-
plo, só para ficar em dois dos 
principais pratos mais co-
nhecidos pelos brasileiros. O 
menu será a culinária budista 
shojin ryori.

Em entrevista ao Jornal 
Nippak, Jun Sakamoto disse 
que “nosso objetivo aqui é 
fazer uma ponte com o que 
xiste de atual na gastronomia 
japonesa”. “No começo não 
dá para ser sofisticado. A prio-
ridade será a base bem feita, 
com os ingredientes mais 
apurados possíveis. O início 
será mais básico, mais sutil”, 
diz Sakamoto, afirmando que 
a ideia é trabalhar em cima de 
conceitos.

 “Ao longo do tempo vou 
trazendo chefs de cozinha 
e com a vinda deles vamos 
apresentando o que há de 
mais mnoderno”, revela Sa-
kamoto, explicando que o 
preço estará “dentro dos mpa-
drões da Avenida Paulista”. 
“Nós temos que nos adaptar a 
entorno. Não adiante vir com 
um conceito maravilhoso, 
preços estratosféricos e não 
ter cliente dentro. Então, será 

um tíquete bem razoável por-
que queremos atingir muita 
gente”, garante.

Repercussão – Presentes na 
cerimônia de inauguração, 
o deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP) e o verea-
dor Aurélio Nomura (PSDB) 
comemoraram. “Ter a Japan 
House é poder entrar no Ja-
pão sem sair de São Paulo, é 
poder ter uma janela do Japão 
contemporâneo e conhecer 
um pouco mais da gastrono-
mia, da cultura, das artes e da 
tecnologia do Japão moderno 
e fazer esta ponte ente os dois 
países”, disse Ihoshi.

Para o líder do prefeito 
Doria na Câmara Municipal, 
“a Casa vai possibilitar um 
estreitamento nas relações 
não só culturais mas também 
econômicos”. “A localização, 
na Av Paulista, é estratégica. 
Aqui é o coração financeiro 
do país. Acredito que a Japan 
House vem a contribuir para 
este estreitamento”, disse Au-
rélio Nomura. 

  (Aldo Shiguti)

JAPAN HOUSE SãO PAULO
Abertura para o público: 
6 de maio (sábado)
Horário de funcionamento:
De terça a sábado, das 10 às 
22h; domingos e feriados: das 
10 às 18h
Entrada franca
Telefone: 11/3090-8900

coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira

Espaço multimídia com cerca de 2 mil livros 

Exposição sobre bambu marca abertura da casa do japão

O chef jun Sakamoto: “A prioridade será a base bem feita”

Raul takaki, Aurelio Nomura, Aloysio Nunes e caio carvalho caito

fAcEbOOk/AURELIO NOMURA



São Paulo, 04 a 10 de maio de 2017 5JORNAL NIPPAK

ELEIÇÕES NO BUNKYO

fOtOS: ALDO ShIgUtI

Um clima de tranqui-
lidade marcou a 152ª 
Reunião do Conse-

lho Deliberativo do Bunkyo 
– Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social – que elegeu  a 
nova Diretoria Executiva, Di-
retoria do Conselho Delibe-
rativo e o Conselho Fiscal da 
entidade para a gestão 2017-
2019. Realizado no último 
dia 29 com a participação 
de 81 conselheiros – sendo 
25 por procuração – a cha-
pa da situação “Integração e 
Progresso”, encabeçada por 
Harumi Goya, foi reeleita 
por aclamação, sem nenhuma 
manifestação em contrário. 
Na ocasião, também foi apro-
vado o relatório de atividades 
e demonstrações financeiras.

A reunião marcou a des-
pedida do jurista Kiyoshi Ha-
rada como presidente do Cos-
nelho Deliberativo. Após três 
mandatos, ele passou o cargo 
para Jorge Yamashita. Em seu 
discurso, Harada agradeceu 
“a todos os conselheiros que 
emprestaram sua inestimável 
colaboração ao longo desses 
seis anos”.

“Tenho a convicção que 
demos um passo adiante no 
cumprimento de um dos ob-
jetivos tradicionais do Bun-
kyo, que é o de fomentar o 
intercâmbio sociocultural en-
tre o Brasil e o Japão”, disse 
Harada, que destacou, como 
exemplo, o lançamento da 
obra coletiva “Intercâmbio 
Cultural Brasil-Japão”, escri-
ta por 57 renomados autores 
paulistanos, contendo 32 ca-
pítulos. Segundo Harada, a 
publicação trouxe “inegavel-
mente uma visibilidade maior 
em termos de confronto de 
duas culturas dos dois países, 
contribuindo enormemente 
para o aprofundamento dos 
laços de amizade que unem 
Brasil e Japão, dois países 
de hábitos e costumes com-
pletamente diferentes, senão 
opostos: individualismo de 
um lado, e o coletivismo de 
outro”.

“Em outras palavras, 
abriu-se um caminho virtual 
de ida dos brasileiros ao país 
de nossos antepassados que 
aqui aportaram no inicío do 
século passado. Abriu-se uma 
rota virtual permamente por 
onde são levadas as bagagens 
culturais do povo brasileiro 
àquele distante do país do ex-
tremo oriente”, explicou ele, 
lembrando que “nem todos os 
projetos de nossa iniciativa 
mereceram concordância dos 
senhores conselheiros, o que 
é usual em uma sociedade 
aberta, pelo que esse fato 
deve ser aceito com humil-
dade e naturalidade”.

Ética – Harada, no entanto, 
afirmou que “temos a con-
vicção plena de que em to-
dos os momentos agimos 
com ética, dentro dos pa-
drões tradicionais da cultura 
japonesa, que tanto diginifi-
cam o povo japonês”. “Sem 
ética, uma pessoa, por mais 
inteligente, erudita, compe-
tente e operosa que seja, so-
mente conseguirá construir 
um mundo sem sentido, um 
mundo vazio, desprovido de 
calor humano, um mundo 
onde a pessoa somente age 
para si mesma para satisfa-
ção de seu ego, desconside-
rando a presença de outros. 
Em outras palavras, pessoa 
que agem sem ética não 
passa de um aventureiro que, 
ao contrário do trabalhador, 
tem como lema ‘colher todos 
os frutos possíveis sem plan-
tar a árvore’”, disse Harada 
que, em entrevista ao Jornal 
Nippak, informou que “é co-
mum numa sociedade aberta, 
você não conseguir emplacar 
todos os seus projetos porque 
quando se age com ética não 
se procura como meta a vitó-
ria, o triunfo”.

“Isso é coisa de individu-
alismo, quem age com ética, 
pensa no coletivo, em não 
alacançar a vitória mas em re-
mover os obstáculos e cons-
truir um mundo com sentido, 
se possível e na medida da 
possibilidade, sem forças a 
barra”.

Tatemai – “Esse é o agir do 
povo japonês, que mira, antes 
de mais nada, o interesse da 
coletividade. O japonês tem 
duas palavras mágicas que 
bem ilustram o que quero 
dizer, que é tatemai, uma lin-
guagem social para o público 
externo, e honne, que é uma 
linguagem interna, usada no 
recinto familiar ou no grupo 
de amigos mais íntimos. Isso 
evita o confronto, a quebra do 
wa, a tanquilidade, a paz.

Por isso que o povo ja-
ponês não é tão barulhento, 
está sempre convivendo com 
a paz”, disse Harada, afir-
mando que, por outro lado, 
a falta de ética, “que é uma 
cultura arraigada na cultura 
do brasileiro está conduzin-
do este país a um destastre 
total”. 

“Cada indivíduo está agin-
do com egoísmo, ignorando 
as pessoas que o cercam. E 
como a maioria da população 
naõ tem ética os governan-
tes também não tem o menor 
senso ético. E por conseguin-
te, o Estado, que é dirigido 
por eles, não tem ética. En-
tão, o Estado perdulário, sem 
ética, não consegue construir 
um espaço público de igual-
dade para diminuir este ab-
surdo abismo que separa um 
punhado de ricos que ganham 
milhões por mês contra uma 
multidão de miseráveis que 
vivem à margem da pobreza 
e que não conseguem ter uma 
participaçao ativa nesa socie-
dade”, explicou Harada, que 
exaltou também o êxito da 
Comissão Jurídica, que ob-
teve uma decisão em quatro 
ações direta de inconstitu-
cionalidade do artigo 55 que 
exigia gratuidade e relatório, 
além do certificia do Cebas 
–  Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência 
Social na Área de Educação”

“Isso foi julgado inscons-
tituicional. Além disso foi 
julgado também um recurso 
extraordinário em grau de re-

percussão geral, ou seja, ne-
nhum tribunal do país poderá 
decidir em sentido contrário”. 
“Então, o Bunkyo, que foi au-
tuado pelo descumprimento 
do artigo 55 da lei 8215, à 
medida que este artigo 55 foi 
considerado insconstitucional 
no tempo em que estava em 
vigor, o auto de infração deve 

cair. Isto é, deveremos ganhar 
todos os embargos”, afirmou.

Peça-chave – No lugar de 
Harada, quem assume é Jorge 
Yamashita, que até gestão 
passada era o primeiro vice-
presidente da Diretoria. Con-
selheiro mais bem votado nas 
últimas eleições, Yamashita 
foi uma das principais peças 
no “quebra-cabeça” montado 
por Harumi Goya. Alçado em 
eleições passadas à condição 
de pré-candidato a presidente 
do Bunkyo, Yamashita sem-
pre declinou alegando “não 
ter o perfil adequado”.

Aceitar o convite para su-
ceder Kiyoshi Harada tam-
bém não foi tarefa das mais 
fáceis. “Continuo achando 
que, esmo para a Presidên-
cia do Conselho Delibera-
tivo, existem outras pessoas 
com as características mais 
adequadas. Mas mais do que 

Harumi Goya assume novo mandato e espera 
maior participação de jovens e ‘ex-jovens’

kiyoshi harada, que se depediu do conselho Deliberativo, e harumi goya, eleita para mais um mandato

nunca estou contando com a 
ajuda de colegas para realizar 
o trabalho”, disse ele, admi-
tindo que aceitar o convite 
“sempre foi difícil e sempre  
será”. “Mas dentro das atuais 
circunstâncias, estamos tra-
balhando. Tem outas formas 
de contribuirmos, continuo 
participando, mas esta não 
seria a única forma. Cada um 
pode desempenhar melhor 
seu papel quando esse papel 
é adequado ao perfil de cada 
um”, justificou Yamashita.

Ex-jovens – Em seu discurso 
de posse, já como presidente 
reeleita do Bunkyo, Harumi 
Goya lembrou que entrou 
no Bunkyo convidada pelo 
professor Kokei Uehara, que 
presidiu a entidade de 2003 
até 2009, e a Comissão de 
Comemoração do Centenário 
da Imigração Japonesa. 

Destacou que procurou 
pautar sua atuação inspirada 
em duas frases ditas pelo pro-
fessor Uehara. “Uma delas 
diz – ‘um sonho sonhado por 
um é apenas um sonho. Um 
sonho sonhado por todos se 
torna realidade’. A outra ensi-
na que, ‘para mudar a menta-
lidade de uma comunidade, é 
preciso 10 anos’”. 

Agora, neste segundo 
mandato, Harumi disse que 
pretende “buscar a concreti-
zação dos desafios contidos 
nessas frases”. “Para esta 
gestão montamos uma dire-
toria visando reunir jovens 
experientes e aqueles que 
podemos chamar de “ex-
-jovens”, ou seja, apesar dos 
cabelos grisalhos, o espírito 
ainda permanece jovem. To-
dos, jovens voluntários, assu-
mem com energia renovada 
para fortalecer a alma desta 
entidade.A minha expectativa 
é a de fazer brotar as semen-
tes do legado desta diretoria, 
representadas pela ascensão 

da liderança dos jovens ex-
perientes aos altos postos do 
Bunkyo”, comentou.

Desafios – Ao Jornal Nip-
pak, Harumi disse que neste 
mandato espera uma maior 
participação dos jovens. 
“Na diretoria anterior faltou 
uma conversa mais detalha-
da e acabei deixando de fora 
a participação dos jovens. 
Desta vez conversamos antes 
e eles vieram com um pro-
jeto e muito animados. Essa 
energia e esses ventos novos 
são muito saudáveis para nós. 
Essa força, aliada aos nos-
sos eventos, vai contribuir 
para dar a sustentabilidade 
ao Bunkyo em termos de re-
ceita para suprir onde ainda 
estamos deficitários”, justifi-
cou Harumi, explicando que, 
entre os “inúmeros desafios 
a serem enfrentados por esta 
nova diretoria está a finaliza-
ção, ainda este ano, das obras 
do Espaço Cultural Bunkyo”.

“Em seguida, a de dedicar-
-se à realização da primeira 
fase do Plano Diretor de Sus-
tentabilidade do Centro Es-
portivo Kokushikan Daigaku, 
em São Roque”, disse ela, 
acrescentando que “em 2018, 
também estaremos volta-
dos à comemoração dos 110 
anos da imigração japonesa 
no Brasil”. “Mais uma vez, 
graças à dedicação de todos, 
esperamos celebrar condig-
namente este marco represen-
tativo em direção ao segundo 
centenário da presença dos 
imigrantes japoneses neste 
país”, observou Harumi, 
acrescentando que pretende 
trabalhar em parceria com a 
Japan House São Paulo, inau-
gurada no último dia 30 com 
a presneça do vice-ministro 
japonês, Taro Aso, e do presi-
dente Michel Temer.

“Acho que a Japan House 
vai aumentar os esforços para 
que muito mais gente se inte-
resse pela cultura japonesa. 
Sinto que nós, que trabalha-
mos na preservação e divul-
gação da cultura japonesa, 
herdamos muitas coisas dos 
imigrantes que a trouxeram e 
a Japan House está em con-
tato direto com o Japão atual. 
Através da Japan House po-
demos incorporar também o 
Japão mais moderno, o Japão 
de hoje e assim trabalharmos 
juntos para a divulgação de 
uma cultura japonesa mais 
completa”.

(Aldo Shiguti)

jorge Yamashita comandará no novo conselho Deliberativo

Reunião do conselho Deliberativo contou com a presença de 56 conselheiros

Serviços Públicos

NIPÔNICA

De repente, Hiroaki 
achou que estava silencioso 
demais lá fora. Resolveu dar 
uma olhada.

— Mário! Mário! — gri-
tou, ao mesmo tempo em 
que retornava até a porta de 
entrada da casa para garantir 
ser ouvido. 

Mário logo apareceu e 
com semblante preocupado.

— O que foi Hiro? Por 
que tanto alvoroço?

— Olha lá! Cadê?! Hó-
mis, embora... deixar buraco 
assim! — apontou na dire-
ção a que se referia, bem em 
frente à casa.

Mostrou como ficara um 
buraco que a SABESP abriu 
para tapar o vazamento de 
água da rua, atendendo a 
um chamamento do próprio 
Mário.

— Ué? Eles já foram em-
bora, Hiro?

— Hai!... (Sim!) — Saiu 
sem querer da boca de Hiro 
— Como achar muito quie-
to, sair pra ver. Não estar 
mais! Sumir! Ir embora! — 
Hiro respondeu abrindo os 
braços, com olhar espanta-

do.
 — Pô! Os caras podiam 

ter me chamado antes de irem 
embora, né — reclamou Má-
rio.

— Atarimae (óbvio)...! — 
Saiu sem querer, novamente 
— Também achar.

— Pô! Já demoraram 
muito para atender ao cha-
mado... e com toda aquela 
água potável jorrando esses 
dias — Mário não se confor-
mava — Agora, tapam o bu-
raco desse jeito e vão embora.

— Se chuva cair vai dar 
melé... melé... meléca! Não 
vai, Mário?

Mário até riu um pouco da 
expressão usada pelo inqui-
lino japonês, mas concordou 
e emendou:

— No Japão isso não 
acontece, né?

— Nom! — respondeu ele 
enfaticamente — No Japom, 
órgão público vem mesmo 
dia da chamada, córuta asfa-
ruto com máquina... boniti-
nho... conseruta vazamento... 
tampa buraco e decha iguaru 
como estava antes — Hiro 
contou até com orgulho.

— Que inveja, cara. Apos-
to que todo serviço público lá 
seja bem feito. Não é, Hiro?

Antes de responder, ainda 
sorrindo, Hiroaki apontou.

— Por exemplo, no Ja-
pom, calçadas não são mal-
feitas assim... melhor, não ser 
esburacadas desse jeito — 
Hiro franziu o cenho e con-
tinuou — Outro dia, ajudar 
senhora do vizinho que tinha 
caído lá...

— A dona Zélia? — inter-
rompeu-o, Mário — Por isso 
ela estava com pé engessado?

— Hai! Hai! — e apontou 
para cima — Fiação desse 
jeito, não existir lá! Já come-
çar enterrar, mas onde ainda 
aérea, ser bem feita. Isso aí, 
muito feio!! Bagunçado! — 
completou.

Mário riu, e acrescentou:
— Sem contar as gambiar-

ras por falta de fiscalização!
Hiroaki olhou para Mário 

demonstrando não ter enten-
dido.

— Gambiarra, Hiro... é a 
ajeitadinha que o povo faz, 
nesse caso, pra puxar luz pra 
casa... sem pagar... — expli-
cou Mário, lamentando.

— No Japom, proibido! 
Ninguém fazer! Só órgão pú-

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

blico! — Hiro foi taxativo 
— E se fazer, multa grande! 
Faltar isso no Brasil! — 
completou.

— Concordo! O pro-
blema neste país é a impuni-
dade em todos os níveis — 
lamentou, Mário — Quando 
isso ocorrer... coisa que du-
vido... 

— Nom falar assim, Má-
rio! — dessa vez, Hiroaki é 
que o interrompeu e em tom 
de reprimenda — Ter de 
agir! Ter de cobrar dos res-
ponsáveis!

Mário olhou-o admira-
do!

— Ligar já para órgão 
público! — cobrou-o.

Sem contestar, Mário 
saiu correndo para dentro de 
casa, para obedecê-lo.

Pegue essa bituca!
Não vá jogá-la no chão!
Comece por aí!
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  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

DIvULgAçÃO

Quase golpe
Há um ano a nossa De-

mocracia sofreu um golpe. 
E como a situação piorou 
muito de lá pra cá, estamos 
sujeitos a levar um golpe 
mesmo estando em casa.

“ Golpes antigos, pra-
ticados há 30, 40 ou 50 
anos, continuam frequen-
tes e dando muito prejuízo 
a quem é enganado pela 
conversa dos golpistas. São 
fraudes aplicadas no meio 
da rua, no interior de agên-
cias bancárias ou pelo tele-
fone, sem qualquer tipo de 
sofisticação, mas bastante 
eficientes e lucrativas para 
os criminosos. Somente na 
4ª Delegacia do Centro, em 
Belo Horizonte, este ano já 
foram registradas mais de 
300 ocorrências desse tipo, 
segundo informa o delegado 
Marcelo de Andrade Paladi-
no.” - conta Pedro Ferreira, 
do jornal Estado de Minas, 
em 10.11.2014.

O meu primo Mário foi 
à cozinha tomar um copo 
d’água e

Triiim triiim triiim
- Moshi moshi alô!
- Alô! Aqui é Estela Na-

tália do Banco Tau! Gosta-
ria de confirmar se o senhor 
fez hoje uma compra com 
o seu Credicard no Maga-
zine Luiza no valor de R$ 
5.780,00?

- Não. Qual loja do Ma-
gazine Luiza?

- Não temos como saber, 
senhor. São tantas lojas.

- Pode cancelar essa 
compra e obrigado por ligar.

- Espere, não desligue. 
O senhor precisa fazer uma 
carta contestando a compra. 
É simples, vou ditar: São 
Paulo, data de hoje, assunto 
contestação de compra. 
Eu, M.C., não realizei uma 
compra no Magazine Luiza 
no valor de R$7.580,00.

- Espera aí, não era 
5.780,00?

- Ah é, eu inverti os nú-
meros.

- Depois é só assinar. 
Ah, precisamos do seu car-
tão cortado ao meio para o 
Departamento de Investi-
gação fazer o rastreamento. 
O protocolo desta ligação é 
001002003.

- Eu entrego no meu 
Banco?

- Não, um agente nosso, 
o Mané vai passar aí no seu 
prédio pra retirar a sua carta.

- Isso está esquisito. 
Nunca devolvi um cartão 
destruído ao Banco.

- Os procedimentos mu-
dam, senhor.

- Prefiro levar a carta 
pessoalmente, moça.

- Não queremos dar tra-
balho ao senhor.

- Qual é o nome do seu 
gerente?

- CLEC!
- Ué, desligou na minha 

cara. Por que será? Que mal 
educada!

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

Quase golpe II
Mário, meu primo aza-

rado, andava por Pinheiros 
quando

- Moço, por favor, o se-
nhor conhece essa rua? – 
perguntou um rapaz, esten-
dendo um cartão de visitas.

- Não, conheço, não.
- Sabe o que é, moço? É 

que eu ganhei na quina e o 
dono dessa alfaiataria me 
disse que pagaria R$ 10 mil 
por este bilhete.

Um sujeito “insuspeito” 
aparece.

- Desculpe, estava pas-
sando e ouvi a conversa. 
Posso conferir pra ver se 
você ganhou mesmo? – per-
guntou e pegou a tal aposta 
premiada.

Ordenou ao celular: - 
Loto tal, de 18 de março.

- Caramba! Ganhou 
mesmo! R$5 milhões de re-
ais, sozinho.

- Mas eu não posso rece-
ber. Estou sem documento 

porque perdi na viagem de 
Mato Grosso até aqui.

- Então, peça pra alguém 
da sua família pegar o di-
nheiro.- sugeriu o meu pri-
mo.

- Só confio no meu pa-
trão que é um japonês mas 
ele está no Japão e vai ficar 
lá uns três meses.

- Daqui a três meses, já 
era! – disse o sujeito que 
deve ser parente da Estela 
Natália.

- Vocês não querem me 
ajudar? Dou cem mil pra 
cada um.

O “insuspeito” me cutu-
cou.

- Vocês me desculpem 
mas tenho um compromisso 
agora – disse o meu primo.

E saiu de fininho, pen-
sando: - Ele só confiava no 
patrão e agora confia em 
dois desconhecidos. Eu, 
heim?!, cair no golpe do bi-
lhete, agora loto premiada, a 
esta altura da vida. Tô fora! 

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

Quase golpe III
Em casa ou na rua, fi-

que espert@. Já alertava o 
Ataulpho Alves:

“ laranja madura na beira 
da estrada, tá bichada Zé, ou 

tem marimbondo     no pé.” 
O que cai do céu é chuva ou 
caca de passarinho. 

Fora, golpistas! Fora, 
Temer!

EXPOSIÇÃO

DIvULgAçÃO

A exposição Mini, de 
Erica Mizutani, pros-
segue até 25 de maio, 

no Bira Café Bar (região dos 
Jardins). Nesta mistura de bar 
e ikakaya japonês, a artista 
plástica apresenta diversas 
obras de tamanhos meno-
res, incluindo ilustrações em 
aquarela, pinturas em acrílica 
e bico de pena.

“Também estou apresen-
tando algumas colagens, que 
voltei a produzir após muitos 
anos”, adianta Erica. Todas as 
obras expostas estarão a ven-
da, com preços a partir de R$ 
220.

Do extremo norte do ar-
quipélago japonês, o avô 
trouxe na bagagem o ofício 
de escultor. No Brasil, trans-
mitiu para a família os pri-
meiros genes artísticos. O 
pai, artista e publicitário, e a 
neta, a artista plástica Erica 
Mizutani. 

Trabalhando em diversas 
mídias, papel, telas, paredes, 
livros, muros e colagens, o 
trabalho de Erica revela de-
talhes de sua vida pessoal, 
influências culturais e fami-
liares.

Versátil, a artista come-
çou sua carreira como edi-
tora de arte, mas hoje deixa a 
sua marca em telas, paredes, 
livros, estampas de roupas e 
calçados e até shapes de ska-
te.

Seus projetos personali-
zados recriam o universo das 
pinturas e ilustrações, alter-
nando referências ocidentais 
e orientais.

Entre suas criações, um 
carinho todo especial para 
Mizulina, uma personagem 
cheia de emoções e persona-
lidade forte. Com suas  meias 

listradas e bochechas rosadas, 
Mizulina flutua em muros e 
paredes. Mas ela não está só. 
Minhocas, taturanas e outros 
seres encantados também são 
presenças constantes na arte 
de Erica Mizutani.

Sua carreira inclui, ainda, 
exposições como Olhar Cris-
talírico, Espaço das Artes 
(São José dos Campos, 2008); 
Projeto Improvisado, Casa 
das Caldeiras (São Paulo, 
2008), Galeria Urban Arts 
(São Paulo, 2011 e 2012); e 
Mizuniversos, Galeria A Casa 
Branca (São Paulo, 2013).

Seus murais podem ser 

vistos em diversas partes do 
Brasil e também no exterior. 
No Rio de Janeiro, participou 
do maior evento de grafite do 
Brasil, o  Art Rua e, em 2016, 
esteve pela primeira vez em 
Paris, levando sua arte para o 
Le M.U.R. (Modulable, Ur-
bain et Réactif).

Os trabalhos de Erica Mi-
zutani também foram temas 
de reportagens e ilustraram 
publicações nacionais e in-
ternacionais, como a revista 
americana AFAR, revista ja-
ponesa Bijutsu-Techo e peças 
gráficas para marcas como 
Concha y Toro, Close Up e 

Restaurante Hideki.

ExPOSIçãO MINI, DE 
ERICA MIZUTANI
Quando: Até 25 de maio
Horário de funcionamento: 
11h30 às 22h30
Onde: Bira Café Bar (Ala-
meda Itu, 1088, Jardins, São 
Paulo)
Tel.: (11) 2935-2009
Entrada gratuita

Mostra ‘Mini’, da artista Erica 
Mizutani, prossegue até 25 de 
maio no Bira Café Bar

pesquisador associado da Fa-
culdade de Educação da Shi-
zuoka University (Shizuoka, 
Japão); pesquisador associa-
do do Nanzan Anthropolo-
gical Institute e pesquisador 
visitante do Nanzan Institu-
te for Religion and Culture, 
ambos da Nanzan Univer-
sity (Nagoya, Japão); mem-
bro da Japan Anthropology 
Workshop (Inglaterra).

PROGRAMA

Módulo 1: Esboços de uma 
“Japanologia”, Orientalis-
mo, Orientalidade e Identi-
dade. Discussão acerca das 
representações do Japão e 
da cultura japonesa enquanto 
construções ocidentais sobre 
a Terra do Sol Nascente, con-
frontando as percepções oci-
dentais sobre aquele país com 
as representações nipônicas 
de cultura e estética japonesa.

Módulo 2: Wabi Sabi en-
quanto modo de pensar o 
mundo: uma estética mile-
nar. Introdução aos princí-
pios da estética japonesa e 
do Wabi Sabi, demonstrando 
como eles permeiam não só 
o pensamento japonês, mas 
também a cultura e socie-
dade japonesa. Apresentação 
de alguns elementos da Ce-
rimônia do Chá (chanoyu), 
ritual tradicional japonês que 
é conhecido por compilar 
vários elementos da estética, 
filosofia e pensamento nipô-
nicos.

Módulo 3: No Jardim Japo-
nês. Apresentação dos jardins 
e do paisagismo japonês en-
quanto representações e ma-
terializações da estética ja-
ponesa e do Wabi Sabi, apon-
tando para as formas como o 
confronto com a filosofia e a 
estética japonesa influenciam 
a produção e representação 
social do espaço.

Módulo 4: Em louvor das 
sombras. Apresentação de 
outra lógica de produção so-
cial do espaço, conhecida no 
Japão como Ma. Assim como 
o Wabi Sabi, o Ma é entra-
nhado no pensamento social e 
filosofia japoneses, demons-
trando como ambos se unem 
e estão presentes em outras 
dimensões da vida cotidiana 
nipônica.

Conhecidos no exterior 
como Japanese Studies, os 
Estudos Japoneses compre-
endem uma ampla gama de 
pesquisas sobre o Japão, 
abarcando desde o estudo da 
história do país, literatura, 
cultura, música, arte, estética, 
paisagismo, arquitetura, etc., 
sendo importantes meios de 
acesso para a compreensão 
da Cultura Japonesa.

Com o objetivo de apre-
sentar elementos desta so-
ciedade e sua cultura, pouco 
explorados no Ocidente, o 
Centro de Pesquisa e Forma-
ção do Sesc realiza, de 9 de 
maio a 6 de junho, o curso In-
trodução à Cultura Japonesa. 

Com Victor Hugo Kebbe, 
doutor em Antropologia So-
cial pela Universidade Fede-
ral de São Carlos; ex-fellow 
de Japanese Studies/Intel-
lectual Exchange da Japan 
Foundation (Tokyo, Japão); 

Módulo 5: Por uma cultura 
japonesa no mundo. Discus-
são acerca da produção de 
uma cultura japonesa nos 
dias de hoje, pensando nas 
relações apreendidas nos mó-
dulos anteriores.

INTRODUçãO à CULTURA 
JAPONESA
De 9 de maio a 6 de junho de 
2017, terças, das 14h às 18h.
Recomendação etária: 16 anos. 
Número de vagas: 30.
R$ 80,00 (inteira); 
R$ 40,00 (aposentado, pessoa 
com mais de 60 anos, pessoa 
com deficiência, estudante e 
professor da rede pública);
R$ 24,00 (trabalhador do co-
mércio de bens, serviços e tu-
rismo credenciado no Sesc e 
dependentes).
Tradução em Libras disponí-
vel. Faça sua solicitação com 
no mínimo dois dias de ante-
cedência da atividade através 
do e-mail centrodepesquisae-
formacao@sescsp.org.br.
Informações e inscrições 
pelo site (sescsp.org.br/cpf) 
ou nas unidades do Sesc no 
Estado de São Paulo.

Centro de Pesquisa e 
Formação do Sesc
Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – 
4º andar.
Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta, das 10h às 
22h. Sábados, das 9h30 18h30.
Tel: 3254-5600

CULTURA JAPONESA

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc oferece curso de 
introdução a partir da próxima terça-feira

Artista apresenta ilustrações em aquarela, pinturas em acrílica e bico de pena, além de colagens

todas as obras expostas estarão à venda

trabalho de Erica Mizutani
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ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

aula e sabe, aquela tromba 
da manhã irá se desfazer. 
Aliás, agora até já releva. 
Você se joga na tarefa pro-
posta. Folhas e mais folhas 
com a tinta preta dos bor-
rões que você produz. Mais 
um exercício entre tantos 
outros. Em busca do ca-
minho. As horas voaram. 
É tempo de organizar suas 
coisas e tomar o caminho de 
volta para casa. 

Vê seu rosto no espelho. 
Feia e descuidada.  Resol-
ve pedir socorro. Sim, há 
um horário para o final da 
tarde, comecinho da noite. 
Amanhã será um novo dia 
e deve se mostrar apresen-
tável. O profissional que a 
atenderá, é jovem em fase 
de ascensão profissional. 
Sua agenda é sempre lotada. 
Enquanto você espera, no 
espelho à sua frente, a ima-
gem de um enorme aquário. 
No espaço confinado pelas 
paredes de vidro, a vida 
segue seu curso. Peixes co-
loridos vagam pelo espaço, 
plantas se movem ao sabor 
das imperceptíveis ondas. 
Você se lembra de quando 
era jovem e ouvia sobre as 
maravilhosas viagens ao 
fundo do mar. Os amigos 
mergulhavam e voltavam 
contando as suas experiên-
cias. Mas você sempre pre-
feria o solo firme. Sentada 
ali na frente do aquário as 
lembranças vão chegando. 
Bons tempos aqueles. Por 
onde andarão aqueles ami-
gos? Chega o profissional. 
Como a cumprir um ritual 
ele faz as mesmas perguntas 
de sempre. Cumpro minha 
parte com as mesmas res-
postas de sempre. Trato es-
tabelecido, chamo o assunto 
que me interessa naquele 
momento. Falo da beleza do 
aquário, chamo de quadro 
vivo. Orgulhoso, seu rosto 
se ilumina. Sim. Um quadro 
vivo. Corre até a estante e 
me traz um grosso volume 
encadernado. Em breves 
instantes, fala daquela arte 
e de seu iniciador. Fala tam-
bém de si. Já montou muitos 
daqueles aquários. Agora já 
não lhe sobra tempo. En-
quanto maravilhada folheio 
as páginas do livro, ele vai 
me falando dos peixes, das 
plantas e de um ou outro de-
talhe daquele quadro espe-
cífico e do autor. Suas mãos 
são ágeis, terminado seu 
trabalho, com a generosi-
dade que lhe é tão peculiar, 
insiste para que eu traga o 
livro comigo. Assim, pode-
rei ver com mais calma, ele 
diz. Não me atrevo. Apenas, 
peço licença para fotografar 
a capa. Assim, terei como 
me lembrar do nome do au-
tor mais tarde.

Takashi Amano. Vale 
muito a pena conferir.

Pequenos milagres  
de um dia

Imagine. Final de tarde 
de um dia que começou 
dando quase tudo errado. 
Foi o despertador que você 
não ouviu. O transforma-
dor queimado e a sua casa 
na quase total escuridão. A 
empregada que avisa que 
está no pronto socorro com 
o filho e não sabe a hora que 
conseguirá chegar. Se é que 
conseguirá. O trânsito que 
não anda. O cliente que não 
aparece. 

Mais tarde, é a amiga que 
a convocara para um traba-
lho e ela própria não compa-
rece porque o fim de semana 
na chácara foi bom demais 
e, por isso, resolveu prolon-
gar por mais um dia. Que se 
danem as pessoas que ela re-
quisitou. Você reservou suas 
horas para aquele trabalho 
e então, para adiantar o ex-
pediente tenta começar o 
trabalho. Não demora muito 
e percebe que parte do mate-
rial necessário não se encon-
tra onde deveria. Você não 
quer rodar a baiana, respira 
fundo e chega à conclusão. 
Não vale a pena se estressar. 
E decide. Aquele trabalho já 
não lhe pertence, você tem 
mais o que fazer. 

Dentro de algumas pou-
cas horas começará a sua 
aula. Sai para almoçar. 

Na rua, nenhum restau-
rante lhe apetece. O cheiro 
de peixe, misturado com 
o cheiro das algas e cogu-
melos embrulham o seu 
estômago. Pensa no boteco 
da esquina. Lá também, o 
cheiro da carne avinagrada 
na chapa quente enchendo 
o salão de fumaça lhe enche 
de náuseas. Não. Hoje não. 
Aquele boteco só lhe serve 
para as horas em que você 
se acha a pura fortaleza pen-
sando que é capaz de tomar 
todas e mais uma enquanto 
põe goela abaixo as tran-
queiras que encara somente 
depois de algumas doses de 
insanidade.

Taciturna, você anda até 
a praça. Anda mais um pou-
co e sobe as escadas. Agora, 
até ali. Antes de entrar no 
restaurante, você tem que 
se identificar e deixar o re-
gistro da sua contrariedade 
no arquivo. Mas, lá dentro, 
tudo parece como antes. As 
mesmas mesas, cadeiras e 
bancos. A mesma pia com 
a ínfima água que sai da 
torneira.  Os mesmos tipos 
de pessoas, buscando sabe-
-se lá o quê. Cardápio zen 
para quem está prestes a 
explodir e não sabe. E a co-
mida chega. Mnhan, mnhan, 
mnhan....trinta, quarenta, 
cinquenta minutos, sessenta, 
oitenta, trocentas mastiga-
das antes de engolir. O arroz 
na tigela ainda pela metade. 
Mandíbula cansada. Pensa 
em desistir de comer. Mas 
continua a mastigação. Até 
o fim. Terminada a refeição, 
na volta, entra no café e para 
acompanhar pede aquele 
choux. Só unzinho. 

Satisfeita, de pança 
cheia. Segue a sua progra-
mação. Logo mais fará a sua 

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

piado no mato –
voa assustado o inhambu
ao latir do cusco
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Reunião de amigos...
o cheiro de milho assado
dá água na boca.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

o dia amanhece
por todo campo plantado
cantam inhambus
Carlos Viegas
Brasília, DF

ao cair da tarde
inhambu pia no terreiro 
natureza em prece
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Surpresa na moita –
A ninhada no chão firme.
Pios de inhambu
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

A jovem apressada
cobre e esfrega os ombros nus –
prenúncio de inverno.
João Krefer
São Paulo, SP

prenúncio de inverno
as roupas no varal têm
cheiro de guardadas
José Marins
Curitiba, PR

Menino inquieto –
Saindo do caldeirão no fogo
Milho quentinho.
Kazue Yamada
São Paulo, SP

No pequeno roçado
o brinquedo das meninas –
Bonecas de milho.
Mahelen Madureira
Santos, SP

Na minha janela
o sol mais arredio –
Prenúncio de inverno.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Prenúncio de inverno –
migraria para o norte 
se eu tivesse asas 
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

Roupas do varal
Cheirando a naftalina –
Prenúncio de inverno.
Reneu Berni
Goiânia, GO

com o pai doente
a casa fecha mais cedo –
prenuncio de inverno 
Rose Mendes
Ilhabela, SP

Panela no fogo,
vovô faz milho cozido –
Aroma de infância.
Sandra Hiraga
Umuarama, PR

Um nó na garganta
ao pio do inhambu –
Saudade de casa
Seishin
São Paulo, SP

Pés de milho
Dançam ao som do vento
Verdes e verdes...
Yone
São Paulo, SP

Canta o inhambu –
Lembro que a vida começa
e um dia termina.    
Yun Hai
São Paulo, SP

Corre o rio do tempo...
Em tantos rostos tristonhos
prenúncio de inverno.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Prenúncio de inverno – Inhambu – Milho
TEMAS DE MAIO

Temas de junho (postar até 10 de maio)
Dia de São João – Canjica – Acácia-mimosa

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

A Natureza como recriação (1)
Francisco Handa

Um haicaísta deve ser 
um interessado em assun-
tos relativos à Natureza. Por 
isso, ele se coloca como um 
observador persistente da 
impermanência que acon-
tece nela. A respeito, trata-
-se dos fatos que ocorrem 
durante as quatro estações. 
Esta é a maneira ensinada 
por Shiki Masaoka e trans-

mitida a Kyoshi Takahama 
e deste a Nenpuku Sato que, 
como imigrante, chegou às 
terras meridionais do Brasil. 
A forma que compomos, de 
acordo com esta tradição, é 
a de H. Masuda Goga (aluno 
de Sato), que ensinou aos 
membros do Grêmio Haicai 
Ipê. De alguma forma, todos 
somos filhos e netos do Grê-

mio Haicai Ipê.
Não se trata de imitar os 

japoneses, mas em descobrir 
a Natureza brasileira através 
dos sentidos. Assim fizeram 
também os clássicos japo-
neses em relação à Natu-
reza japonesa. Para isso, os 
haicaístas brasileiros devem 
descobrir o que é esta Natu-
reza. Aguçar os sentidos e 

penetrar fundo nos aconteci-
mentos, sejam eles os fenô-
menos físicos como o “iní-
cio de outono”, o “caqui”, o 
“dia das mães”, a “névoa”, a 
“chuva de primavera”, o uso 
do “cachecol”, o “natal”, e 
assim por diante. Estas pa-
lavras são denominadas de 
Kigô, quer dizer, palavra da 
estação.

nando no Poço do Limão e 
Cachoeira do Tobogã, com 
opção de subida até um mi-
rante, dependendo do tempo. 
Essa trilha e toda a região é 
administrada pelo Parque 
Estadual Serra do Mar e se 
inicia no Portal do Parque 
Estadual Restinga de Bertio-
ga, próximo a Riviera de São 
Lourenço.

Para percorrê-la é neces-
sária uma autorização e con-

tratação de um guia-monitor 
local que além de conduzir o 
grupo, dá explicações sobre a 
região, a mata, a flora e fauna.

A trilha é na verdade, um 
caminho por onde passa uma 
tubulação de água do Rio Pe-
requê Mirim, que abastece 
uma população de 1667 ha-
bitantes, de acordo com uma 
placa existente na entrada da 
trilha.

Para atravessar o riacho, 

Os integrantres do Pro-
grama Arukokai Naguisa pre-
correram, no dia 30 de março, 
a trilha de Guaratuba, situada 
na Mata Atlântica, em Bertio-
ga, litoral de São Paulo.

Trata-se de uma trilha 
em mata fechada, com um 
percurso de 8 km, com uma 
grande biodiversidade e cor-
tada por um riacho que obriga 
os caminhantes a entrarem na 
água para atravessar e termi-

alguns divertidos desequilí-
brios, por causa da areia fofa 
no fundo da água e inevitá-
veis esgorregões, mas nada 
que impeça a travessia.

Foi um programa do tipo 
“bate-e-volta”, saindo de São 
Paulo às 6 horas de manhã, 
café da manhã em Riviera, 
caminhada total de cerca de 
5 horas, almoço e retornando 
a São Paulo, no fim da tarde 
para noite. 

ARqUIvO PESSOAL

ENTIDADES

Naguisa percorre a trilha de Guaratuba

O grupo, tendo ao fundo um curioso formato de um tronco de 
Embiruçu que parece uma pedra.

Algumas paradas para explicar sobre a mata ao redor.

Numa praia das proximidades. (esq/dir) - em pé: Mitsuru, tatsuo, Yagui, 
júlia, Alcides. Agachados: clara, terezinha, Eliza, Rosinha e Isaura

No início da trilha
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SANTA CRUz

fOtOS: jIRO MOchIzUkI

Para comemorar seu 78º 
aniversário de funda-
ção, o Hospital Santa 

Cruz lançou, no último dia 
25, no Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil, 
no bairro da Liberdade, em 
São Paulo, o livro “História 
do Hospital Santa Cruz - So-
ciedade Brasileira e Japonesa 
de Beneficência Santa Cruz”, 
que narra, no idioma japonês, 
toda a trajetória da Instituição 
nipo-brasileira mais antiga 
em funcionamento e que re-
presenta o elo do Brasil com 
o Japão na área da saúde. 

A cerimônia de lançamento 
da publicação contou com a 
presença do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae; da presidente do 
Bunkyo – Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social –, Harumi 
Goya; do presidente do Ken-
ren (Federação das Associa-
ções de Províncias do Japão 
no Brasil), Yasuo Yamada e do 
presidente da Fundação Kuni-
to Miysaka, Roberto Nishio, 
além da diretoria do Santa 
Cruz – representada pelo pre-
sidente Renato Ishikawa e 
pelo presidente do Conselho 
Deliberativo, Masato Nino-
miya, entre outros. 

Segundo Ninomiya,  tra-
dutor juramentado respon-
sável pela coordenação da 
equipe de tradução em japo-
nês do livro, a obra será en-
tregue especialmente ao Im-
perador e Imperatriz do Japão 
“que demonstraram grande 
interesse em conhecer a his-
tória do hospital”. 

Hospital comemora 78 anos com 
lançamento de livro em japonês

Lançamento aconteceu no Museu histórico da Imigração japonesa

O presidente do conselho Deliberativo, Masato Ninomiya

“Também entregaremos 
um exemplar ao Príncipe 
Akishino e Princesa Kiko que 
visitaram a Instituição em 
2015. Ainda, no ano passado, 
antecipamos para Suas Alte-
zas a tradução do terceiro ca-
pítulo da publicação referente 

a como foi o combate à tuber-
culose nas décadas de 1920 e 
1930 no Brasil. Essa foi uma 
solicitação da Princesa, que 
é presidente da Associação 
Anti-Tuberculose do Japão”, 
expliou Ninomiya.

Fotos: Jiro Mochizuki O presidente do Santa cruz, Renato Ishikawacônsul takahiro Nakamae

cônsul takahiro Nakamae prestigiou o lançamento da obra comemorativa no idioma japonês

homenagens marcaram o evento



São Paulo, 04 a 10 de maio de 2017 9JORNAL NIPPAK

SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL
TELEFONE: (11) 3572-8990 | www.serviceglobal.com.br

  Praça da Liberdade, 190 - 1ºandar CJ 13 - São Paulo - SP | atendimento@serviceglobal.com.br

R$2600
APTO DUPLO

BEST SEASON

HOTEL

GRAN SOLARE

(04 Dias)

LENÇÓIS MARANHENSES 
 FERIADO CORPUS CHRISTI

LENÇÓIS MARANHENSES
FERIADO CORPUS CHRISTI

Passagem aérea
Tour GRANDES LENÇOIS DIA TODO
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem 

 IDA:        15 JUNHO
VOLTA:  18 JUNHO

NÃO PERC
A TEMPO!

PARTICIPE

LENÇOIS
RESORT + taxa de emb

CELEBRAÇÃO – No úl-
timo dia 1º de maio, feriado 
do Dia do Trabalho, o jurista 
Kiyoshi Harada reuniu ami-
gos e convidados para come-
morar mais um aniversário. 
O evento aconteceu no salão 
de festas da nova residência 
do casal Kiyoshi e Felícia 
Harada, na Vila Clementino 
(zona Sul de São Paulo). Esti-
veram presentes, entre outros, 
o  ex-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Sydney Sanches; o ex-minis-
tro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Massami Uye-
da; o líder do Governo na Câ-
mara Municipal de São Paulo, 

Kiyoshi e Felicia com filhos, netos, genro e nora

Um dos pratos servidos na festaOhara, kiyoshi e Aurelio Nomura

O ex-presidente do Stf Sydney Sanches e 
amigos

O casal Masato e Sonia Regina Ninomiya com 
amigos

O casal harada com Sydney Sanches e 
convidados

O casal harada com convidados

O casal Harada com a filha e convidadasLidia, Oridio, jorge e harada

kiyoshi harada com a neta 
Melissa

harada, Marcelo e Aurélio com convidados

harada com Raul takaki, Aurelio Nomura, jo 
tatsumi, Sadao kayano e amigos

harada com o secretario do bunkyo Eduardo 
Nakashima e convidados

harada com familiaresharada com convidados

fachada da nova residência de 
harada

convidadas conversam durante a festa

vereador Aurélio Nomura; o 
presidente do Conselho De-
liberativo do Bunkyo, Jorge 
Yamashita; a vice-presidente 
do Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa no Brasil, 
Lidia Yamashita; o ex-desem-
bargador e ex-presidente da 
Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão, Jo Tatsumi; o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Hospital Santa Cruz, Masato 
Ninomiya; o advogado Tuyo-
ci Ohara e o assessor parla-
mentar Oridio Shimizu, além 
de da esposa, Felícia, dos fi-
lhos, Marcelo e Maris e dos 
netos Felipe, Luis e Melissa.

Fotos: Jiro Mochizuki
O aniversariante Kiyoshi Harada com a esposa, Felicia, filhos e netos

Marcelo e felicia harada felicia, Massami, Emico e kiyoshi

Neste sábado, 6, a partir das 18 horas, 
no Udon da 1ª Aliança na Comunidade 
Yuba, em Mirandópolis (SP), a cantora 
Karen Ito, com apoio da BKC Produções, 
estará homenageando as mães e morado-
res da comunidade com um jantar show 
especial. Os orgaizadores esoeram um pú-
blico estimado em cerca de 800 pessoas, 
entre a moradores da comunidade e de ci-
dades vizinhas.

Neste sábado, Karen Ito homenageia as 
mães no Udon da 1ª Aliança

O Nikkey 
Palace Hotel 
preparou um 
Almoço Es-
pecial para o 
Dia das Mães. 
Pelo segundo 
ano, o hotel, 
localizado no 
coração da Li-
berdade, traz 
para o bairro 
mais oriental de 
São Paulo um 
evento reple-
to de atrativos 
gastronômicos 
e de entreteni-
mento. 

O Almoço 
Especial de Dia 
das Mães será 
realizado no dia 
14 de maio, no 
Salão de 

Convenções do hotel. O 
evento tem como proposta 
oferecer uma programação 
diferenciada 

para a data, onde as fa-
mílias possam se reunir e se 
divertir com total conforto e 
segurança, sem precisar se 
preocupar com o que irão co-
zinhar ou em qual restaurante 
irão comer.

Entre os pratos prepara-
dos exclusivamente para a 

Nikkey Palace Hotel comemora Dia das 
Mães no dia 14 de maio

comediante Celso Júnior, co-
nhecido por suas imitações. 
Na parte musical, o show fica 
a cargo de Alexandre Arakaki 
(voz e violão), que abrirá o 
evento. 

O Almoço Especial de 
Dia das Mães será realizado 
dia 14 de maio (domingo), 
das 12h às 16h, no Salão de 
Convenções do Nikkey Pala-
ce Hotel. 

Os convites podem ser ad-
quiridos antecipadamente no 
Nikkey Hotel por R$ 60,00 
(individual - inclui entrada e 
buffet bebidas e sobremesas à 
parte). No dia, estarão custan-
do R$ 70,00 (individual- in-
clui entrada e buffet bebidas e 
sobremesas à parte). 

Data: 14 de maio (domingo) 
Horário : das 12h às 16h 
Onde: Salão de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel (Rua 
Galvão Bueno, 425 - Liber-
dade)
Estacionamento no local 
(não incluso) 
Convites antecipados: R$ 
60,00 (por pessoa) e R$ 70,00 
(no dia) 
Mais informações: 
(11) 3207-8511 ou eventos@
nikkeyhotel.com.br 
Site:  www.nikkeyhotel.com.
br  Facebook: @hotelnikkey

ocasião pelo Nikkey Restau-
rante, destaques para o kakia-
gue, hossomaki, harumaki, 
karaguê, yakissoba, filé de 
pescada ao molho, entre ou-
tros.

Para garantir a diversão, 
a programação artística traz 
convidados também espe-
ciais como Marcos Aguena, 
o “Japa do Pânico”; Yakko 
Sideratos (melhor ventrílo-
quo comediante do Brasil e o 

cartaz do evento

ARqUIvO PESSOALDIvULgAçÃO
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Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem aprecia 
ae romode l i smo, 
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, 
acessórios 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.pisci-
culturachang.com.br ou consulte fone (11) 3375 
7265 email: contato@pisciculturachang.com.br

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente a 
água, umidade, maresia, temperaturas adver-
sas e com bateria de longa duração. Quando 
suas aventuras 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 botão. 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 responsabilidade equipamentos de tamanha impor-
tância. Loja em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zi-
marine 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 eliminan-
do 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, econômica e muito versátil. Navega perfeitamente com até 4 pessoas, 
absolutamente 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: carlos.s.ferreira@spotcomsat.com.br (11) 
9.8343.1521 Conheça mais sobre o estaleiro www.muranoyachts.com.br e 
neste link, vídeo 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 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial de 
Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no mu-
nicípio 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 fermento natural (extraido da própria 
cana de açúcar misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente 
isento de aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Colu-
ninha vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá 
e jatobá, ficando armazenado por um período mínimo 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: coluni-
nha@coluninha.com.br  Beba com modera-
ção e se for dirigir não beba!

CURTAS

Equipamentos – Parte 1 - Carretilhas
A modernidade dos dias atuais sugere facilidade no acesso para as mais variadas informações  
de produtos e técnicas seja qual área for o interesse do pesquisador. 

Por: Mauro Yoshiaki Novalo

Saber garimpar as in-
formações corretas e 
aplica-las vai depender 

de um critério apurado e nem 
sempre isso é possível, se 
considerar que não se tenha 
conhecimento básico sobre o 
tema. Aliás, é comum imagi-
nar que só de visualizar víde-
os ou explicações na telinha 
do computador já se está apto 
para executar o proposto. To-
dos sabemos que não é bem 
assim, muitos macetes es-
tão escondidos no caminho. 
Claro que existem pessoas 
que absorvem a informação 
e conseguem imediatamente 
por em pratica de maneira 
correta.

O pescador não foge a re-
gra, conhecidos como pesca-
dores virtuais é algo até que 
comum vê-los na beira dágua 
ou nos barcos a realizar al-
gumas manobras no mínimo 
curiosas para não dizer outra 
coisa. Claro que dependendo 
da situação pode até signifi-
car risco ou dano mais sério a 
si mesmo ou outra pessoa, en-
tão sempre é bom ter cuidado.

Vamos falar um pouco so-
bre a tralha de bait, seja sua 
pescaria com iscas naturais 
ou artificiais, seguem algu-
mas indicações básicas sobre 
carretilhas e molinetes. 

CARRETILHAS

Colocação da linha na 
carretilha

Para conseguir um perfei-
to armazenamento da linha 
em sua carretilha, é necessá-
rio estar atento para algumas 
coisas como:

- dar o nó pra que fique se-
guro e firme, centralizado no 
meio do carretel 

- o ideal é transferir a li-
nha no mesmo sentido que 
está armazenado no carretel 
para não gerar torção

- abastecer sem exagero 
mas lembrar que pouca linha 
dificulta os arremessos e a 
mesma deve ser abastecida 
com certa pressão para evi-
tar que uma parte não se en-
tranhe no restante (o que vai 
resultar em cabeleira). 

Observar a orientação do 
fabricante sobre a capacidade 
e bitola de linha adequada 
para o modelo.

Botão de sintonia fina 
- regula a tensão sobre 

o carretel, deixando-o mais 
preso ou solto. Para que não 
haja *cabeleiras, devemos 
regular o botão da seguinte 
forma:

*cabeleira=uma parte da 
linha se enrola sobrepondo 
outra parte, travando o car-
retel da carretilha, impossi-
bilitando recolher ou lançar, 
o que só será possível depois 
de desfazer todo o embaraço. 

Depois de montada sua 
vara (com a isca + chumbos 
e etc) girar este botão de ma-
neira a fechá-lo completa-
mente. Isto feito, destravar a 
carretilha para o arremesso. 
Você notará que a isca não irá 
descer, precisando liberar um 
pouco o botão de regulagem 
citado e dar curtos toques de 
ponta de vara. Quando a isca 
descer lentamente e ao tocar 
o chão a bobina da carretilha 
parar (é a situação ideal).

Freio magnético ou 
centrífugo

Auxilia no momento do 
arremesso, pois ele faz com 
que o carretel não gire mais 

rápido do que a velocidade 
da isca arremessada (se isto 
acontecer resulta em cabe-
leira). Para regulá-lo, basta 
girar o botão do lado opos-
to da manivela e mantê-lo 
numa graduação entre 5 e 6. 
Caso continue embaraçando, 
aumente para 9 ou 10. Seu 
arremesso terá alcance mais 
curto, mas evitará cabeleiras. 
Alguns modelos apresentam 
este freio com buchas, que 
devem ser liberadas. Como 
no modelo que tem gradua-
ção, inicie seu treinamento 
com metade das buchas tra-
vadas.

Nos dois casos conforme 
sua experiência, você vai 
trabalhar de início com mais 
pressão no carretel e liberar 
aos poucos até que sinta con-
fiança para trabalhar com me-
nos ação deste freio.

Arremesso
Empunhe a vara, deixando 

as costas das mãos viradas 
para cima. Se estiver usando 
uma carretilha para destros, 
a manivela vai ficar voltada 

para cima. Com rápido movi-
mento do pulso o arremesso 
sairá direto à frente. 

Conheça os arremessos 
principais para carretilha e 
treine-os. Utilizar o peso es-
pecífico para treinamento ou 
então uma isca artificial sem 
garatéias. Isto é essencial 
para quem depois vai estar 
em cima de um barco e, com 
companheiro a bordo.

Tecnica
Acionar o botão flipping 

para liberar (destravar) a car-
retilha e, em seguida pressio-
nar o carretel com o polegar. 
Mirar aonde você quer lan-
çar a isca, e empunhar como 
descrito anteriormente. Dei-
xe uns 5cm a 10cm de linha 
solta. Assegure-se de que não 
tem ninguém ao alcance da 
sua vara, nem atrás de você.

Com um rápido movi-
mento do pulso e cotovelo, 
maneje a ponta da vara di-
reto para cima e depois para 
baixo. A vara se curva em 
direção ao alvo, sem esforço. 
A força deve ser aplicada 
quando a vara está atrás, que 
é o momento onde se acumu-
la mais potência. 

O peso da isca faz a vara 

se curvar. Então, quando a 
vara é puxada para baixo, 
solta-se o carretel que estava 
preso pelo polegar. O carretel 
está livre. O momento exa-
to de liberar o carretel é no 
ponto mais alto do arremesso, 
ou no ângulo de 45°.

Com a isca sendo arre-
messada e no seu campo vi-
sual (a linha está sendo libe-
rada) é o momento de dar um 
leve toque no carretel com 
o polegar, para frear a linha. 
Antes da isca atingir a água, 
faça com que o carretel pare 
completamente de girar, pres-
sionando o carretel com o po-
legar. Para que o arremesso 
alcance a distância desejada, 
é treinar, ajustando o tempo e 
a força empregada.

O mais importante é ar-
remessar verticalmente, sem 
desvios laterais. A mão deve 
estar com as costas viradas 
para cima e esta posição man-
tida até o final do arremesso.

Dicas
Depois de treinar e conhe-

cer bem o seu equipamento, 
poderá aos poucos trabalhar 
com a fricção cada vez mais 
solta o que ajudará bastante 
para conseguir arremessos 
mais longos. Cuidado com 
vento de frente, que além de 
diminuir a distância dos arre-
messos pode causar cabelei-
reiras indesejáveis. 

Na pescaria, ver se a linha 
está com folga na armazena-
gem, caso positivo efetuar 
lançamentos e recolher até 
verificar que está enrolado 
corretamente. 

A vara para carretilha tem 
diferenças para o de molinete 
mas isto é matéria para outras 
edições.

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

União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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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

Cidadania
“Uma sociedade é formada 

por pessoas, então faça 
você uma sociedade 

melhor”

Ultimamente parece que 
nosso país foi inundado de 
pessoas corruptas, de má ín-
dole, de falta de educação, 
de falta de patriotismo e de 
tudo que nos agride. Parece 
que mais do que nunca, os 
culpados estão sendo des-
mascarados e o povo oprimi-
do será salvo. Será? Muitos 
dos casos relatados diferem 
do que se vê normalmente 
em nosso dia a dia, apenas 
em volume, cometidos por 
pessoas comuns. Na terça-
-feira, pessoas estavam sa-
queando caminhões de pro-
dutos no Rio de Janeiro. Isto 
é correto? Saquear, roubar? 
Não importa qualquer tipo 
de justificativa que se apre-
sente o ato em si é errado. 
Um motivo certo não dá a 
ninguém o direito de come-
ter um ato errado, e aceitar 
este tipo de situação abre 
um precedente perigoso 
para tudo que há de errado 
em nosso país. Este é apenas 
um exemplo, há muitos ou-
tros, todos os dias, em todos 
os lugares.

É preciso parar de ver 
somente as justificativas 
e desejar uma sociedade 
onde a justiça impere, e 

para isso as regras pre-
cisam ser iguais a todos. 
Pensar que toda e qualquer 
ação dentro de uma socie-
dade tem impactos tanto 
positivos quanto negativos 
comuns a todas as pessoas 
pertencentes à mesma so-
ciedade. Querer melhorar a 
sociedade é acima de tudo, 
trabalhar em prol desta me-
lhoria, com ações produti-
vas coletivamente, atitudes 
que transformam o meio de 
forma benéfica e servem a 
um bem comum e não ape-
nas a si mesmo. Ficar recla-
mando definitivamente não 
ajuda em nada a melhorar a 
sociedade. Se a sua rua está 
suja, primeiro: Não a suje 
mais, depois: Limpe você 
mesmo, seu braço não irá 
cair, eu lhe garanto. Nossa 
sociedade está realmente 
deteriorada, mas precisa-
mos de mais ação, mais ci-
dadania ativa, mais inicia-
tivas que possam melhorar 
de fato, que faça a verda-
deira diferença.

Muita coisa está erra-
da, concordo. Mas não po-
demos ser apenas a voz da 
reclamação, precisamos ser 
também aquele que cumpre 
o seu dever de cidadania 
com ações do bem, faça a 
sua parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

 
Engo Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em TM

Para quem gosta de assis-
tir excelentes jogos de alto ní-
vel, eis a grande chance para 
ver os melhores mesa-tenis-
tas olímpicos do país: Hugo 
Calderano, Gustavo Tsuboi, 
Cazuo Matsumoto, Caroline 
Kumahara, Gui Lin e Bruna 
Takahashi.

Brazil Open de 3 a 8 de 
maio, no Centro Paralímmpi-
co, na Rodovia do Imigrantes 
(próximo à estação Jabaquara 
do metrô). Entrada Franca.

Com a participação dos 
seguintes países: Brasil, Bul-
gária, Chile, França, Alema-
nha, Índia, Romênia e Eslo-
váquia.

Os favoritos são Hugo 
Calderano BRA (WR 22), 
Patrick Baum GER (75), 
Soumyajit Ghosh IND (84) e 
Hunor Szocs (ROU), já Ma-
tsumoto BRA, Tsuboi BRA, 
Landrieu (FRA) e Anthony 
IND completam os 8 cabeças 
de chave.

No feminino, Bernardet-
te Szocs ROU (WR 57), Gui 
Lin (115), Caroline Kuma-
hara (NO WR) e Zarif Audrey 
FRA (169) são as favoritas.

Este era o melhor evento 

no Brasil, quando na década 
de 2000 a 2010, campeões 
mundiais e olímpicos chega-
ram a participar.

Devido a distância dos 
grandes pólos de tênis de 
mesa e a baixa premiação em 
dinheiro, muitos atletas de 
alto nível deixaram de parti-
cipar, o que é uma pena para 
os amantes da modalidade.

Mesmo assim temos a 
chance de ver os atletas bra-
sileiros que há anos vivem 
no exterior, jogando em ligas 
profissionais.

ARqUIvO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

Aberto do Brasil

ANDRADINA

SEcOM/PREfEItURA

A prefeita de Andradina 
(SP), Tamiko Inoue 
(PCdoB), convidou a 

cônsul geral adjunto do Ja-
pão em São Paulo, Hitomi 
Sekuguchi, e a presidente do 
Bunkyo – Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social –, Ha-
rumi Goya, para participa-
rem de um encontro regional 
de mulheres nipo-brasileiras 
que acontecerá em Andradi-
na, com data prevista entre a 
segunda quinzena de junho e 
a primeira quinzena de julho. 

O convite foi feito pes-
soalmente no último dia 27, 
durante visita da prefeita ao 
Consulado Geral do Japão 
em São Paulo e ao Bunkyo. 

O encontro inédito vai 
envolver mulheres nipo-bra-
sileiras da região noroeste 
e será feito em homenagem 
aos 80 anos de fundação do 
município de Andradina, 
além de ser uma prévia das 
comemorações pelos 110 
anos da imigração japonesa 
no Brasil, que ocorre em 
2018.

“Tanto a cônsul como a 

presidente do Bunkyo fica-
ram muito felizes com o con-
vite, e sinalizaram que esta-
rão presente no encontro, já 
que será a primeira vez que 
ambas visitam a região oes-
te do Estado”, disse Tamiko, 
que é umas das primeiras pre-
feitas nikkeis do país, desta-
cando que Harumi também é 
a primeira mulher a ocupar a 
Presidência do Bunkyo. 

Participaram também das 
discussões o Assessor de As-
suntos Estratégicos e ex-pre-
feito, Jamil Ono, o Ouvidor 
Público, Edu Hara, e a as-
sessora Andreia Silva.  Jamil 
explica que o Consulado é a 
janela de entrada dos países. 
“Toda parte de desenvolvi-
mento, cultural, esportiva, 
social da relação entre países 
começa pelo consulado”. 

Durante as reuniões, além 
de debater 110 anos da imi-
gração japonesa no Brasil , a 
prefeita de Andradina apro-
veitou para estreitar o rela-
cionamento com os dois im-
portantes órgãos e conversar 
sobre vários assuntos, como 
a Japan House, que abre duas 
portas para o público neste 
sábado (6), na Avenida Pau-
lista.

Andradina terá encontro regional 
de mulheres nipo-brasileiras

A prefeita de Andradina, tamiko Inoue (dir), e jamil Ono durante visita à presidente do bunkyo

MUNDO VIRTUAL

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

Com este nome é popu-
larmente conhecido o Ca-
dastro Nacional de Estações 
Móveis Impedidas (CEMI), 
que constitui um sistema 
criado pela ANATEL e ad-
ministrado pelas operado-
ras de telefonia móvel para 
permitir o bloqueio dos ce-
lulares perdidos, furtados ou 
roubados, que tenham o selo 
de homologação da Agên-
cia.

Este sistema visa prote-
ger principalmente os smar-
tphones - assim chamados 
porque além de terem as 
funções normais de um te-
lefone celular, também pos-
suem  características de um 
computador, com hardware 
e software, já que permitem 
a conexão à internet, a sin-
cronização de dados e a exe-
cução de uma infinidade de 
aplicativos.

Diante do atual momento 
que estamos vivendo, onde 
o acesso ao mundo virtual 
e aos recursos tecnológicos 
acontece cada dia mais atra-
vés de dispositivos móveis, 
os smartphones adquirem 
importância ainda maior, já 
que se tornaram a principal 
forma de acesso à internet, 
sem que o usuário necessi-
te estar na frente de um PC 
(computador pessoal). 

Os bandidos também 
reconhecem esta populari-
dade, pois é fácil a investida 
contra o usuário, que terá 
consigo um aparelho com 
valor entre R$ 1.000 e R$ 
3.000,00 - em média, que 
pode ser transportado sem 
dificuldade e encontra um 
mercado negro com público 
sem escrúpulos, que os ad-
quire em camelódromos a 
preços muito abaixo do real 
valor do aparelho e sem in-
dicativo sobre a procedên-
cia deste, mesmo correndo o 
risco de um processo crimi-
nal por receptação.

Em um contingente de 
mais de 250 milhões de ce-
lulares no país e mais de 7 
milhões de celulares rouba-
dos, furtados ou extravia-
dos, segundo dados divulga-
dos pela ANATEL, este tipo 
de crime só aumenta, esti-
mulando a proliferação de 
seguros voltados à proteção 
contra roubo e furto quali-
ficado, e ao mesmo tempo 
despertando nas autoridades 
a consciência de que algo 
precisa ser feito para coibir 
esta modalidade criminosa, 
que na cidade de São Paulo 
teve crescimento estimado 
em 40% no último ano.

Por esta dimensão, em 
parceria com a Associação 
Brasileira de Recursos em 
Telecomunicações - ABR 
Telecom, a ANATEL criou 
o Sistema Integrado Anti-
Fraude (SIAF) e o Cadastro 
de Estações Móveis Impedi-
das (CEMI), com a finalida-
de de tornar inúteis para os 
bandidos os aparelhos que 
tenham roubados, pois após 
o bloqueio do IMEI eles se 
tornam impedidos de conec-
tar às redes de dados e voz 
das operadoras.

As principais operado-
ras de telefonia fixa e móvel 
do Brasil são associadas da 
ABR Telecom, e com isto 
o SIAF centraliza a base de 
dados para informar sobre 
os números de IMEI bloque-
ados, facilitando o combate 
à fraude, através do compar-
tilhamento de informações 
entre elas, para que todas 
saibam quais os aparelhos 

móveis são roubados, furta-
dos ou extraviados.

Com isto, a ANATEL e 
as Secretarias da Segurança 
Pública pretendem desmo-
tivar a prática de crimes 
patrimoniais sobre smar-
tphones, já que o aparelho 
se tornará inútil para uso em 
qualquer operadora, não só 
no Brasil como em todo o 
mundo, porque o CEMI foi 
integrado à base mundial de 
celulares administrada pela 
GSMA (GSM Association), 
a fim de proporcionar a tro-
ca de informações entre os 
países conectados à GSMA 
para impedir que disposi-
tivos roubados, perdidos e 
extraviados em outros paí-
ses sejam ativados no Brasil 
e vice versa.

Embora anteriormente 
fosse necessário informar o 
número do IMEI, em 2016 
houve mudança na siste-
mática do serviço, tornando 
suficiente a informação do 
número da linha telefônica e 
fazendo com que o bloqueio 
seja realizado logo que seja 
lavrado o Boletim de Ocor-
rência, uma vez que as polí-
cias estaduais de todo o país 
estão aderindo ao sistema.

Somente quanto aos ce-
lulares novos ainda é ne-
cessária a informação do 
número do IMEI, pois eles 
ainda não foram habilita-
dos perante uma operadora, 
e por isto não lhes foi atri-
buído número de linha para 
uso.

Trata-se de serviço de re-
conhecido interesse público, 
conforme foi declarado 
pela Justiça Federal no Rio 
Grande do Sul, afirmando 
que pedido de publicidade 
dos dados visa a “proteção 
do consumidor, atingindo 
as relações de consumo, 
na medida em que busca 
impedir a comercialização 
de aparelhos roubados ou 
furtados, e com isso, inclu-
sive, contribuindo para a 
prevenção de crimes contra 
o patrimônio. (...) Forçoso 
se concluir diante disso que 
resta evidenciada a neces-
sidade social de informar 
os consumidores, tornando 
público os dados constan-
tes do CEMI, como forma 
de combater os crimes e as 
vendas ilegais de celulares, 
em conjunto com outras me-
didas, vindo ao encontro do 
interesse público que torna 
legítima a pretensão dedu-
zida. (...) os benefícios são 
significativos para os con-
sumidores e para o Estado 
que contará com mais um 
meio de combate ao crime e 
à venda ilegal de aparelho, 
que além de prejudicar os 
consumidores, traz grande 
prejuízo à economia nacio-
nal”.

Por fim, no Estado de 
São Paulo, que há poucos 
dias aderiu ao CEMI, a con-
sulta de IMEI pode ser feita 
em http://www.ssp.sp.gov.
br/servicos/Celulares.aspx, 
ou diretamente no endereço 
https://www.consultaapare-
lhoimpedido.com.br/public-
-web/welcome, permitindo 
que o interessado em com-
prar um aparelho usado rea-
lize uma pesquisa prévia. 

Cadastro nacional de 
celulares roubados

O mesa-tenista hugo calderano
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FAÇA UMA AVALIAÇÃO E TIRE SUAS DÚVIDAS
Para maiores esclarecimentos, acesse o site www.sfquiropraxia.com.br.

Existem vários depoimentos de pacientes que tiveram recuperação imediata.
Celulares: (15) 99149-5051 | 99617-4363 | 98111-4331

SOROCABA: Rua Reynaldo Ferreira Leão, 56 (Final da Av. Afenso Vergueiro - Paralelo Bombeiro)
Fones: (15) 3217-1041 | 3202-7544 | 98118-8546 | 99636-1620
ITAPETININGA: Av. Wenceslau Brás, 315 – Vila São João – Fone: (15) 3373-2695 | 3273-4053
TATUÍ: Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 145 – Centro (ao lado da Rodoviária) – Fone: (15) 3251-3487
INDAIATUBA: R. Ademar de Barros, 475 (próx. Rodoviária) – Fones: (19) 3801-5941 | 9626-9278

TRATAMENTO DE COLUNA COM MÉTODO DE QUIROPRAXIA
TÉCNICA ORIENTAL MILENAR

Tratamento com correção e recuperação dos nervos das articulações deslocados
Uma ciência milenar que passa de pai para filho há sete gerações

O método de Quiropraxia é uma ciência que fundamentalmente analisa o corpo como um 
todo orgânico e silencioso e não como um conjunto de peças interligadas.
É um tratamento alternativo milenar reconhecido pela OMS - Organização Mundial de 
Saúde, que traz resultado imediato.
Ao procurar um profissional capacitado de sua preferência o paciente volta à sua saúde 
normal. No caso de cirurgia, peça ao profissional a certeza de recuperação total para não se 
arrepender futuramente. Os profissionais não assumem responsabilidade.
Pela experiência de 48 anos de trabalho com este método de Quiropraxia, nunca foi cons-
tatado o rompimento do tendão (menisco), sendo que o mesmo apenas se desloca, sendo 
recolocado no lugar de maneira simples, como também não existe desgaste dos ossos, com 
recuperação imediata, sem sirurgia e sem medicamento. Isso se aplica às Hérnias de Disco 
da Coluna Lombar, Bursite no Ombro e Artrose no Joelho.

“A vida é uma só, e como é bom viver com saúde pefeita”

QUIROPRAXIA ORIENTAL  
sem tranco, sem torcida e sem manobra, não afeta ossos.

TRATAMENTO INDOLOR
SEM MEDICAÇÃO – NÃO É ACUPUNTURA – NÃO É FISIOTERAPIA

DIAGNÓSTICO EXCLUSIVO
Hérnia de Disco – Coluna Lombar L4 e L5
Artrose – Joelho
Nervo – Joelho (Nervo Fibral e Nervo Tibial)
Bico de Papagaio – Coluna Cervical
Bursite – Ombro
Insônia – Esquecimento
Cansaço – Mental
Recuperação – Memória

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO
• Tratamento Indolor
• Recuperação imediata
• 48 anos de experiência

Quem já foi operado ou perdeu atividade física e a dor 
voltou, tem boa recuperação.
Esse diagnóstico é causado pelo desvio do nervo do dis-
co L4 e L5, que altera a medula e outros.
Agora, porém, esses problemas podem ser plenamente 
resolvidos através de longos estudos elevatórios para o 
realinhamento esquelético, através de original e ade-
quada técnica terapêutica. No momento são poucos 
profissionais aqui no Brasil com esta técnica.
Resultado do tramento não é paliativo: com atividade 
física normal, o resultado é permanente. 
Até o momento são poucos profissionais nesta técnica.

Terapeuta: SHOICHI

e-mail: sfquiropraxia@hotmail. com

Registro VBO. 2202 cod.3221-15
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BRASIL-JAPÃO – O Jornal 
Nikkey Shimbun e a Associa-
ção Cultural e Assistencial 
de Kanagawa realizaram no 
último dia 26, no bairro da 
Aclimação (zona Sul e São 

Paulo), Jantar de Recepção 
e Confraternização aos Ve-
readores de Kanagawa. Pre-
senças do cônsul geral do 
Japão em São Paulo Takahiro 
Nakamae; do líder do Go-

verno na Câmara Municipal 
de São Paulo, vereador Au-
rélio Nomura; da presidente 
do Bunkyo, Harumi Goya; 
do presidente do Kenren, Ya-
suo Yamada; do presidente 

do Enkyo, Akeo Yogui; do 
presidente do Hospital Santa 
Cruz, Renato Ishikawa; do 
presidente da Acal, Hiro-
fumi Ikesaki; do diretor da 
Comissão dos 110 Anos da 

Imigração Japonesa, Yoshi-
haru Kikuchi; do presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Bunkyo,Kiyoshi Harada e do 
secretário da Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa 

do Brasil, Fujiyoshi Hirata, 
além do artista plástico Yu-
taka Toyota e do presidente 
do Jornal Nippak e Nik-
key Shimbun, Raul Takaki. 
Fotos: Jiro Mochizuki

ASSINE  –  Jornal Nippak  –  (11) 3340-6060

molho de alcaparras, canelo-
ne 4 queijos e pernil pururu-
ca. Bebidas e sobremesas são 
cobradas à parte.

A compra do convite é 
feita diretamente no Parque 
Maeda, reservas devem ser 
feitas através do telefone (11) 
2118-6200. 

NOITE DO SUSHI NO 
PARQUE MAEDA
Dia: 06 de maio, sábado, das 
20h00 às 24h00.
Preço: Convite Individual: 
R$ 60,00 (até dia 29/04/17) 

e R$ 70,00 (a partir do dia 
30/04/17, se houver disponibi-
lidade). Reservas de mesas so-
mente para grupos acima de 5 
pessoas.
Venda de convites: Parque 
Maeda - Compra de convites 
no balcão de informação. 
Reservas: Pelo telefone (11) 
2118-6200.
Endereço: Parque Maeda – 
Rodovia Deputado Archime-
des Lammoglia, Km 18, Estra-
da Tapera Grande, Itu (SP)
Mais Informações: Parque 
Maeda: (11) 2118-6200

O Parque Maeda, em par-
ceria com a Acendi (Associa-
ção Cultural Esportiva Nik-
key de Itu), se prepara para 
mais uma edição da Noite do 
Sushi. O evento – que já se 
tornou uma tradição no início 
de cada mês, será realizado 
neste sábado, 6, das 20h às 
24h.

A Banda Tok Especial 
marcará presença na Noite 
do Sushi e promete agitar to-
dos os públicos. Surgida em 
meados de 1990, a banda tem 
larga experiência em eventos 
em toda a região e tem um 
repertório para lá de variado: 
o set list vai da MPB, passa 
por forró, samba, axé, músi-
cas românticas nacionais e 
internacionais e chega até o 
sertanejo universitário.  

Variedade também não 
falta no cardápio, que tem sa-
ladas diversas (como salada 
verde, maionese, palmito, sal-
picão e vinagrete), 20 tipos de 
sushis e 3 tipos de sashimis. 
Entre os pratos quentes estão: 
arroz, risoto de camarão, la-
garto ao molho demi-glace, 
camarão marinado, salmão ao 

DIvULgAçÃO

ITU

Música e sushi embalam o mês de maio no 
Parque Maeda

Serão oferecidos 20 tipos de sushis


