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O ano mal começou, mas 
a comunidade nipo-brasi-
leira já tem motivos para 
comemorar. Às vésperas 
de completar 110 Anos 
da Imigração Japonesa no 
Brasil – que deve trazer no-
vamente ao país represen-
tantes da família imperial 
em 2018 – a comunidade 
nikkei acaba de ganhar um 
reforço de peso com a volta 
do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP) à Câmara 
dos Deputados. Ihoshi, que 
desta vez, ficará até o final 
do mandato, em 2018, re-
conquistou o direito à ti-
tularidade como deputado 
federal pelo Estado de São 
Paulo com a eleição do 
também deputado federal 

Edinho Araújo (PMDB-
-SP) à Prefeitura de São 
José do Rio Preto. A pos-
se de ambos aconteceu em 
1º de janeiro de 2017. No 
caso do parlamentar nik-
kei, para dar continuidade 
ao seu terceiro mandato 
iniciado entre fevereiro e 
setembro de 2015, quando 
ocupou a vaga do mesmo 
Edinho Araújo, então mi-
nistro da Secretaria Nacio-
nal dos Portos no governo 
Dilma Rousseff (PT). Mas 
não foi só na esfera fede-
ral que a comunidade saiu 
“lucrando”. Na Assem-
bleia paulista, quem tomou 
posse foi Pedro Massami 
Kikudome (PTN), mais co-
nhecido como Pedro Kaká.
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Ihoshi retoma mandato e elege como 
meta ‘ajudar o país a sair da recessão’

JIRO mOchIzUkI

46º MOTI TSUKI MATSURI – Realizado na virada do ano pela Acal (Associação Cultural e Assistencial da Liber-
dade), com apoio das principais entidadades nipo-brasileiras, entre elas o Bunkyo, Enkyo, Kenren e Aliança Cultural 
Brasil-Japão, a 46ª edição do tradicional Moti Tsuki Matsuri – Festival do Bolinho da Prosperidade – atraiu uma 
multidão à Praça da Liberdade, em São Paulo.
—————–——————––——————––––—————––—————–——————–––——––––––––––—––—––––| Pág. 09

Tadayoshi Hanada recebe
título de ‘Cidadão Campineiro’

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

O presidente do Instituto 
Cultural Nipo-Brasileiro de 
Campinas, Tadayoshi Hana-
da, recebeu, no dia 5 de de-
zembro, o título de Cidadão 
Campineiro, uma iniciativa 
do vereador Carmo Luiz. 
Segundo o vereador, a ho-
menagem se justifica  pela 
rica trajetória de grandes 
realizações, eventos sociais 

visando atingir não só  a co-
lônia japonesa mas também 
toda comunidade campinei-
ra. O Instituto Cultural Ni-
po-Brasileiro de Campinas 
também foi lembrado como 
um dos clubes mais impor-
tantes da cidade, recebendo 
o Diploma Honra ao Méri-
to pelos relevantes serviços 
prestados ao munícipio.

céLIA tAkAOkA

A primeira vez que a cantora 
japonesa veio ao Brasil foi 
em 2015, de maneira “aci-
dental”. “Estava em Oki-
nawa, num evento do shibu 
da NAK local, quando a co-
nheci pessoalmente. Como 
me simpatizei muito co-
mela, perguntei-lhe inocen-
temente sobre ir ao Brasil, 
no que aceitou de imediato. 
Fiquei perplexa. Liguei ao 
Brasil para consultar mi-
nha comissão e eles topa-
ram. Foi assim”, explicou 
Júlia Kitagawa, presidente 
do INB lembrando que, na 
ocasião, a artista veio para 
celebrar os 120 Anos do 
Tratado de Amizade.

Yuko Maki faz ‘três em um’ e brilha novamente no Brasil
ShIgUE  OzONO
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Pouco mais de um ano e 
meio após entrar para a 
história do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social) como a primeira 
mulher a assumir a presi-
dência da entidade, Harumi 
Goya começa 2017 com 
dois importantes desafios: 
decidir se será ou não can-
didata a um eventual se-
gundo mandato – a eleição 
deve ocorrer em abril deste 
ano. Ao tomar posse, Haru-
mi disse que ficaria feliz se 
conseguisse preparar um(a) 
sucessor(a). O outro desafio 
será definir quem comanda-
rá a comissão que cuidará 
dos preparativos dos 110 
Anos da Imigração.

Em entrevista ao Nippak, presidente do Bunkyo faz um 
balanço de seu mandato e fala sobre reeleição

DIvULgAçÃO/bUNkyO
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Tamiko Inoue toma posse 
como prefeita de Andradina

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

Tamiko Inoue (PCdoB) re-
cebeu a faixa de prefeita 
de Jamil Ono (PT) durante 
cerimônia de posse, no 
último dia 1º, na Câmara 
Municipal de Andradina. 
Além de Tamiko, tomaram 
posse o vice-prefeito Pedro 
Bentivóglio (PSD) e os ve-
readores eleitos. Durante o 

discurso de posse, Tami-
ko disse que não medirá 
esforços para executar o 
orçamento com a máxima 
responsabilidade, manten-
do a saúde financeira con-
quistada nos últimos anos 
por seu antecessor para que 
a cidade continue em ritmo 
de desenvolvimento.

DIvULgAçÃO
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

SANTOS-DUMONT - COLE-
ÇÃO BRASILIANA ITAÚ
Onde: Itaú Cultural (Av Pau-
lista 149, Bela Vista - Pró-
ximo à estação Brigadeiro do 
metrô)
De 12/12 a 29/01/2017 
Horário: 3ª a domingo, das 
9h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2168-1778

A FORMA DAS IDEIAS: DE-
SIGN ITALIANO DO PÓS-
-GUERRA
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 14/12 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo 
das 11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

LEDA CATUNDA - I LOVE 
YOU BABY
Curador: Paulo Miyada 
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 10/11 a 22/01/2017
Horário: de 3ª a domingo 
das 11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 
11/2245-1900 ou www.insti-
tutotomieohtake.org.br 

‘RYO MIZUNO, O HO-
MEM QUE INICIOU A IMI-
GRAÇÃO JAPONESA NO 
BRASIL E O SEU DIÁRIO 
DE BORDO DO KASATO 
MARU”
Onde: Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil 
(Rua São Joaquim 381, 9º an-
dar, Liberdade)
Visitação: 05/11/2016 a 
29/01/2017
Horário: 3ª a domingo das 
13h30h às 17h
Informações: 
www.museubunkyo.org.br

EXPOSIÇÃO GAUDÍ: 
BARCELONA, 1900
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 20/11 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: R$12,00 e R$6,00 
(meia-entrada), Têm direito 
à meia-entrada estudantes, 
idosos com idade superior a 
60 anos e professores da rede 
pública, mediante apresenta-
ção de documento compro-
batório, Crianças até 10 anos, 
cadeirantes e deficientes físi-
cos têm entrada gratuita todos 
os dias da exposição. E as ter-
ças-feiras a entrada é gratuita 
mediante retirada de senhas 
na bilheteria do Instituto To-
mie Ohtake.
Informações: 
11/2245-1900 ou www.insti-
tutotomieohtake.org.br 

CASARÃO DO CHÁ – 
MOGI DAS CRUZES/SP
Onde: Casarão do Chá (Es-
trada Do Chá cx 05, acesso 
pela Estrada do Nagao, km 
3, Cocuera, Mogi das Cruzes/
SP)
Visitação: Todos os domin-
gos das 9h às 17h
Durante a semana visitas mo-
nitoradas: Escolas – visitação 
gratuita; Grupos Turisticos 
– R$100,00 até 30 pessoas. 
Agendamentos 11/4792-2164
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/4792-2164 
e www.casaraodocha.org.br 

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateau-
briand – MASP 
Onde: Avenida Paulista 
1578, Bela Vista 
Telefone: 11/3149-5959
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h (bilheteria aberta 
até 17h30) e 5ª das 10h às 20h 
(bilheteria até 19h30)
Horário especial: Programa-
ção de férias, o MASP abre 
suas portas durante todas as 
segundas-feiras de janeiro 
de 2017. Serão cinco dias a 
mais no mês para visitar as 
exposições e participar das 
atividades do museu: 2, 9, 16, 
23 e 30 de janeiro. O horário 
permanece o mesmo dos ou-
tros dias, das 10h às 18h, com 
bilheteria aberta até as 17h30. 
O MASP tem entrada gratuita 
às terças-feiras, durante o dia 
todo (10h às 18h) 

EVENTO

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

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL 
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar 
um ambiente familiar onde os 
freqüentadores cantam suas 
músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e coun-
try. Todos os domingos Baile 
com Musica ao Vivo.
Onde: Assoc. Cultural 
Tokushima Kenjin do Brasil 
(Av Dr Antonio Maria Laerte 
275, 100m do Metro Tucuru-
vi)
Dias 07 e 08/01/2017

Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Do-
mingos das 8h às 18h e das 
18h às 22h Bailes com musi-
ca ao vivo.
Informações: 
11/99857-3845 com Iritsu

FESTIVAL NA VILA MADA-
LENA
Atrações musicais: são 44 
atrações que vão do choro ao 
jazz até discotecagens, pales-
tras e oficinas sobre mobili-
dade urbana e empreendedo-
rismo feminino.
Onde: Ruas Medeiros de Al-
buquerque, Aspicuelta e Har-
monia
Dias: 07, 08, 14, 15, 21, 
22, 25, 28 e 29/01 e 04 e 
05/02/2017.
Horário: a partir das 13h
Ingresso: Programação cul-
tural gratuita

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e 
comidas caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade)
Dia 21/01/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

CURSO

55º CURSO DE PINTURA E 
2º CURSO DE CERÂMICA 
INFANTO-JUVENIL 
Onde: Bunkyo (Rua São Jo-
aquim 381, 1º andar, Liber-
dade)
De 11 a 15/01/2017
Horário: 9h às 12h
Inscrições: De 09/12/2016 a 
08/01/2017, das 11h às 17h, 
na Secretaria do Bunkyo (tér-
reo)
Informações: 11/3208-1755, 
com Aurora ou e-mail: bunka-
matsuri@bunkyo.org.br 
Taxa de inscrição: R$220,00 
para o público em geral e 
R$200,00 aos filhos dos asso-
ciados (inclui o material que 
será usado durante as aulas) 

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

DANÇANDO COM SONIA 
LIMA – DANÇAS CIRCULA-
RES
Onde: Instituto Pai Lin (Rua 

Madre Cabrini 55, V Ma-
riana)
Dia da Semana: 2ª Feira
Horário Alunos Iniciantes: 
14h às 16h
Horário Alunos com conhe-
cimento intermediário ou 
avançado: 16h às 19h
Contato: sonialima2020@
gmail.com 

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

PALESTRA

INSTITUO TOMIE OHTAKE
Onde: Rua Coropés 88, Pi-
nheiros
Informações: 
11/2245-1900 ou www.insti-
tutotomieohtake.org.br 

CONVERSAS EM FLUXO
Programa de conversas com 
pesquisadores de diferentes 
áreas de conhecimento sobre 
temas ligados à exposição de 
Gaudí
DIA 18/01/2017 às 19h
Yopanan Rebello - “A estru-
tura na obra de Gaudí”
DIA 02/02/2017 às 19h
Vitor Lotufo - “Méritos e le-
gados de Gaudí”
Capacidade: 20 vagas para 
todos os encontros.
Inscrições e informações 
pelo e-mail setoreducativo@
institutotomieohtake.org.br 
ou 11/2245-1937

VISITA AO ATELIÊ DA AR-
TISTA LEDA CATUNDA
Dia 14/01/2017 das 10h às 
12h
Ponto de encontro: Instituto 
Tomie Ohtake
Até 20 pessoas

ENCONTRO COM  
SKETCHERS
Dia 25/01/2017 das 14h às 
17h
Das 14h às 15h30 - Oficina de 
cadernos artesanais
Das 15h30 às 17h30 - Saída 
para desenho livre
Evento Gratuito: 20 vagas.
Informações e inscrições: 
11/2245-1937

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

*Yokio Oshiro

O ano de 2016 se foi, mas 
pareceu infindável, pois a 
cada sono dormido os brasi-
leiros acordavam com notí-
cias impactantes, especial-
mente de corrupção envol-
vendo políticos, empresários 
e altos mandatários. Jamais 
na história do nosso país se 
viu tamanha dimensão no 
desvio de dinheiro público. 
São cifras faraônicas de in-
contáveis zeros que não ca-
beriam em qualquer calcula-
dora.

Ladrões que gastam mi-
lhões roubados em supérflu-
os como joias, como se fosse 
uma compra de rotina.

Enquanto isso, 12 milhões 
de desempregados e brasilei-
ros do bem sobrevivem como 
podem com míseros trocadi-
nhos ganhos com o suor de 
seu trabalho honesto. Pacien-
tes agonizando em hospitais, 
aliás, nos corredores dos hos-
pitais, clamando para conse-
guir sobreviver.

Mas em 2016 os brasilei-
ros também acordaram com 
notícias alvissareiras entala-
das na garganta de cada um. 
As prisões dos corruptos,dos 
figurões, dos ladrões, dos que 
quebraram os cofres públicos. 
Assim, a “Operação Lava 
Jato” se apresentava aos bra-
sileiros do bem como o juiz 
Sérgio Moro e seus integran-
tes. A força-tarefa que hoje é 
a marca registrada e símbolo 
de combate à corrupção no 
Brasil, que empunha a ban-
deira da esperança dos bra-

sileiros, a de que a lei é para 
todos. Investigadores que tra-
duzem o sentimento de uma 
Nação, o de que os inatingí-
veis são atingíveis. Comba-
tem os corruptos poderosos, 
alguns ainda travestidos em 
funções que os capacitam a 
driblar ou interferir nas ações 
do Moro. Mas a “Lava Jato” 
tem o Brasil dos verdadeiros 
brasileiros, contam com os 
poderes constituídos e que, 
nestes, temos que continuar 
acreditando sempre.

O Brasil de 2016 registrou 
ainda por uma crise, especial-
mente a econômica, e sina-
liza um farol ainda distante 
para que tudo acabe em 2017. 
Temos que estar preparados, 
mas acima de tudo temos que 
continuar cumprindo com 
nossos deveres como cida-
dão, cumprindo o papel so-
cial que cada tem perante a 
nossa pátria. Temos que acre-
ditar na capacidade dos brasi-
leiros, daqueles que fazem do 
Brasil abençoado pela natu-
reza, um gigante de destaque 
no cenário mundial. Acreditar 
no Brasil do Bem, do Brasil 
criativo capaz de emocionar o 
mundo tal como nas

Olímpiadas do Rio. Bra-
sil dos brasileiros receptivos, 
onde muitos aqui querem vi-
ver, investir e formar suas fa-
mílias.

Vamos acreditar no Brasil 
do Bem sempre!

*Yokio Oshiro é presidente 
da Aliança Cultural Brasil-
Japão e ex-superintendente 
da Polícia Federal

DIvULgAçÃO

FELIZ ANO NOVO

O Brasil do bem

yokio Oshiro, presidente da Aliança cultural brasil-Japão

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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ENTREVISTA: HARUMI GOYA

Pouco mais de um ano e 
meio após entrar para a 
história do Bunkyo (So-

ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial) como a primeira mulher 
a assumir a presidência da en-
tidade, Harumi Goya começa 
2017 com dois importantes 
desafios. O primeiro é deci-
dir se será ou não candidata 
a um eventual segundo man-
dato – a eleição deve ocorrer 
em abril deste ano. Nesta en-
trevista exclusiva ao Jornal 
Nippak, a presidente não diz 
“nem sim, nem não”. “Na 
realidade, estamos iniciando 
conversas com nossos conse-
lheiros e membros da direto-
ria para tratar sobre esse tema 
e encontrar a melhor solução 
para todos. Portanto, não 
será possível adiantar uma 
resposta definitiva”, descon-
versa Harumi. O segundo de-
safio será definir a Comissão 
que cuidará dos preparativos 
para as comemorações dos 
110 Anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil.

Nascida em Okinawa, no 
Japão, Harumi Goya iniciou 
sua trajetória no Bunkyo em 
2003, quando foi convidada a 
participar da diretoria da en-
tidade pelo então presidente, 
professor Kokei Uehara, 
como 2ª tesoureira, cargo que 
ocupou por seis anos. De-
pois, já na gestão de Kihatiro 
Kita, foi 4ª vice-presidente 
e, finalmente, a 1ª vice-pre-
sidente. Harumi foi também 
a primeira mulher a assumir 
a presidência da ABJICA – 
Associação dos Bolsistas da 
Jica (Japan International Co-
operation Agency), e também 
acumula experiência como  
diretora da Associação Oki-
nawa do Brasil.

Confira os principais tre-
chos da entrevista concedida 
ao Jornal Nippak:

(Aldo Shiguti)

J.N.: Qual o balanço que a 
senhora faz desde que assu-
miu a presidência do Bunkyo, 
em abril de 2015?
H.G.: Sem dúvida, faço um 
balanço positivo. 2016 foi um 
ano cheio de problemas em 
todos os setores e, portanto, 
fizemos um esforço amplo 
envolvendo toda a diretoria 
e os voluntários responsáveis 
pelas 34 comissões para ga-
rantir o equilíbrio das contas 
e cumprir o planejamento 
anual. Conseguimos atender 
a esses dois pontos básicos 
que, sem dúvida, nos deixa-
ram aliviados nesses tempos 
de crise.

J.N.: Na sua opinião, quais 
foram as principais conquis-
tas?
H.G.: A mais importante é 
a receptividade e o respeito 
com que fui recebida em to-
das as entidades, contrarian-
do alguma preocupação pelo 
fato de, pela primeira vez, 
uma mulher ocupar a presi-
dência do Bunkyo em seus 60 
anos de existência.

Sempre fui tratada em pé 
de igualdade em relação aos 
outros representantes. Em 
minha recente viagem ao Ja-
pão, fui convidada para pro-
ferir três palestras e respon-
der aos questionamentos da 
plateia também em japonês. 
Considero isso uma signifi-
cativa conquista, pois reflete 
positivamente na imagem da 
entidade.

J.N.: O que gostaria de ter 
feito e não foi possível?
H.G.: Nossa, a lista é enorme. 
Gostaria de ter visitado um 
número maior de associações 
nikkeis do interior, de ter im-
plantado o processo de auto-
-sustentabilidade do Museu 
Histórico da Imigração Ja-
ponesa no Brasil e do Centro 
Esportivo Kokushikan Dai-
gaku. Gostaria de ter implan-

tada a centralização do sis-
tema de informática. Gostaria 
de ter terminado as obras do 
Espaço Cultural Bunkyo, de 
ter feito a reforma dos ba-
nheiros, de ter em ordem o 
AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros), de ter 
terminado todas as obras de 
acessibilidade do prédio, en-
tre outras. Posso garantir que 
essas providências estão ca-
minhando, mas gostaria que 
já estivessem todas prontas.

J.N.: No primeiro ano de 
mandato, uma de suas recla-
mações foi com a quantidade 
de eventos externos que teve 
de participar representando o 
Bunkyo, o que sobrava pouco 
tempo para poder se dedicar 
às questões internas. Como 
conseguiu lidar com esse 
problema?
H.G.: Sinceramente, tenho 
a sensação de que o número 
de eventos externos não para 
de aumentar! Na medida do 
possível, em conjunto com 
os membros da diretoria, ten-
tamos atender aos convites, 
pois consideramos que, além 
de demonstrar vigor na atu-
ação das entidades, também 
revela a especial deferência 
ao Bunkyo. Assim, apesar de 
não ter reduzido esses com-
promissos externos, monta-
mos uma equipe de geren-
ciamento administrativo que 
tem colhido bons resultados e 
tem tentado melhorar o nosso 
funcionamento interno.

J.N.: Quando a senhora as-
sumiu, disse que a parte de 
comunicação e informática 
receberiam uma atenção es-
pecial. O que foi feito nessas 

áreas?
H.G.: Alcançamos poucos re-
sultados concretos neste setor, 
mas demos andamento aos 
projetos para atualizar princi-
palmente o sistema de banco 
de dados ligado ao controle 
de associados. Na comunica-
ção, acredito que nos próxi-
mos meses teremos um novo 
site da entidade, montado em 
nova plataforma.

J.N.: E quanto ao projeto de 
estimular a participação de 
voluntária(o)s na entidade?
H.G.: Ainda não foi possí-
vel montar um projeto es-
pecialmente voltado aos 
voluntários, bem como uma 
campanha para aumentar a 
presença deles em nossa en-
tidade. Mas, o fato é que, em 
conjunto com os membros 
da diretoria, temos buscado 
estimular a adesão de novos 
voluntários.

J.N.: Também estava em seus 
planos a instalação de mais 
banheiros feminino. Isso 
aconteceu?
H.G.: Esse projeto ainda se 
encontra na pauta e, na reali-
dade, em matéria das instala-
ções do edifício, temos inves-
tido os recursos disponíveis 
para as obras visando atender 
às normas de segurança esta-
belecida pelo Corpo de Bom-
beiros.

J.N.: Também tem o projeto 
do espaço onde antes funcio-
nava o Enkyo...
H.G.: Nossa luta para com-
pletar as obras do Espaço 
Cultural Bunkyo continua em 
pleno andamento. Já foi reali-
zado grande parte do trabalho, 

mas ainda faltam obras com-
plementares. Por exemplo, o 
projeto prevê a montagem de 
salas para aulas de culinária, 
para miniexposição do Mu-
seu, salas dedicadas a várias 
modalidades de cultura japo-
nesa, acesso direto pela Rua 
Galvão Bueno. Continuamos 
ainda com o nosso esforço de 
captação de recursos e inclu-
sive temos recebido apoio de 
vários grupos que têm toma-
do a iniciativa de promover 
evento especial, principal-
mente de shows artísticos.

Como exemplo, podemos 
citar o espetáculo da cantora 
Márcia, em 23 de julho, o 
show Saá Hajimeyou coor-
denado pela cantora Mariko 
Nakahira, em 11 de setembro, 
a iniciativa do Coral Femi-
nino Nipo-Brasileiro de São 
Paulo, com o 17º Concerto 
de Natal, no último dia 10 de 
dezembro.

J.N.: Como a senhora lidou 
com outras questões menos 
visíveis ao público, como a 
negociação da dívida com o 
INSS?
H.G.: Esse é um assunto 
muito complexo e gostaria 
de tomar como referência o 
relatório da Comissão Jurí-
dica, que acompanha esse 
assunto com extremo cui-
dado e atenção. E aqui devo 
admitir que o fato de termos 
negociado com o grande es-
critório de advocacia que 
cuidava do nosso processo 
de INSS e transferido a causa 
para a Comissão Jurídica da 
entidade me fez sentir mais 
confortável. A minha sensa-
ção é de que o processo está 
sendo cuidado por profissio-

‘O horizonte para este ano ainda está nublado’

nais – voluntários – que estão 
efetivamente comprometidos 
com seu controle e bom an-
damento.

Quanto aos processos de 
execução fiscal relacionados 
ao INSS, eles estão sendo de-
vidamente questionados por 
meio dos embargos à execu-
ção, sendo dois deles em trâ-
mite perante o Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região 
(que abrange os Estados de 
São Paulo e Mato Grosso do 
Sul).

Temos apresentado a ação 
declaratória de imunidade, 
cujo julgamento foi desfavo-
rável para o Bunkyo perante 
o Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região, no entanto, 
foi interposto recurso para o 
Supremo Tribunal Federal. 
Estamos esperançosos num 
bom desfecho a nosso favor, 
com base na jurisprudência 
desse próprio Tribunal.

Aproveitando a sua per-
gunta, também queria es-
clarecer sobre os processos 
de execução ajuizados pela 
Prefeitura de São Paulo, para 
cobrança do IPTU sobre todo 
o prédio Bunkyo. Eles estão 
sendo extintos, por cance-
lamento administrativo dos 
débitos respectivos, já que foi 
confirmada a imunidade tri-
butária da entidade.

J.N.: E quanto ao projeto de 
captação de novos associa-
dos, como está?
H.G.: Temos atuado em con-
junto com os membros da di-
retoria em busca de novos só-
cios para a nossa entidade. É 
um grande desafio para todos 
nós, pois significa garantir 
longevidade para o Bunkyo.

J.N.: Seu antecessor, Kiha-
tiro Kita, disse que deixou 
uma reserva de “mais ou me-
nos” R$ 480 mil e cerca de 
R$ 50 mil para serem usados 
nas comemorações dos 60 
anos da entidade. Situação 
que a senhora garantiu não 
ser de tirar o sono. Como se 
encontra a saúde financeira 
do Bunkyo? Quem assumir 
a entidade hoje perderia o 
sono?
H.G.: Posso garantir que sim. 
Não temos reserva financeira 
e para cobrir as despesas te-
mos de lutar mês a mês. Os 
nossos gastos com a manuten-
ção giram em torno de R$ 300 
mil mensais e, assim, a cada 
mês, temos de conseguir esse 
valor por meio de locação dos 
espaços, realização de even-
tos e contribuição/anuidade 
dos associados. O desafio não 
é pequeno, capaz de tirar o 
sono de qualquer um.

Temos uma comissão res-
ponsável que tem conseguido 
manter o controle das finan-
ças, mas podemos dizer que 
2016 foi um ano de captação 
de poucos recursos financei-
ros e, portanto, tivermos de 
usá-los com a máxima par-
cimônia tentando suprimir 
qualquer gasto que não fosse 
prioritário. Assim, algumas 
obras acabaram sendo rele-

gadas ao segundo plano espe-
rando por novos recursos.

J.N.: Por falar em sucessor, 
este ano haverá eleição no-
vamente para a presidência e 
a pergunta não quer calar: a 
senhora é ou não candidata à 
reeleição?
H.G.: Nem sim, nem não. Na 
realidade, estamos iniciando 
conversas com nossos conse-
lheiros e membros da direto-
ria para tratar sobre esse tema 
e encontrar a melhor solução 
para todos. Portanto, não será 
possível adiantar uma res-
posta definitiva.

J.N.: Inicialmente a senhora 
disse que uma de suas mis-
sões era preparar um(a) 
sucessor(a)...
H.G.: Sim, essa missão con-
tinua valendo, mas, neste mo-
mento, sinto que o objetivo 
não foi alcançado. Assim, 
acho que seria irresponsabili-
dade minha deixar essa situ-
ação sem solução e será um 
dos itens que tentarei conver-
sar com os conselheiros e di-
retores.

J.N.: Que mensagem gosta-
ria de deixar para os leitores 
do Jornal Nippak
H.G.: Inicialmente, gosta-
ria de agradecer a todos pelo 
apoio e palavras de incentivo.

O horizonte para este ano 
ainda está nublado, mas pre-
tendemos trilhar pelo cami-
nho da luz e, nesse sentido, 
confio na força da diretoria 
com o apoio da comunidade 
nikkei e da sociedade brasi-
leira.

Em 2016 tivemos uma 
exemplar demonstração de 
força e união de diferentes 
grupos representada pelo 
show Saá Hajimeyou, lide-
rado pela cantora Mariko 
Nakahira, em prol das obras 
do Espaço Cultural Bunkyo. 
Gostaria que outras inicia-
tivas dessa mesma natureza 
ocorressem resultando não 
somente no apoio financeiro 
para o término das obras, 
mas, principalmente, por seu 
incrível poder de criar indes-
trutíveis laços de amizade e 
comprometimento com a va-
lorização da cultura.

Em 2018 completam-se 
os 110 anos de imigração ja-
ponesa no Brasil e gostaria 
que essa comemoração fosse 
coroada por eventos marcan-
tes resultantes da força dessa 
união.

Gostaria de citar que, no 
final de ano passado, ao pro-
ferir palestra no 57º Kaigai 
Nikkeijin Taikai (Convenção 
dos Nikkeis e Japoneses Re-
sidentes no Exterior), desta-
quei a expectativa de que os 
brasileiros recebessem do 
Japão o mesmo tratamento 
acolhedor que o Brasil ofe-
receu aos imigrantes japo-
neses. Não só para superar 
os problemas de adaptação 
e de integração à sociedade 
japonesa, como também que 
seus filhos sejam acolhidos 
como legítimos cidadãos. 
Destaquei também a solici-
tação das entidades para que 
o visto de trabalho no Japão 
seja estendido para a 4ª gera-
ção de nipo-brasileiros.

Neste momento, estamos 
providenciando o envio de 
solicitação à direção da JR 
Group (Japan Railway) para 
que reconsidere a proibição 
aos japoneses residentes per-
manentes no exterior de utili-
zar o Japan Rail Pass (que dá 
direito a viagens no trem-bala 
por determinado período me-
diante pagamento de taxa 
fixa), a partir do próximo mês 
de março.

Esperamos que neste ano 
possamos alcançar sucesso 
nessas reivindicações que, 
acreditamos, beneficiam toda 
a comunidade nikkei.

(Aldo Shiguti)

A presidente durante o bonenkai da entidade realizado em dezembro do ano passado
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harumi goya discursa na cerimônia ao embaixador Satoru Satoh
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harumi goya durante visita ao Japão
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“Sempre fui tratada em pé de igualdade aos demais”’, diz harumi
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Agenda econômica, remédios mais baratos e visto 
para yonseis estão entre as prioridades de Ihoshi

Ihoshi, que assumiu seu terceiro mandato: “O importante é dar continuidade aos projetos já iniciados”

clamações quanto ao reconhe-
cimento ou não da existência 
(em alguns países) do regime 
de residência permanente.”

Foram muitas as reações. 
Durante a reunião dos repre-
sentantes do Kenren realizada 
em 24 e novembro, Hiroshi 
Kawazoe, presidente da As-
sociação da Província de Na-
gasaki sugeriu que a entidade 
submetesse petição aos órgãos 
envolvidos.

“Costumamos visitar o Ja-
pão em função das atividades 
do Kenjin-kai e do Kenren. 
Algumas vezes, precisamos 
viajar entre Tóquio e nos-
sas províncias, indo e vindo 
por diversas vezes. Assim, o 

cancelamento da permissão 
de uso do Passe JR nos traz 
enorme prejuízo. Até pediria 
que a permissão fosse conce-
dida, quem sabe, a residentes 
no exterior por mais de 30 ~ 
40 anos “, diz ele, acrescen-
tando que “o Kenren precisa 
apresentar petição à Asso-
ciação Nacional Japonesa de 
Governadores de Províncias e 
ao Ministério de Transportes 
Japonês. Chegou a hora de a 
Federação se mexer repre-
sentando a comunidade japo-
nesa”.

Atendendo ao pedido, o 
presidente do Kenren, Yasuo 
Yamada, enviou petição ao 
Ministério de Transportes e ao 

A notícia publicada no 
Nikkey Shimbun no dia 24 
de novembro, de que “só ja-
poneses residentes no exte-
rior não poderão utilizar o 
Japan Rail Pass (Passe JR) 
a partir de abril deste ano”, 
causou grande repercussão 
na comunidade nikkei. Tanto 
que o Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil) anunciou que 
enviou petição a JR e demais 
órgãos do governo japonês. E 
finalmente, o escritório cen-
tral da Empresa Ferroviária 
de Transporte Público Japão 
Leste S.A. (JR East Japan) en-
trou em contato com a redação 
do Nikkey Shimbun esclare-
cendo os motivos da exclusão.

De início, o JR East Japan 
estabelece, sobre essa “Revi-
são da Permissão de Uso do 
Passe JR”, a premissa de que 
“o Passe JR é emitido para 
viajantes estrangeiros que vi-
sitam o Japão como turistas”. 
A empresa alega que, “as cir-
cunstâncias se alteraram em 
anos recentes devido ao surto 
de viajantes estrangeiros em 
visita ao Japão” e que “não há 
padronização internacional de 
documentação quando se tra-
ta de comprovação de status 
como a da residência perma-
nente, e além disso, as condi-
ções exigidas para a obtenção 
dessa documentação diferem 
conforme o país”. Ou seja, 
“essa situação dá causa a re-

Departamento de Turismo do 
Governo Japonês, inclusive à 
JR East Japan.

Muitos nikkeis e japone-
ses residentes no Brasil deve-
rão visitar o Japão durante as 
Olimpíadas de Tóquio. Esti-
ma-se que, apenas o Kenren 
deva adquirir entre 300 a 400 
ingressos para serem distribu-
ídos com pagamento entre os 
Kenjin-kais associados.

Segundo Yamada, “todos 
vão ao Japão para realizar tu-
rismo, alguns até para visitar a 
terra natal”. “Se numa mesma 
família, os pais tiverem nacio-
nalidade japonesa e os filhos 
não, pais e filhos serão trata-
dos de forma diferenciada. Al-

DIvULgAçÃO

pASSE JR

JR East Japan responde ao Nikkey Shimbun

O ano mal começou, 
mas a comunidade 
nipo-brasileira já tem 

motivos para comemorar. Às 
vésperas de completar 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil – que deve trazer 
novamente ao país represen-
tantes da família imperial em 
2018 – a comunidade nikkei 
acaba de ganhar um reforço 
de peso com a volta do de-
putado federal Walter Iho-
shi (PSD-SP) à Câmara dos 
Deputados. Ihoshi, que desta 
vez, ficará até o final do man-
dato, em 2018, reconquistou 
o direito à titularidade como 
deputado federal pelo Estado 
de São Paulo com a eleição 
do também deputado federal 
Edinho Araújo (PMDB-SP) 
à Prefeitura de São José do 
Rio Preto. A posse de am-
bos aconteceu em 1º de ja-
neiro de 2017. No caso do 
parlamentar nikkei, para dar 
continuidade ao seu terceiro 
mandato, iniciado entre fe-
vereiro e setembro de 2015, 
quando ocupou a vaga do 
mesmo Edinho Araújo, então 
ministro da Secretaria Na-
cional dos Portos no governo 
Dilma Rousseff (PT).

Eleito com 88.070 vo-
tos e com trabalhos não só 
para a comunidade nikkei 
mas também com projetos 
direcionados para Marília e 
região, Ihoshi já elegeu suas 
prioridades até 2018. “Hoje, 
a grande agenda do Brasil é, 
sem dúvida, a econômica. 
Ou seja, a nossa grande mis-
são será ajudar a tirar o país 
da recessão. Tudo que es-
tiver ao nosso alcance para 
simplificar e desburocratizar 
a vida de quem produz nós 
vamos fazer do ponto de vis-
ta do Legislativo”, disse Iho-
shi, acrescentando que 2016 
“foi um dos piores anos que 
o Brasil já teve nas últimas 
décadas”.

Lava Jato – “A recessão de-

verá persisitir ao longo de 
2017, porém, de forma um 
pouco mais atenuada, mas 
acredito que uma retomada 
gradual da economia só acon-
tecerá entre o final de 2017 
e início de 2018. Serão dois 
anos para que o Brasil volte a 
crescer como antes”, conta o 
parlamentar, destacando que 
a crise não afetou somente o 
bolso dos brasileiros como 
também causou estragos na 
política e nas instituições.

Segundo ele, quando o 
Congresso Nacional retomar 
as atividades após o recesso, 
em fevereiro, “ainda sentire-
mos respingos dessa crise”. 
“Os trabalhos da Lava Jato 
ainda devem ter grande reper-
cussão. Não sabemos como 
esse processo vai terminar, 
só esperamos que essas in-
vestigações sejam concluídas 
e terminem o mais rápido 
possível porque, apesar de a 
operação estar sendo condu-
zida de forma correta, causa 
uma sangria muito grande na 
economia. Espero que os tra-
balhos do Congresso, como 
a votação das grandes refor-

mas, não sejam contaminadas 
pela Lava Jato”, diz Ihoshi, 
afirmando que “muitos po-
líticos já foram citados na 
operação e ainda deverão ser 
investigados”.

Serenidade – Para o depu-
tado, o Congresso terá que vo-
tar, aprovar e ajudar o Execu-
tivo “sobretudo nas medidas 
econômicas”. “Hoje, a grande 
crise que as pessoas sentem é 
a falta de emprego e a falta de 
perspectivas. Uma crise que 
também atinge as pequenas 
cidades, que sentem dificul-
dades para manter os serviços 
essenciais à população com a 
queda da arrecadação e com 
a queda da atividade econô-
mica”, explica o parlamentar.

“Nossa tarefa será votar 
os grandes projetos que vão 
ajudar a impulsionar a eco-
nomia e também as reformas 
estruturais, uma nova reforma 
política e a reforma da Previ-
dência, que, sem dúvida, será 
alvo de muito debate no Con-
gresso”, conta Ihoshi, afir-
mando que “o momento é de 
ter serenidade e de estar atento 

às ruas”. “É momento de es-
tarmos junto às comunidades 
e das pessoas que nós repre-
sentamos para juntos tentar-
mos fazer o melhor”, justifica.

Paralelamente, Walter Iho-
shi também deve dar conti-
nuidade aos seus projetos que 
já estavam em curso, como 
a proposta de lutar pela re-
dução dos impostos sobre 
os remédios no país através 
da Frente Parlamentar Para 
a Desoneração dos Medica-
mentos – Frente instalada 
pelo próprio deputado – além 
de outros projetos que ele pre-
tende apresentar ainda no iní-
cio deste ano, como o que diz 
respeito à redução de custos 
sobre operações cambiais.

Visto para yonseis e 110 
anos – Também consta de 
sua agenda os preparativos 
para os 110 Anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, que 
serão comemorados em 2018 
– provavelmente com a vinda 
de algum representante da fa-
mília imperial. “Como repre-
sentante também da comu-
nidade nipo-brasileira, nós 

quremos ajudar, participar e 
coordenar os trabalhos que já 
foram iniciados”, destacou, 
observando que, do âmbito 
das relações bilateriais, deve 
retomar a discussão sobre a 
concessão de visto de longa 
permanência para a quarta 
geração de descendentes de 
japoneses, os chamados yon-
seis.

Um dos principais apoia-
dores do movimento articula-
do pelas cinco principais enti-
dades nipo-brasileiras – Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Kenren (Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil), Enkyo (Beneficência Ni-
po-Brasileira de São Paulo), 
Aliança Cultural Brasil-Japão 
e Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil, 
além do Ciate (Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior) – Ihoshi 
já levou o assunto às auto-
ridades japonesas durante a 
visita que fez ao país nipô-
nico no final do ano passado, 
quando integrou a comitiva 
oficial do presidente Michel 
Temer (PMDB).

“É um diálogo que já foi 
aberto e que, apesar de difícil 
tramitação junto ao governo 
japonês, pretendemos dar ce-
leridade tendo como meta os 
110 anos da imigração japo-
nesa”, diz Ihoshi, que tam-
bém elegeu como meta, ainda 
no campo das relações bilate-
riais, colocar o Brasil e o Ja-
pão como “grandes parceiros 
estratégicos”.

“Na verdade, do ponto de 
vista das negociações bilate-
rais, o Brasil perdeu muito 
tempo em relação a outros 
países, como o Chile, por 
exemplo, que já assinou um 
acordo de livre comércio com 
o Japão. O Brasil também 
tem todas as condições para 
se tornar um parceiro do Ja-
pão, aliás, o Japão espera esse 

gesto do Brasil”, conta Iho-
shi, destacando que também 
apoia a política adotada pelo 
presidente Temer.

Ponte para o futuro – “O 
presidente Michel Temer 
está no caminho certo para 
colocar o Brasil no rumo. 
Ele tem feito o possível para 
construir o que considero 
uma ponte para o futuro. O 
presidente tem trabalhado 
muito no campo econômico. 
É verdade que não estamos 
tendo o resultado em curto 
prazo que gostaríamos mas o 
caminho apontado está cor-
reto. O Congresso aprovou a 
PEC do teto dos gastos que 
ajudará a trazer resultados 
a médio e longo prazo. Te-
mos ainda grandes reformas 
estruturais para serem apro-
vadas, como a que simplifi-
ca a legislação trabalhista. 
Enfim, estão sendo tomadas 
uma série de medidas que 
vão ajudar o país a resgatar 
a confiança dos investidores 
brasileiros e estrangeiros e, 
sobretudo, a incentivar e re-
cuperar a confiança da po-
pulação”, diz Ihoshi, garan-
tindo que “ao longo de sua 
carreira, o presidente Michel 
Temer construiu uma base 
bastante sólida”.

“Apesar do tumulto dos 
últimos tempos em função 
da Lava Jato e de outras si-
tuações que muitas vezes in-
terferem, o presidente Michel 
Temer tem tido uma atuação 
correta e buscado priorizar 
suas ações. Para isso conta 
com o respaldo do Congresso 
Nacional, coisa que o go-
verno anterior não tinha. Es-
pero que ele fique até o final 
do seu mandato e possa trazer 
tranquilidade para o país”, 
concluiu o parlamentar, que 
reiterou seu apoio ao presi-
dente para que Temer “apro-
ve os projetos importantes 
que o país necessita”.

(Aldo Shiguti)

gumas pessoas nem poderão 
realizar turismo interno nas 
Olimpíadas. Provavelmente, 
muitos desistirão de testemu-
nhar esse momento glorioso 
do Japão”, explica Yamada.

Kikuo Suzuki, de 76 anos, 
natural de Chiba,  lamentou a 
revisão. “Costumo utilizar o 
Passe quando volto à minha 
terra natal e aproveito para 
desfrutar as delícias da mi-
nha pátria. Eu me submeti à 
política nacional japonesa da 
época e emigrei para o Brasil. 
Tive uma vida cheia de sofri-
mento. Queria assim ser rece-
bido no Japão com um feliz   
retorno”.

Repercussão –  A página 
de assinaturas colhidas pela 
“Associação de Japoneses 
Residentes no Exterior Preo-
cupados com o Passe JR” ti-
nha, em 1 de dezembro, 5 mil 
assinaturas. A ideia é obter 
7500 assinaturas, segundo o 
jornal Asahi Shinbun de 30 de 
novembro, que traz também 
mais críticas dos usuários à 
revisão da permissão de uso. 
Consta que algumas pessoas 
receberam tratamento indeli-
cado nos guichês, na valida-
ção do passe, porque “os ja-
poneses residentes no exterior 
são caso a parte”.

É de se perguntar se o es-
pírito do “omotenashi” (aco-
lhimento), do qual tanto se or-
gulham os japoneses perante o 

mundo não seria extensivo a 
compatriotas.      

Pelo jeito,  até parece que 
o JR quer dizer, com suas ex-
plicações, que: (1) – Os japo-
neses residentes no exterior, 
tolerados excepcionalmente 
até hoje, serão excluídos por-
que houve um “ surto de via-
jantes estrangeiros em visita 
ao Japão”; (2) – Se “a conces-
são de residência permanente 
varia conforme o país e não 
é clara”, a responsabilidade 
por isso cabe aos japoneses 
residentes no exterior, e todos 
eles pagarão com a exclusão 
coletiva da permissão de uso 
do Passe JR.

Bunkyo – Em entrevista ao 
Jornal Nippak (leia à pag 3 
desta edição), a presidente 
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social), Haru-
mi Goya disse que a entidade 
está “providenciando o envio 
de solicitação à direção da JR 
Group (Japan Railway) para 
que reconsidere a proibição 
aos japoneses residentes per-
manentes no exterior de uti-
lizar o Japan Rail Pass (que 
dá direito a viagens no trem-
-bala por determinado período 
mediante pagamento de taxa 
fixa), a partir do próximo mês 
de março.

(Traduzido do Nikkey 
Shimbun, com informações 
do Nippak)

Passe JR, que “japoneses residentes no exterior” não poderão mais utilizar a partir deste ano
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Pedro Massami Kikudo-
me (PTN), mais conhecido 
como Pedro Kaká, tomou 
posse como deputado es-
tadual no último domingo 
(1º/1). Ele assume a vaga 
deixada pelo parlamentar 
Igor Soares (PTN), que to-
mou posse como prefeito de 
Itapevi. Além dele, Gilmar 
Gimenes (PSDB), Jose Ro-
berto Aprillanti Junior (PSB) 
e Marco Antonio Vinholi 
(PSDB) também assumi-
ram uma cadeira na Alesp. 
Ulysses Tassinari (PV), que 
assumiu a vaga deixada por 
Marcos Neves (PV) – foi em-
possado nesta terça-feira, 3/1.

Pedro Kaká, que obteve 
32.971 votos na última eleição, 
participa pela primeira vez de 
um cargo eletivo. Formado em 
Direito, Pedro Kaká disse ao 
Jornal Nippak que, depois 
das eleições de 2014, fez uma 
reflexão e chegou à conclusão 
que “seria melhor tocar a mi-
nha particular, de homem do 
empreendedorismo que sou”. 
“Sem, porém, deixar de ser 
um político”, afirmou, acres-
centando que a vitória de Igor 
Soares à Prefeitura de Itapevi 
“não estava no meu contexto”.

“Fiquei em dúvida, pois 
dois anos se passaram e mui-
tas coisas aconteceram”, disse 
o parlamentar, que apontou 
três causas para uma reflexão 
“mais alongada”.

A primeira, explicou, foi 
por motivo de saúde. A se-
gunda, pelo período de reces-
são que o país atravessa e, em 
terceiro lugar “porque quero 
fazer as coisas bem feitas”. 
Pesando os prós e os con-
tras, o parlamentar revelou 
ao Nippak que tomou uma 
decisão no dia 19 de novem-
bro e no início de dezembro 
anunciou publicamente que 
assumiria o cargo.

Para se familiarizar com 
a rotina da Casa, frequentou 
os últimos 18 dias de funcio-
namento da Alesp no final 
do ano passado, mesmo sem 
ainda ter tomado posse. “A 
ideia foi para começar bem 
2017 porque nunca exerci um 
cargo eletivo, já que sou da 
iniciativa privada”, explicou 
Pedro Kaká, afirmando que é 

a favor de políticas que gerem 
empregos, renda e produção. 
Parafraseando uma expressão 
dita na década de 60 pelo ex-
-ministro da Fazenda Delfim 
Netto, Kaká disse que “o bolo 
precisa crescer, para depois 
reparti-lo”.

Direto, o parlamentar disse 
ainda que a crise está apenas 
começando. “Deus nos pro-
teja de 2017”, afirmou Kaká, 
destacando ainda que a era 
do assistencialismo está com 
os dias contados porque “os 
caixas estão vazios”. Natu-
ral de Nova Esperança (PR), 
Pedro Kaká veio para a capi-
tal paulista na década de 70. 
Inicialmente, a família fixou 
residência em São Mateus 
(zona Leste). Disse que não 
chegou a frequentar muito os 
kaikans porque, entre meados 
e o final da década de 80, o 
movimento dekassegui esva-
ziou muitos deles, principal-
mente os poucos que tinham 
no extremo Leste da Capital.

“Gradativamente os kai-
kans foram perdendo sua for-
ça. Até hoje, poucos kaikans 
de São Paulo  tem a mesma 
pujança de Maringá e vivem 
uma situação bastante difí-
cil”, explicou ele, que atual-
mente mora na região do Ta-
tuapé. Apesar de admitir que 
a maioria de seus votos vem 
das “mais diversas etnias do 
modo brasileiro de ser”, Pe-
dro Kaká revelou que rece-
beu muitos “apelos da comu-
nidade” para que assumisse o 
cargo. “Sei da importância e 
da contribuição dos ensina-
mentos japoneses para a cul-
tura brasileira”, afirmou.

(Aldo Shiguti)

DIvULgAçÃO

SÃO pAULO

pedro Kaká assume vaga 
na Assembleia paulista

ANdRAdINA

DIvULgAçÃO

Tamiko Inoue (PCdoB) 
recebeu a faixa de pre-
feita de Jamil Ono (PT) 

durante cerimônia de posse, 
no último dia 1º, na Câmara 
Municipal de Andradina. 
Além de Tamiko, tomaram 
posse o vice-prefeito Pedro 
Bentivóglio (PSD) e os vere-
adores eleitos.

Durante o discurso de pos-
se, Tamiko disse que não me-
dirá esforços para executar 
o orçamento com a máxima 
responsabilidade, mantendo 
a saúde financeira conquista-
da nos últimos anos por seu 
antecessor para que a cidade 
continue em ritmo de desen-
volvimento.

Além disso, Tamiko se 
comprometeu a gerir com efi-
ciência os recursos incluindo 
o incremento de arrecadação 
com o ICMS Usina Hidroelé-
trica de Três Irmãos.

Como metas imediatas, 
Tamiko destacou a conclu-
são das obras do PAC 2 como 
prioridade, para que tenham 
continuidade o asfaltamento 
das ruas, as construções de 
galerias pluviais, que com-
provadamente melhoram a 
qualidade de vida dos mora-
dores de todos os bairros.

Outra meta ressaltada pela 
prefeita é o desenlace do pro-
jeto de instalação da Fatec 
(Faculdade de Tecnologia). 
“A escola vai ampliar os ho-
rizontes profissionais de nos-
sos jovens”, disse Tamiko.

Tamiko, que já iniciou 
os trabalhos nesta segunda-
-feira (2), assume a Prefei-
tura de Andradina após dois 
mandatos – ou oito anos de 
gestão – de seu antecessor, 
Jamil Ono.

A nova chefe do Execu-
tivo, que agradeceu a forma 
como Jamil e Dr. Charles 
conduziram o processo de 
transição, chega ao cargo de-
pois de um elogiado trabalho 
frente à Educação de Andra-
dina, gerindo com eficiência 
e austeridade mais de 30% 
do orçamento do município. 

“Estamos confiantes no tra-
balho a ser realizado por Ta-
miko devido à sua capacidade 
administrativa”, destacou Ja-
mil, que a apoiou nas eleições 
de outubro.

Raio-x - Tamiko Inoue é filha 
de agricultores do bairro Pla-
nalto, Tikae e Shinji Inoue, 
tem quase 50 anos dedica-

dos a educação, iniciando 
em 1970 sua jornada nas sa-
las de aula da escola Romeu 
Martins (do mesmo bairro de 
nascimento), onde estudou e 
foi diretora depois de iniciar 
a carreira no magistério.

Foi também diretora-
-fundadora da Etec Sebastia-
na Augusto de Moraes (Es-
cola Técnica Agrícola) que 

teve terras doadas para sua 
construção pelo saudoso ex-
-prefeito de Andradina, Dr. 
Orensy Rodrigues da Silva, 
por onde atuou, desenvolveu 
e formou milhares de alunos 
para vida profissional, por 
mais de 15 anos.

Assumiu também a direto-
ria da Etec de Birigui, um dos 
principais polos tecnológicos 
do interior. Logo depois foi 
convidada pelo prefeito Ja-
mil para o desafio de mudar 
a Educação de Andradina, 
administrando e criando es-
tratégias que levaram o ensi-
no no município a ter índices 
de países de primeiro mundo, 
apontados pelo Ideb do Mi-
nistério da Educação.

Desafio – Hoje aos 68 anos, 
Tamiko assume a Prefeitura 
de Andradina com o desafio 
de continuar o desenvolvi-
mento conquistado nos últi-
mos anos, que levou Andradi-
na à elite das cidades brasilei-
ras que entregam os melhores 
serviços públicos apontado 
pelo índice de Eficiência dos 
Municípios – Folha (REM-F) 
em conjunto com o Datafolha 
publicada em 2016.

Tamiko Inoue toma posse como 
prefeita e estabelece metas

A nova prefeita com o antecessor, Jamil Ono

Tamiko Inoue toma posse como prefeita: desafio de continuar o desenvolvimento de Andradina

cELIA kAtAOkA

O presidente do Instituto 
Cultural Nipo-Brasileiro de 
Campinas, Tadayoshi Hana-
da, recebeu o título de Ci-
dadão Campineiro, uma ini-
ciativa do vereador Carmo 
Luiz. Segundo o vereador 
esta homenagem se justifica  
pela rica trajetória de grandes 
realizações, eventos sociais 
visando atingir não só  a co-
lônia japonesa mas também 
toda comunidade campineira. 
O Instituto Cultural Nipo-
-Brasileiro de Campinas tam-
bém foi lembrado como um 
dos clubes mais importantes 
da cidade, recebendo o Di-
ploma Honra ao Mérito pelos 
relevantes serviços prestados 
ao munícipio de Campinas. 
“Agradeço o vereador Carmo 
por este título e dedico à mi-
nha família, que sempre me 
apoiou”, disse Tadayoshi. 
“Dedico também parte dessa 
homenagem ao Nipo de Cam-
pinas, local onde escolhi para 
que a minha trajetória social 
fosse mais valorosa contri-
buindo  muito para a comuni-
dade campineira.”

Estiveram presentes nesta 
sessão solene da Câmara Mu-
nicipal de Campinas o côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae, o 
secretário do Bunkyo de São 
Paulo Celso Norimitsu –  que 
representou a presidente da 
entidade, Harumi Goya –, e o 
secretário de Esportes Dario 

cial, com um almoço prepa-
rado e servido por voluntários 
que estão sempre presentes 
em todos os eventos.

Tadayoshi Hanada atua 
no Nipo de Campinas desde 
1991. Coordenou três con-
cursos de karaokê Paulistão e 
Brasileirão. Participou de um 

vários cantores abrilhantaram ainda mais o eventohanada (em pé, no centro) com amigos

CAMpINAS

Tadayoshi Hanada recebe título de Cidadão Campineiro
grupo de trabalho da minissé-
rie Haru e Natsu, promoveu 
um show com as cantoras ja-
ponesas Yuki Saori e Satiko 
Yassuda e participa de todos 
os eventos do clube como 
carnaval, festa junina, con-
cursos de karaokê, exposição 
de orquídeas, feira oriental, 
inaugurou a sala de inclusão 
digital e do lançamento do 
livro que conta a história do 
Nipo de autoria de Maria Ko-
bayashi.

Foi responsável pela vin-
da do Yosakoi soran e do tai-
kô. Sempre com o objetivo de 
divulgar  e preservar a cultura 
japonesa para a região metro-
politana, promovendo o lazer 
em família, integrar as asso-
ciações nikkeys de Campinas 
e região. São muitas realiza-
ções, mas sempre contando 
com diretores e amigos cola-
boradores em muitos eventos.

Show – Enquanto o telão 
exibia o vídeo com a histó-

ria da imigração japonesa 
e do Nipo de Campinas, 
vários cantores participa-
ram, cantando músicas da 
época. Takeshi Nishimura e 
Angelaisa Toyota abriram 
o  show e em seguida,  o 
público se encantou com a 
voz de Yasmin Yamashita, 
Marcelo Akamine, Aquico 
Miyamura, Satie Okamoto, 
Sandra Higaki, Karina Ito e 
Takeshi Ami. Em seguida foi 
a vez dos Kids e jovens dan-
çarem, lotando o palco do 
Nipo de Campinas. Segundo 
o cônsul do Japão  Takahiro 
Nakamae, “o Nipo de Cam-
pinas vai ter vida longa e a 
continuidade está garantida 
com a participação desses 
jovens. Pabenizou Tadayoshi 
Hanada e  elogiou a atuação 
do Nipo de Campinas na co-
munidade.” Este pensamento 
também é do colunista do 
Jornal Nippak Silvio Sano, 
que prestigiou o evento.

Participaram da organiza-
ção Angelaisa Toyota, Fábio 
Toma, Megumi Assano, Cida 
Kobayashi, Patrícia Hayashi, 
Yumi Sonoda, Celso Aoki, 
Tiyoko Yonamine, Mamoru 
Hayashi, HiromitiYassunaga, 
Fumino Yassunaga, Yolanda 
Takato e Ayako Kubota. De-
nis Teruya colaborou na ses-
são solene da Câmara Muni-
cipal de Campinas.
(Célia Kataoka, especial 
para o Jornal Nippak)

tadayoshi hanada recebe o título entregue pelo vereador carmo Luiz

Pedro kaká

Saadi, que representou o pre-
feito Jonas Donizette, além 
do presidente da Apesec Edu-
ardo Moraes. Eles fizeram 
parte da mesa diretiva e to-
dos parabenizaram Tadayoshi 
Hanada e elogiaram o clube.
65 anos do Nipo – O do-
mingo, 4 de dezembro, foi 

marcado por muitas emo-
ções. Além das homenagens 
solenes, o Nipo de Campinas 
comemorou 65 anos de exis-
tência e realizou o tradicional 
Bonenkai, com a presença 
de autoridades, diretores, as-
sociados e amigos  do Nipo, 
numa confraternização espe-
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Kashima, nada será  
como Antlers!

O Kashima Antlers co-
meçou o Mundial da Fifa 
batendo o Auckland City 
por 2x1, gols de Akasaki e 
Kanasaki.

Nas Quartas, eliminou 
o Mamelodi Sundowns por 
2x0, gols de Endo e Kana-
saki.

Nas Semifinais, encon-
trou o Atlético Nacional, 
campeão da Libertadores, 
que ganhou a simpatia dos 
brasucas pelas homenagens 
que fez à Chapecoense, in-
clusive oferecendo o título 
de campeão da Sul Ameri-
cana à Chape, Chape.

Fim da linha para os sa-
murais? Que nada. O time 
dos chifres/Antlers ganhou 
facilmente a partida por 
3x0, gols de Doi, Endo e 
Suzuki.

A Final

O time que tem como 
maior ídolo o Zico/Dico 
chegou com uma equipe 
consistente para enfrentar o 
supertime do Real Madrid. 
Aos 9’, Benzema fez o pri-
meiro do Real. A goleada 

cantada em prosa e verso 
estava se desenhando. Aos 
44’, porém, Shibazaki em-
patou.

Na segundo tempo, aos 
8’, Shibazaki virou o jogo.  
O mundo do futebol não es-
tava acreditando no que via. 
Aí, Cristiano Ronaldo, que 
estava apagado empatou no-
vamente o jogo, cobrando 
um pênalti. Por incrível que 
pareça, no fim do jogo, o 
Kashima perdeu duas chan-
ces claras de gol, se fizesse, 
seria campeão mundial.

O jogo foi pra prorroga-
ção com Sergio Ramos que 
deveria ter sido ser expulso 
mas o juiz afinou. Enfim, 
brilhou a estrela do CR7 que 
fez dois gols. RM4x 2KA.

Foi um dos jogos mais 
belos jogos de 2016. Emo-
cionante, do primeiro ao 
minuto 120. O Kashima sai 
da Copa muito maior do 
que entrou e entra pra histó-
ria do futebol como o time 
japonês que quase foi cam-
peão mundial.

Dá-lhe, Kashima!

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

Feliz 2017?
Em 2017, 16 se repete.
O golpe continua, Help!
Governo derrete, delete.
Fardo pesado e pago o frete.

Encarar a crise tête-à-tête.
Se nao tiver carne, omelete.
Vai rebolar como chacrete.
Pular carnaval sem Ivete.

Cantar sambas do Zé Kéti.
Passear muito com seu Pet.
Não odiar a dona Odete.
Deixar de mascar chiclete.

Deixe o carro e biciclete.
Se precisar desabafar, chat.
Distraia se na Internet.
Medite, sua mente aquiete.

Ria se si mesmo, se diverte.
Coma pouco, não fique fat.
Escolha this, não that.
Coxinha, não seja marionete.

Sai do meu pé, joanete.
Continuar amigo da Beth,
da Heriete e da Margareth.
Lembrar que tomei Grappete.

Que já fiz barba com gilete
Que comi macarrão com Etti.
No tênis, ganhar todos sets.
Rever damas e os valetes.

Lutar sempre até to get.
Não cante apenas, intérprete.
Assistir a Festa de Babete.
Cantar vambora, Bebete.

Relaxe, não se encasquete.
Cuide bem do seu Chevolet.
Cuidado com a periguete.
Que saudade dos meus 17.

Volver a los 17, em 2017.

  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/bUNkyO

O Instituto Brasil-Japão 
de Integração Cultu-
ral e Social e o Bun-

kyo – Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social – receberam, 
no dia 22 de dezembro, uma 
doação do Banco Sumitomo 
Mitsui como patrocínio ao 
projeto do Espaço Cultural 
Bunkyo. “Foi um presente de 
Natal e tanto”, comemorou 
Roberto Nishio, presidente 
do Instituto Brasil-Japão de 
Integração Cultural e Social.

“Realmente foi o melhor 
presente de Natal que recebe-
mos neste final de ano e isso 
abre novas perspectivas para 
o integral cumprimento do 
projeto em 2017”, destacou 
Harumi Arashiro Goya, ao 
receber a visita de executivos 
do Banco Sumitomo Mitsui 
Brasileiro: o presidente Taka-
aki Otani, vice-presidente 
Tetsuya Kainaka, gerente de 
planejamento Fábio Kousaka 
e gerente assistente de plane-
jamento Yuki Katsuhara.

Além de destinar um es-
paço para promoção da ce-
rimônia do chá e atividades 
correlatas, o projeto – que 
no final de dezembro de 
2013 obteve a aprovação do 
Ministério da Cultura para 
captação de recursos via in-
centivos fiscais da Lei Rou-
anet, envolvendo as “ações 
de preservação e restauro 
parcial no prédio” numa área 
de 1.400,22 m² localizados 
no subsolo do Edifício Bun-
kyo, onde antes funcionava o 
ambulatório da Beneficência 
Nipo-Brasileira de São Paulo 
(Enkyo) – visa ampliar e me-
lhorar uma nova área de en-
trada e acesso ao Museu His-
tórico da Imigração Japonesa 
no Brasil, instalar o Centro 
de Gastronomia e Culinária 
Japonesa, ampliar o Espaço 
Cultural Multiuso, promover 
exposições, cursos e oficinas. 
O projeto arquitetônico é as-
sinado por Ken Mabe Arqui-
tetos & Associados.

Coroação – “Junto ao Ins-
tituto Brasil-Japão de Inte-
gração Cultural e Social e o 
Bunkyo, ao longo de 2016, 
recebemos colaborações de 
diversas iniciativas promo-
vidas por grupos de artistas 
que atuam junto a entidade”, 
disse Nishio, acrescentando 

que “agora, “coroamos o 
ano com o importante aporte 
de R$ 200 mil reais encami-
nhado pelo Banco Sumitomo 
Mitsui, que representa subs-
tanciais 10% do valor total de 
dois milhões aprovado para 
captação”.

O Banco Sumitomo Mi-
tsui Brasileiro S.A., que 
desde 1989 é subsidiário do 
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC), teve 
origem na década de 1950 
sob a denominação de Casa 
Bancária Brazcot Ltda, que é 
associada fundadora do Bun-
kyo.

Em 2014, o Banco cola-
borou para a acessibilidade 
do Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa no Brasil, 
com a instalação do elevador 
entre o 8º e 9º andares e para 
outros importantes melho-
ramentos nele introduzidos. 
Desta feita, a doação da em-
presa viabilizará as obras de 
entrada do Espaço Cultural, 
incluindo uma mostra de 
acervos do Museu para cha-
mar a atenção para a exposi-
ção permanente nos andares 
superiores.

Obras – As obras do Espaço 
Cultural Bunkyo, que se ini-
ciaram em junho de 2015, 
após atingir a captação de 
20% do valor total, visaram 
a demolição das instalações 
existentes, a limpeza do lo-
cal, instalações do piso e da 
iluminação, com área desti-

nada ao Centro de Gastrono-
mia, bem como outros locais 
já preparados para instala-
ções dos respectivos equipa-
mentos.

Leo Ota, diretor de Mar-
keting e Comunicação do 
Bunkyo, coordenador da 
comissão responsável pela 
execução deste projeto, res-
salta que além da doação em 
recursos financeiros, algumas 
empresas preferiram fazer o 
aporte em materiais específi-
cos destinados para as obras, 
como aconteceu com a parte 
do piso e da iluminação, en-
volvendo as empresas Cofe-
ma Atacadista, Lanzi e Ni-
com.

O projeto do Espaço Cul-
tural Bunkyo foi enquadrado 
nos termos do artigo 18 da 
Lei de Incentivo Cultural, 
assinala Roberto Nishio, pre-
sidente do Instituto Brasil-Ja-
pão de Integração Cultural e 
Social – entidade proponente 
do projeto junto ao Ministé-

rio da Cultura – o que permite 
aos patrocinadores, que po-
dem ser pessoas jurídicas ou 
físicas – deduzir o valor do 
patrocínio integralmente do 
imposto de renda devido, até 
o limite máximo de 4% des-
se imposto de renda para as 
pessoas jurídicas tributadas 
pelo regime de Lucro Real e 
de 6% para as pessoas físicas 
que apresentem sua Decla-
ração de Imposto de Renda 
pelo modelo completo.

Patrocinadores – Atual-
mente, além do Banco Su-
mitomo Mitsui, mais novo 
patrocinador do projeto do 
Espaço Cultural Bunkyo, a 
entidade conta com o patro-
cínio do: Bradesco, Honda, 
Hoss Construtora, Sakura, 
Yakult, Cofema Atacadista, 
Lanzi, Nicom, Ovos Luziânia 
e de diversas pessoas físicas, 
além do apoio da Vis Enge-
nharia na execução das obras.
(do site do Bunkyo)

COMUNIdAdE

Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro faz 
doação ao Espaço Cultural Bunkyo

A presidente e Diretoria do bunkyo com executivos do banco Sumitomo mitsui brasileiro

Em 2017, #TuVensTuVensEuJáEscutoOsTeusSinais!!

NIPÔNICA

Quem me acompanha (... 
e não me segue, porque gos-
to mesmo é de estar ao lado 
e não à frente... mas também 
nem atrás... rsrs), sabe que 
minha obsessão em relação 
a ver logo o #molusco pre-
so é imensa. Tanto que, há 
mais de um ano que minhas 
fotos dos perfis nas redes so-
ciais retratam-me travestido 
de Alceu Valença cantando 
Anunciação, devido ao re-
frão principal que deu título 
a esta Nipônica. Preciso ex-
plicar?

E haja obsessão! Logo 
no primeiro dia útil deste 
ano, mais precisamente, 
dia 2, postei imediatamente 
nas redes a charge que ilus-
tra esta, mas que já a tinha 
publicado há mais de dez 
anos anunciando meu maior 
desejo à época. Por ela per-
cebe-se que não sou bom de 
premonição, ao menos de 
imediato... rsrs, mas se vir 
a ocorrer ainda neste ano 
até posso me considerar um 
quase Nostradamus porque, 
afinal, as dele costumam se 
concretizar até mesmo sécu-

los depois. Né, não?!
Se bem que, até já con-

tei aqui que, por outras duas 
charges, fui “elogiado” nesse 
aspecto o que me levou a es-
crever a Nipônica: “Vidência, 
não! Leitura da realidade, 
apenas”. Pois é. É o que faço. 
Não sou adivinho.

Não, ao menos, 
como Reinaldo 
Azevedo, que con-
sidero o melhor crí-
tico da atualidade e 
em quase todas as 
áreas do conheci-
mento, apesar de se 
ter feito conhecido 
na de política. Eu 
que o acompanho 
de longa data, há 
mais de dez anos, 
creio, já o vi acer-
tar de véspera. Sem 
contar que, por 
ser reconhecido e 
respeitado até pe-
las pessoas mais 
ilustres do Brasil, 
algumas das quais 
não admitem, mas 
o tem como refe-
rência. Já testemu-
nhei até mudanças 

de posturas de certas auto-
ridades, em dias seguintes, 
claramente, devido às suas 
críticas.

E como eu, apesar de ele 
já acertar no dia seguinte, 
afirma também não ser adivi-
nho e que se acerta é porque 

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

lê muito a respeito antes de 
fazer comentários, princi-
palmente no que se refere 
à lei, que defende, “com 
unhas e dentes”, para que 
seja sempre cumprida. No 
que tem razão porque é uma 
verdadeira... Constituição 
ambulante!

Ele, que criou o verbete 
“petralha”, também afirma 
não descansar enquanto o 
“tal” não pagar pelo que 
fez... dentro da lei! Por isso 
essa demora.

Mas com certeza, 2017 
será o ano de nosso des-
canso... em relação a “elle”. 
Sinais, é o que não falta.

É premonição?
Não! É Reinaldo falando
E eu assinando!
Que não se respeita!

REPRODUçÃO
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As que sofrem de doen-
ças incuráveis, normalmente 
não são de ordem física.

Embora abandonadas 
pela medicina, aceitam essa 
situação, não buscam trata-
mentos paliativos.

Vivem o pavor do medo, 
aos extremos, sofrem, mas 
não dão nenhuma abertura 
para espiritualidade.

Inúmeros casos foram 
trabalhados independente-
mente do conhecimento dos 
pacientes céticos, tiveram 
melhoras instantâneas.

Os céticos precisam de 
provas, demonstrações para 
aceitarem.

Trabalhamos com ener-
gia, pois somos energia, a 
força propulsora de tudo, 
dos atos, pensamentos, cin-
co sentidos, emoções.

As fontes de energias 
são: Energia Cósmica, Ener-
gia oriunda da Terra, Ener-
gia obtida através da ali-
mentação para sustentação 
do corpo físico.

Todas essas energias de-
vem estar alinhados, equili-

BEM ESTAR

brados em perfeita harmonia.
Quando há desequilíbrio, 

o fluxo de energia não flui, 
que acusam no físico através 
de dores ou sintomas.

A remoção de energia 
ruim, estagnada ou fraca, in-
terna ou externa, podem ser 
limpas, religadas e energiza-
das fazendo com que a ener-
gia flua, onde o paciente sen-
te a melhora, pois tudo fica 
equilibrado.

Pacientes com tumores 
cancerígenos tem-se bene-
ficiados de diversas formas, 
com tratamentos prévios, na 
cirurgia e pós cirurgia, nos 
tratamentos quimioterápicos.

Do ponto de vista ener-
gético, todos os males, sin-
tomas, são criados pelas al-
terações do estado vibratório 
negativo emitido pela mente 
que vão obstruindo o fluxo .

Nada é independente, tudo 
está conectado, interligado, 
se uma parte da energia não 
flui, compromete os restantes.

Não haveria motivos para 
o medo, se tudo estiver em 
perfeita ordem, teria saúde, 

confiança, harmonia, alegria 
e muito amor.

As crenças limitantes, o 
medo do desconhecido, fe-
cham-se dentro de uma con-
cha, para não ver, nem ouvir.

Mas estamos falando de 
energia, isso são provas de 
sua existência, pois sem elas 
não poderiam estar vivos.

Se adoecem é porque a 
energia não está em equilí-
brio, para isso não tem como 
ignorar a raiz do problema, 
pois tudo tem a causa e efeito.

Cura através da correção 
da energia não influi em nada, 
de cunho espiritual, religioso, 
intelectual.

Apenas saber que a dis-
torção da mente criou essa 
situação, essa crença deve ao 
menos aceitar.

Em sendo assim cada um 
é co-criador daquilo que re-
presenta e vivencia.

Por isso muitos casos de 

dores de cabeça, insônia, 
compulsão, rigidez nos 
ombros, dores reumáticas, 
dores nas juntas, etc. são 
devidamente tratados aqui 
na clínica ou mesmo à dis-
tancia.

Avaliação é feita através 
do escaneamento do perispí-
rito, varredura completa, in-
terna e externa, cuja leitura 
é feita através de formas e 
cores geométricas, devida-
mente registrados a sua lo-
calização..

Venham fazer a sua ava-
liação, oportunidade úni-
ca de saber como manter o 
equilíbrio energético.

Clinica Watanabe
Av. Jabaquara, 2940 – salas 
82-83  Próx. Metrô S.Judas 
Tel.: 2275 – 7787   99917-
8281   96447-9087
e-mail: terapia.watanabe@
gmail.com

Medo ou ceticismo

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

grupo de convidados. Com 
o intuito de encontrar a 
melhor solução para o pro-
blema é dada a palavra aos 
presentes. Sugestões óbvias 
se sucedem. Entire inúme-
ras outras, sucedem, refor-
ma nos inúmeros edifícios 
desocupados, reformas em 
instalações de fábricas fa-
lidas nos últimos tempos, 
construção de abrigos em  
imensos terrenos contami-
nados, adquiridos pelo in-
cauto empresário. Paciente, 
o prefeito pondera. As su-
gestões são ótimas, porém, 
todas tem em comum um 
fato, estão localizadas no 
miolo central da cidade ou 
muito próximo. Ele de seja 
algo um pouco mais sau-
dável. Nem bem o prefeito 
termina de falar e alguem 
se manifesta. Fala da clínica 
de reabiitação onde o pri-
mo distante ficou internado 
anos atrás. Rapidamente, o 
prefeito decide. Quer colo-
nias de tratamento nos arre-
dores da cidade.

O prefeito deseja deixar 
sua marca de eficiência e 
rapidez. O prazo para apre-
sentação do projeto é de dez 
dias. Em sessenta Dias quer 
tudo pronto e, em noventa 
estarão todos transferidos.

Assim, quando abril che-
gar, ele finalmente poderá 
transitar com o seu possan-
te veículo sem o incômodo 
causado por aqueles infe-
lizes seres que a qualquer 
hora do dia ou da noite cor-
rem de um lado para outra 
em nossas ruas e avenidas. 
Mas, quando abril chegar, 
caso ele cumpra sua pro-
messa de campanha, a rea-
lidade poderá nós apontar 
maior número de acidentes 
fatais nas ruas, avenidas e 
vias expressas.

2017, Salve!
Feliz Ano Novo a todos nós!

O novo prefeito prome-
teu, a cidade será limpa e 
bonita. 

Seu secretariado foi con-
vocado. As seis horas da 
manhã do primeiro dia de 
seu mandato, todos deverão 
se apresentar para a primeira 
ação, em uma hora de traba-
lho, limparão as ruas, praças 
e córregos da cidade. E para 
que ninguem chegue com 
trajes inadequados, antes 
mesmo de assumir, já man-
dou o estilista das refinadas 
senhoras do lar, desenhar 
um belo uniforme de gari 
para a ocasião. Depois, com 
a cidade toda já limpa e chei-
rosa, as sete horas da manhã 
deste mesmo dia, todos de-
verão se apresentar no ga-
binete do alcaide. Agora, já 
com o novo traje de gestor. 
E, para que não haja atrope-
los e nem atrasos, vestiários 
deverão ser providenciados 
para uso dos auxiliares do 
gestor maior da cidade.

E, na primeira reunião de 
gabinete, ânimos exaltados 
clamaram por uma solu-
ção. Seria preciso eliminar a 
causa de tanta sujeira na ci-
dade. São eles os culpados. 
Homens, mulheres, crianças 
e até pequeninos bebês. Su-
jos, imundos, maltrapilhos, 
pipocando por toda cidade. 
Alguns homens e mulheres 
do prefeito se espantaram 
ao ouvir de seus colegas que 
eles também se depararam 
com representantes da ab-
jeta espécie em diferentes 
pontos da cidade. Nervosos, 
exaltados, mostraram seus 
medos e horrores. Acredi-
tando que com um simples 
decreto do prefeito elimina-
rão a causa de toda a sujeira 
da cidade.

O prefeito, homem de 
maior envergadura, sabe 
que não. Um simples de-
creto seu não eliminará da 
cidade aqueles pobres infe-
lizes. Decide então, às pres-
sas, convocar seus conheci-
dos construtores. 

Na data marcada, na 
grande sala estão reunidos 
prefeito, secretariado e o 

marisatake@yahoo.com.br

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

MúSICA

ShIgUE OzONO

A primeira vez que 
a cantora japonesa 
veio ao Brasil foi em 

2015, de maneira “acidental”. 
“Estava em Okinawa, num 
evento do shibu da NAK lo-
cal, quando a conheci pesso-
almente. Como me simpatizei 
muito comela, perguntei-lhe 
inocentemente sobre ir ao 
Brasil, no que aceitou de ime-
diato. Fiquei perplexa. Liguei 
ao Brasil para consultar mi-
nha comissão e eles toparam. 
Foi assim”, explicou Júlia 
Kitagawa, presidente do INB 
(Instituto NAK do Brasil), 
lembranbdo que, na ocasião, 
a artista veio para celebrar os 
120 Anos do Tratado de Ami-
zade, Comércio e Navegação 
Brasil-Japão.

“Empolgada com as duas 
sessões lotadas do grande 
auditório do Bunkyo, ela 
mostrou-se desejosa de retor-
nar em 2016, no que também 
concordamos. Tão logo rece-
bemos sua confirmação de-
cidimos por realizar também 
um taikai com sessões de mú-
sicas apenas dela e tendo-a 
como jurada. Deu nisso. Tre-
mendo sucesso. Não achou?”, 
concluiu Júlia.

Assim, no dia 17 de de-
zembro, aconteceu o Maki 
Yuko Xmas Concert, desta 
feita no Centro Social Hakka 
do Brasil, com o auditório 
totalmente lotado; e, no dia 
18, na Associação Shizuoka, 
Yuko Maki cantou e foi ju-
rada no taikai NAK Bonen 
Kayo Sai & Maki Yuko no 
Uta Contest.

O que tornou sua vinda 
“Três em Um” foi, dias de-
pois, como convidada es-
pecial à comemoração do 
aniversário de Fumio Horii, 
proprietário do Paradise Golf 
Hotel e principal patrocina-
dor do retorno dela ao Brasil, 
realizar, portanto, sua terceira 
apresentação.

À primeira, no Hakka, di-
ferentemente do ano passado 
quando se apresentou sozi-
nha e teve de se valer de um 
truque para trocar de kimo-
no diante do público, dessa 
vez, para evitar isso trouxe 
coadjuvantes, como Atsuko 
Kitayama, cantora de samba 

e bossa nova, em português, 
e um grupo japonês de jazz. 
Mostrou toda sua versatili-
dade, inspirada na confessa 
referência artística, Misora 
Hibari, encantando o público, 
principalmente no momento 
em que desceu do palco e ca-
minhou entre ele, cantando 
várias músicas conhecidas. 
De volta ao palco, levou o 
público ao delírio ao mani-
festar seu desejo de retornar 
ao Brasil.

À segunda, no Shizuoka, 
foi a vez dos cantores de ka-
raokê vê-la de perto quando 
cantou quatro músicas, por-
que teve de atender a bis da 
plateia. Em seguida, com a 
irmã-empresária, Mitsuko 

Shibatoh, o produtor da King 
Records, Kouichi Fujino, que 
as acompanhou ao Brasil, e 
mais Júlia Kitagawa, compôs 
o júri ao Grand Prix de suas 
músicas. A grande campeã foi 
Seiko Ishii. Às eliminatórias 
foram 87 cantores inscritos 
julgados por Tereza Kato, Ka-

zuo Shikay, Yukihiro Sakai e 
Massakatsu Sato.

O taikai normal, que teve 
como jurados Grupo 1, Youko 
Honda, Satie Akamine, Yuko 
Tashiro, Kazuyoshi Yasuda 
e Kazuo Ojima e, Grupo 2, 
Elsa Fuchimi, Fusako Hara, 
Luiz Miura e Yasuyuki Fuka-
zawa, interrompido devido 
à cantora, prosseguiu após o 
Grand Prix e se encerrou no 
horário previsto porque, de 
comum acordo, os cantores 
subsequentes se apresenta-
ram com apenas uma estrofe.

Como até o aniversário do 
empresário havia uns dias de 
folga, com a irmã, o produ-
tor e Júlia Kitagawa, foi até 
Foz de Iguaçu e na volta ao 
hotel ainda participou de um 
torneio de golfe no mesmo, 
razões que justificam plena-
mente seu desejo de retornar 
ao Brasil.
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

No retorno ao Brasil, Yuko Maki faz 
‘três em um’ e brilha novamente

Campeões do NAK Bonen Kayo Sai  
& Maki Yuko no Uta Contest

Esp7 – Luís Minoru Yamanaka
Esp6 – Tieco Igari
Ext9 – Suzue Umetsubo
Ext8 – Aiko Nishi
Ext7 – Momiko Eguchi
Ext6 – Naeco Yogui
Doyo – Isabela Okuda
Tibikko – Melissa Uehara
SupExt9 – Toshio Takada
SupExt8 – Paulo Suzuki
SupExt7 – Yoshihiro Hada
SupExt6 – Taeko Yoshimura

B4 – Ivete Kazue Nakamura
B3/2 – Nilson Morizawa
A5 – Hatsumi Genka
A4 – Tokie Nakamura
A3/2/1 – Makoto Okuda
Esp5 – Ana Ochiai
Esp4 – Mayumi Nishimura
Esp3/2/1 – Angélica Ito
Ext5 – Satoshi Ikeda
Ext4/3/2 – Hisako Mineta
SupExt5 – Kuniko Kinjo
SupExt4/3/2/1 – Gilberto Enji

Yuko Maki cantando com classificadas e com o público

yuko maki com Fumio horii, Atsuko kitayama, 
keiko Fujise e Akihisa kitagawa

mistuko Shibatoh, Julia kitagawa, yuko maki e 
kouichi Fujino

comissãoganhadoras por categoria

yuko maki durante apresentação no Shizuoka

yuko maki no Paradise, em mogi das cruzes

A artista com a grande campeã 
Seiko Ishii
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BONENKAI 1 – O Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) realizou seu tra-
dicional Bonenkai (Festa de 
Confraternização de Fim de 
Ano) no último dia 21. Além 
de diretores e funcionários 
da entidades, estiveram pre-
sentes vários colaboradores e 
parceiros da entidade.
Fotos: Jiro Mochizuki

BONENKAI 2 – A Câmara de Comércio 
e Indústria Japonesa do Brasil encerrou 
suas atividades de 2016 com o tradicio-
nal Bonenkai, que foi realizado em São 
Paulo, na noite do dia 8 de dezembro. 
O evento contou com a participação de 
cerca de 240 membros-associados e con-
vidados. O presidente de honra da Câ-
mara, o embaixador do Japão no Brasil, 
Satoru Satoh, fez o brinde de saudação 
“kampai”. Teve ainda atrações musicais 
e sorteios de brindes.
Fotos: Jiro Mochizuki



São Paulo, 05 a 11 de janeiro de 2017 9JORNAL NIPPAK

Desejamos a todos um Feliz Ano NovoDesejamos a todos um Feliz Ano Novo

Rua Martiniano de Carvalho, 181 - Bela Vista
CEP 01321-001 - São Paulo - SP - Brasil
PABX + 55 11 5080-3300  -  FAX + 55 11 5080-3310
www.nkcontabilidade.com.br

KIHATIRO KITA  -  Diretor Presidente

kita@nkcontabilidade.com.br

Desejamos  
a todos um  
Feliz Ano Novo

46º MOTI TSUKI MA-
TSURI – Realizado pela Acal 
(Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade), com 
apoio das principais entida-
dades nipo-brasileiras, entre 
elas o Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
Enkyo (Beneficência Nipo-
-Brasileira de São Paulo), 
Kenren (Federação das As-
sociações de Províncias do 
Japão no Brasil) e Aliança 
Cultural Brasil-Japão, a 46ª 
edição do tradicional Moti 
Tsuki Matsuri – Festival do 
Bolinho da Prosperidade – 
atraiu uma multidão à Praça 
da Liberdade, em São Paulo. 
Como acontece todos os 
anos, foram distribuídos gra-
tuitamente milhares de motis 

vereador Aurélio Nomura participa do moti tsuki 
matsuri 

tenryuu Wadaiko de São miguel PaulistaOrita, cônsul, Pedro yano e a esposa, katsukiNetos do Ikesaki que estão cuidando do avô

Rumi kusumoto e Jorge yamashitatradicional cerimônia do kagami birakiO reverendo kazuo Osaka

Evento terminou na sede da Acal com todos cantando o hinoconvidados participam do 46º moti tsuki matsuricônsul takahiro Nakamae passa pelo arco de bambu para atrair 
sorte

Autoridades posam com o anfitrião da festaAutoridades e convidados na Praça da LiberdadeAurélio Nomura participa de cerimônia na Praça da Liberdade

e ozônis para o público.
Tradição milenar japo-

nesa que tem como objetivo 
agradecer aos deuses todas 
as dádivas e benefícios rece-
bidos durante o ano, o evento 

contou com a presença do 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae; 
do deputado estadual Jooji 
Hato (PMDB); do vereador 
Aurélio Nomura (PSDB); do 

Professora Ryokuen Ikeshiba com cônsul takahiro Nakamae O presidente da Acal, hirofumi 
Ikesaki

voluntários do Radio taisso ajudam a preparar o moti

presidente do Enkyo, Yoshi-
haru Kikuchi, e do presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Bunkyo, Kiyoshi Harada, en-
tre outros.

A programação contou 

com um ritual xintoísta e 
apresentação de taiko com 
o grupo Tenryuu Wadaiko, 
de São Miguel Paulista. No 
encerramento, já na sede da 
Acal, destaque para a par-

ticipação do presidente da 
entidade, Hirofumi Ikesaki, 
que ainda se recupera de um 
acidente de automóvel.

Fotos: Jiro Mochizuki
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Omedetoooo
Primeira pescaria do ano e a diversão foi em família!

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

tamanha importância. Você que está em Angra dos 
Reis/RJ, procure os produtos da Spot na loja 147 do 
Shopping e Marina Piratas (024) 99833 5795.

Piscicultura Chang
Tudo em pro-
dutos para 
quem aquaris-
mo e pesca. O 
local indicado 
para você en-
contrar o que 
precisa. Veja 
no site como comprar e, para você que é lojista condições especiais. 
Iscas, linhas, acessórios e equipamentos 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 in-

formações www.pisciculturachang.com.
br ou consulte fone (11) 3375 7265 email: 
contato@pisciculturachang.com.br

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

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

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 saudo-
so psiquiatra e educador Dr. Içami 
Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira por ser 
um “gaijin” que fala sobre “nihonjin”. Principalmente porque pela 
tradição japonesa, não se fala bem de si mesmo...” O leitor vai en-
contrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por ca-
sos de amizade, de amor, de incompreensão, de perseverança, de de-
terminação, de sofrimento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler tam-
bém as trapalhadas da contra espionagem do serviço secreto ameri-
cano, cujos elementos terminavam frustrados diante das tolices que 
inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer o seu passado é 
primordial para consolidar no presente as diretrizes do futuro!  José 
Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance para 
revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, 
Cultura e Martins Fontes. Informações no link www.scortecci.com.
br/lermais_materias.php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONE-
SES-IMIGRANTESE-ELES-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--
-Jose-Carlos-Ferreira- 

Massa para pesca – União Pesca
Não se preocupe com as chuvas, pois 
é verãooooo !!! E com os dias de alto 
calor ... 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, cere-
ais, 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. Procure nas me-

lhores lojas de pesca. Suas pescarias com sossego, 
tranquilidade e segurança! Informações e compras 
no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: www.
uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida 
é depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natu-
ral (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de 
milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá e totalmente fechados, por 
um período mínimo de 3 anos. Tem participação em vários festivais 
tais como ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – As-
sociação Mineira de Barman), e Cachaça Gourmet, onde foi pre-
miada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

da Europa, Usa e Mercosul. Informações 
no site: www.coluninha.com.br fone: (31) 
3422 0309  e-mail: coluninha@coluninha.
com.br

CURTAS Por Mauro Yoshiaki Novalo

Como toda tradicional 
família descendente de 
japoneses ... no encon-

tro costumeiro do último dia 
de 2016 além da tradicional 
comilança, combinamos uma 
pescaria para o primeiro dia 
útil de 2017.

Sempre dito e reforçamos 
novamente que seja qual for 
a atividade ou hobby em fa-
mília sempre tem algo a mais, 
um o que de bem estar. Juntar 
todos numa pescaria em volta 
do lago, melhor ainda!!!

Como fazia um certo 
tempo que não visitava o 
local e os outros não conhe-
ciam, acertamos a visita ao 
nosso amigo Italo Losco no 
Alto da Serra Pescarias. O 
acesso para quem sai de São 
Paulo/SP é pela rodovia Imi-
grantes, depois de pagar e 
passar a praça de pedágio, 
pegar o acesso como se fosse 
para ir para Rodovia An-
chieta e proceder o retorno 
(voltando para São Paulo). 
Fique atento depois de passar 
a placa de Km 38, diminua a 
marcha e fique pronto pois ao 
avistar a placa do km 37, an-
tes dela está a entrada a direi-
ta (se perder esta entrada vai 
ter fazer de retornar, passar o 
pedágio e pegar o retorno na 
placa Demarchi/Rodoanel e 
pagar o pedágio novamente). 
No acesso é só seguir as pla-
cas Alto da Serra Pescarias 
(novamente atenção nos de-
senhos das setas), são 2 km 
de boa estrada de terra casca-
lhada, então pode ir tranquilo 
que não encalha.

Por ser pós dia 01/01 o 
corpo ainda reclamava dos 
dias de festa e comilança en-
tão o jeito foi não sair muito 
cedo (contrário ao costumei-
ro) assim nossa chegada no 
pesqueiro se deu por volta 
das 10h30. Apesar da pre-
visões de tempo anteriores 
indicarem forte chance de 
chuvas torrenciais no dia, as 
nuvens resolveram nos dar 
uma chance e apesar de esta-
rem escuras durante boa parte 
do tempo como se quisessem 
nos intimidar... choveu só por 
poucos instantes e poucos 
pingos que nem deu para re-
frescar o alto calor que fez. 
Isto sim, castigou, mesmo 
com bonés e roupas apropria-
das a gente sempre pensa que 
é super homem e no final do 
dia, apresentamos como sal-
do a cor camarão de alto ve-
rão. Então volta a indicação, 
use não esqueça o protetor 
solar e proteja o rosto, mãos 
e braços... sempre.

O prenuncio de chuva 
forte inclusive com raios ris-
cando o céu as vezes intimi-
dava mas depois do lanche 
rápido, os companheiros de 
equipe estavam mais é que-
rendo ver as linhas esticadas 
nágua. Pois no tempo en-
tre a chegada e o almoço só 
deu tempo para reconhecer 
o local e acostumar com os 
equipamentos (dois dos 4 in-
tegrantes não eram tão fami-
liarizados com os conjuntos) 
e, podemos afirmar que é difí-
cil se concentrar em aprender 
vendo os rebojos na superfí-
cie denunciando os bitelos. 

Assim, aproveitamos a 
pausa do lanche para uma rá-
pida conversa com o proprie-
tário do local para ter mais 
dicas e, montar uma progra-
mação para tentar melhorar 
a performance e claro matar 
a vontade de todos, pegando 
alguns peixes.

A estrutura é distribuída 
da seguinte forma:

Lago 01: possui 8 tipos 
de peixes, sendo 4 tipos de 
Carpas (Hungara, Cabeçuda, 
Capim e Espelho), Pacus, 
Pintados, Tambacus, Trairas, 
Patingas, Cat Fishes e Tilá-

pias
Lago 02: possui 5 tipos 

de peixe, sendo 4 tipos de 
Carpas (Hungara, Cabeçuda, 
Capim e Espelho) Tilápias, 
Pintados, Trairas e Pacus

Lago 03: possui Tilápias, 
neste local o peixe pescado 
deverá ser levado, pagando o 
kilo 

Lago 04: possui 4 tipos de 
Carpas (Hungara, Cabeçuda, 
Capim e Espelho) e Curimbas

O planejamento inicial foi 
de ir para o lago 04 e tentar 
as carpas na superfície mas a 
chuva atrapalhou o esquema 
pois ameaçou cair forte, com 
alguns pingos incomodando e 
forçando a nos abrigar. Mas 
as nuvens carregadas assim 
como chegaram logo foram 
para outro bairro e fomos en-
tão para o lago 2 atrás dos pa-
cus pois o material de treina-
mento, que estavam usando 
não eram compatíveis para o 

lago 1 (que conta com espé-
cies avantajadas), como pre-
feriram continuar com esta 
tralha lá fomos para a “difí-
cil” tarefa.

Uma pescaria só é boa 
quando participativa e in-
tegrada – mesmo sendo os 
componentes tão heterogêne-
os - todos queriam era princi-
palmente passar um bom dia 
a beira do lago. O que vale é 
o que a equipe inteira pega, 
mesmo se só passar o dia já 
valeu a pena. Isto foi o obje-
tivo principal  que finalizou 
novamente devido a eminên-
cia (que não se confirmou) 
de cair um diluvio em forma 
de água, pois novamente as 
escuras e grossas nuvens se 
acumularam em cima das 
nossas cabeças, nos incenti-
vando a rapidamente guardar 
o material e encerrar o dia.

Abrindo um parêntesis, 
o período que antecede e o 
posterior a chuva sempre é 

propício nos pesque pagues, 
fazendo os peixes rebojarem 
para valer a procura de ali-
mento e é uma boa hora para 
se pescar, com exceção do 
período da chuva em si, onde 
se tiver a ocorrência de raios 
a recomendação é: deitar as 
varas no chão e aproveitar o 
tempo para se refrescar e con-
versar com amigos, até passar 
o temporal, longe também 
das arvores. Não custa lem-
brar que a vara de pesca de 
pé, é como se fosse um para 
raios.

Nossa equipe desta vez 
foi composta por este que re-
lata, meu irmão mais velho 
Rubens e o seu filho Rapha-
el, completando o time meu 
cunhado Choho. Os equipa-
mentos utilizados foram con-
juntos equipados com moli-
nete, vara na faixa de 15 lb e 
iscas imitando ração artificial 
e anteninhas (que os pacus 
destruíram), completando 
com vara de fly #4.

Alto da Serra Pescarias, 
aberto todos os dias, das 7 às 
18:00h - Acompanhantes não 
pagam, Pescador R$ 25,00 
pesca esportiva - Pescadora 
R$ 20,00 pesca esportiva e 
pesca noturna todo sábado 
taxa de R$ 50,00. Se preci-
sar tem lojinha de materiais 
de pesca. Ainda não fornece 
refeições, somente lanches e 
espetinhos de carne, frango 
e linguiça. Refrigerantes e 
cerveja em latas.  Mais infor-
mações www.altodaserrapes-
carias.com.br  fone 11 94707 
9838 email: italolosco@hot-
mail.com Obs: se quiser pes-
car no lago 1 imprescindível 
levar equipamento pesado 
pois os peixes são bitelos!!!

Ótimas Pescarias!!!

APOIO:
Alto da Serra Pescarias 
www.altodaserrapescarias.
com.br
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
SPOT cOm SAT 
www.spotcomsat.com.br
Top Fishing Tur 
www.topfishingtur.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tenis de 
Mesa

TÊNIS dE MESA

mARcOS yAmADA

A tão esperada Olim-
píada no Brasil, que 
seria a nossa grande 

chance de planificarmos e 
aproveitarmos todo o apoio 
ao esporte no país, deixou al-
gum legado?

Ainda não temos um cen-
tro olímpico para a modali-
dade tênis de mesa, portanto, 
a seleção brasileira não tem 
um local próprio, como acon-
tece em outros países como 
a Argentina, Chile, Peru e 
Paraguai, que já possuem 
centros de treinamentos para 
suas seleções.

Qualidade dos eventos 
oficiais nacionais e estaduais, 
não melhoraram em nenhum 
aspecto.

Ainda não temos uma po-
lítica de esportes no Brasil, 
país que sediou uma Olimpí-
ada.

Não temos plano de mas-
sificação e assim continua-
mos com os nossos 5 mil me-
sa-tenistas federados, contra 
150 mil na França, 750 mil 
na Alemanha, um milhão no 
Japão e 10 milhões na China.

Em São Paulo, que con-
centra a maior quantidade de 
atletas e de melhor qualidade, 
não temos o piso oficial em-
borrachado para as competi-
ções, tampouco arbitragem 
oficial em todas as mesas. No 
último campeonato paulista 
de equipes, por exemplo, os 
próprios atletas que conta-
vam.

Por outro lado tivemos 
boas notícias como:
a) Uma excelente organiza-

ção do tênis de mesa na 
Olimpíada e os nossos 
mesa-tenistas tiveram a 
oportunidade de ver os 
melhores do mundo jo-
gando ao vivo.

b) O país obteve grandes re-
sultados com nossos atle-
tas no cenário mundial.

c) Sobrou muita infraestru-
tura dos Jogos Olímpicos, 
tais como mesas, pisos, 
etc.

d) TheThona, uma grata sur-
presa do primeiro torneio 
profissional de qualidade, 
com filmagens, painel de 
Led, Drone, arbitragem 
oficial, transmissões ao 
vivo, shows, etc.

e) Intercâmbio com diversos 
países dos nossos atletas 
de talentos, viajando para 
a China e Europa.

f) Hugo Calderano, 20 anos, 
que já conquistou a 21ª 
posição no ranking mun-
dial da ITTF-Federação 
Internacional, tem nos 
dado muitas alegrias com 
seus excelentes resultados 
internacionais.

Os Jogos Olímpicos e 
paralímpicos Rio 2016 deixaram 
legados para a modalidade?

hugo calderano, de 20 anos: atleta já ocupou a 21ª posição no ranking mundial da IttF: alegrias

2017 Chegou!

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

(Serviço de Assistência aos Bra-
sileiros no Japão). E-mail: erika-
sumida@hotmail.com

Todo começo de ano, eu 
escrevo um artigo, relatando 
toda a positividade e um re-
começo que transborda den-
tro de mim. Mas esse ano, 
não sei o por quê, me sinto 
diferente.

Acho que tudo tem pas-
sado tão rápido, e eu tenho 
trabalhado tanto em vários 
eventos e projetos sociais, 
que quando me dei conta, a 
única expressão que conse-
gui falar foi: “Já acabou o 
ano?”.

Pois é, terminei o ano 
finalizando uma série de 
eventos que me deixou rea-
lizada, mas foi tudo tão cor-
rido que parece que o ano 
acabou assim, num piscar 
de olhos.

Como assim já estamos 
em 2017? Sim, Erika, já 
estamos, e corre que ainda 
dá tempo de pegar carona 
nele...

O começo do ano, sem-
pre dá uma sensação de re-
começo, misturado com es-
perança e ansiedade, não é 
mesmo? Eu estou planejan-
do milhões de coisas para 
esse ano, minha cabeça não 
para...

Preciso dizer uma coisa 
que, quando me dei conta, 
me deixou eufórica. Em 2017 
faz 10 anos que escrevo para 
o jornal! Olha só, são 10 anos 
contando as minhas histórias 
e o meu ponto de vista para 
os meus leitores. E eu tenho 
muitos leitores fiéis, e que 
me acompanham desde o co-
meço, sinto-me privilegiada. 
O momento atual para mim é 
de agradecimento. Agradeci-
mento por eu ter esse espaço 
no jornal, onde eu deixo um 
pouco da minha história e 
percepção, e quando aqui re-
lato o meu ponto de vista, ele 
deixa de ser meu, e passa a 
ser do mundo. O meu mundo 
visto pelos meus olhos, mas 
lidos por outros olhos. Isso é 
incrível! 

Sento aqui para escrever, 
sozinha, mas quando termi-
no de escrever, não me sinto 
mais sozinha, pois o texto 
agora, ao mundo pertence...

E aí pensei, esse mo-
mento merece um livro! 
Claro, um livro com um 
apanhado dos meus artigos. 
Pois bem, é isso que quero 
para 2017. É um sonho an-
tigo, que agora sinto que 
chegou a hora de concretiza-
-lo. Estou empolgada!

E você, o que espera de 
2017? Quer uma dica? Não 
espere, corra atrás. Eu sinto 
que a maioria dos brasilei-
ros que vivem no Japão, es-
tão sem sonhos e sem pers-
pectivas. Isso é triste, tanto 
é que o número de pessoas 
depressivas têm aumentado 
consideravelmente, e isso 
não é somente com a comu-
nidade brasileira no Japão 
não, com a sociedade japo-
nesa também ocorre tal fato.

As pessoas me pergun-
tam, como o Japão, um 
país tão organizado e tão 
eficiente em tudo, pode ter 
uma população depressiva? 
Pois eu arrisco uma res-
posta, pode não ser verdade, 
mas é o meu ponto de vis-
ta, o Japão é um país com 
muita pressão profissional, 
pressão académica, pressão 
social. Tudo é organizado e 
eficiente exatamente porque 
a população não transgride 
nenhuma barreira e a ca-
racterística de não contestar 
nada, faz do povo japonês, 
excelentes robôs. 

Ultimamente tem saído 
na média sobre a agência de 
publicidade japonesa, uma 
das maiores do mundo, onde 

uma funcionária faleceu por 
não aguentar a pressão pro-
fissional, e a carga horária 
puxada no trabalho. E isso 
levou a uma demissão do 
presidente da agência. Esse 
tema foi levantado e tem ge-
rado vários debates, pois o 
Japão realmente possui uma 
realidade cruel, para não di-
zer outra coisa. Quando es-
tive na Europa, em maio do 
ano passado, eu vi o quanto 
o japonês vive mal, eu digo 
isso, porque o japonês não 
tem muita qualidade de 
vida no seu dia a dia. Para 
a maioria a vida se resume 
em trabalho, trabalho, tra-
balho, sobrando muito pou-
co tempo para a diversão, 
para o hobbies e até mesmo 
para espairecer a mente por 
um curto período. Na Suí-
ça, vi que os trabalhadores 
saem do serviço e vão para 
o happy hour, encontram 
amigos, vão praticar algum 
esporte, ou seja, vivem! No 
Brasil não é diferente, meus 
amigos saem quase todas as 
noites para os bardinos após 
o expediente, e eu achando 
que eles estavam saindo só 
porque eu estava no Brasil e 
eles queria aproveitar a mi-
nha presença lá, que nada, 
isso ocorre quase todos os 
dias, eu só fui incluída no 
programa. Mas aqui no Ja-
pão, isso não existe. Um ha-
ppy hour light com os ami-
gos? Praticamente impossí-
vel para um simples assala-
riado, e não é por problema 
financeiro não, é por falta de 
tempo mesmo, o trabalho é 
a prioridade por aqui. Não 
acho isso errado, mas tam-
bém acho que não precisa 
ser o extremo. Um balanço 
entre um e outro, seria ideal.

Estou num momento da 
minha vida que não busco 
mais enriquecer, não quero 
essa paranóia desenfreada 
de caça ao dinheiro, quero 
qualidade de vida, quero o 
que o dinheiro não compra. 
E escrever um livro seria 
o meu ápice da satisfação 
nesse mundo.

Em tudo que eu faço, eu 
procuro fazer um balanço 
do que isso trará de bom 
para mim, o quanto eu terei 
que me dedicar e o quanto 
eu quero isso, o dinheiro é 
consequência. 

Hoje, posso dizer que 
me sinto realizada. Traba-
lho com projetos sociais, 
escrevo para o jornal, realizo 
eventos no Japão, e assim a 
vida segue...  E é assim que 
gosto, a loucura dos eventos, 
com a calmaria de sentar na 
frente do computador e es-
crever tudo sem pressa. A 
dificuldade de se realizar um 
projeto social, e o sorriso da 
pessoa que recebeu a ajuda 
no projeto, é lindo ver as 
coisas que eu planejei, dan-
do resultados. Aquela histó-
ria de plantar colher é verda-
deira mesmo, e funciona...

Eu quero um 2017 de 
realizações, quem não quer, 
não é mesmo?

Mas para isso, o traba-
lho é árduo e corrido, como 
disse, se eu correr ainda 
consigo uma carona nesse 
ano que já começou com 
tudo e mais um pouco.

Feliz 2017!

COLUNA DA ERIKA TAMURA

Quem sabe melhoramos 
quando organizarmos uma 
próxima Olimpíada.

MELHORES DO ANO

A CBTM - Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa 
é o órgão mais importante da 
modalidade no país, seguido 
da FPTM - Federação Pau-
lista, pela quantidade de atle-
tas e estrutura do estado.

A equipe da ADR Itaim 
Keiko/São José dos Campos, 
reconquistou o título per-
dido no ano passado de me-
lhor clube do ano na FPTM, 
sendo recordistas em títulos, 
se tornando pela 25ª vez cam-
peã (1989, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2001, 
2002, 2003, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 
2016).

Após os resultados das 
seguintes etapas no ano de 
2016: 1º a 5 º no Ranking 
Paulista, Campeonato Pau-
lista da Divisão Geral, 2ª, 1ª 
e todas as categorias, mais 
o Campeonato Paulista de 
Equipes.  Participaram deste 
ano mais de 60 clubes –  lem-
brando que as Ligas são for-
madas pela união de várias 
agremiações.

EIS A CLASSIFICAçÃO 
FINAL: Campeã: ADR Itaim 
Keiko; Vice: Jundiaí; 3) Liga 
Vale; 4) São Caetano; 5) Liga 
Paulista; 6) Santo André; 7) 
Liga Santista; 8) Liga Metro-
politana; 9) ADC Estrela; 10) 
Bauru; 11) Grupo Kenzen; 

12) Ateme Cooper; 13) Sest 
Senat S.Vicente; 14) ACEAS 
Suzano; 15) São Bernardo; 
16) Indaiatuba; 17) Valinhos; 
18) Ucens Sorocaba; 19) Cen-
tro Chinês; 20) Nippon Coun-
try Club; 21) Rio Preto; 22) 
Acenbo Osasco.  

A equipe da ADR Itaim Keiko, 
também se sagrou campeã 
no Torneio Profissional The-
Thona, na divisão de acesso 
e vice campeã na 1ª divisão, 
chegando nas duas finais no 
último evento oficial de 2016.

AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

O-Shogatsu ou Shogatsu
“Iniciar bem o ano 

com as energias 
renovadas”

Um dos costumes japo-
neses é a celebração do Ano 
Novo (O-Shogatsu ou Sho-
gatsu) que apesar de seguir 
o calendário lunar Chinês, 
é comemorado desde 1873 
(após a Restauração Meiji) 
no dia 01 de Janeiro. É co-
mum entre as pessoas o cum-
primento: “Shinnen Ake-
mashite Omedetou Gozai-
masu. Kotoshi mo Yoroshiku 
Onegaishimasu” – “Felicita-
ções pelo Novo Ano que se 
inicia. Que este ano também 
possa contar com sua coo-
peração” – como forma de 

renovar os laços de amizade, 
fidelidade e lealdade entre as 
pessoas.

Outro costume é comer 
o prato chamado “Ozooni”, 
um tipo de sopa composta 
basicamente de legumes e 
“Moti” (bolinho de arroz) 
que traz boa sorte e prospe-
ridade. O Moti é uma massa 
de arroz batido e tradicional-
mente é obtido graças ao tra-
balho de várias pessoas que 
ao redor de um grande pilão 
(Usu) se revezam entre quem 
bate a pesada marreta de ma-
deira (Tsuchi) e as que viram 
a massa nos intervalos em 
que a marreta sobe, molhan-
do-a com água. Este evento 
que geralmente acontece no 

dia 31 de dezembro, chama-
-se “Moti Tsuki” (literal-
mente bater moti) e celebra 
a União, símbolo também do 
Moti. Mais do que somente 
comer, é importante saber os 
diversos costumes que acer-
cam a cultura japonesa, que 
para tudo existe sempre um 
significado.

Que todos tenham um 

ótimo início de 2017 e que 
possa transmitir a todos o 
meu cumprimento:

“Shinnen Akemashite 
Omedetou Gozaimasu. Ko-
toshi mo Yoroshiku One-
gaishimasu!”

Juntos mais um ano por 
um mundo melhor!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

Atletas com a presidente da ADR Itaim keiko, minako takahashi
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BONENKAI NAGUISA – A 
Associação Naguisa realizou 
Bonenkai com Mini Kohaku 
Utagassen no dia 3 de dezem-
bro. E novamente, a equipe 
Branca (masculina) sagrou-se 
campeã do Kohaku Utagas-
sen (Competição Vermelho X 
Branco), repetindo o feito do 
ano passado (2015).

Com a participação de 14 
cantores de cada lado e muita 
torcida, mas com muita ani-
mação da torcida, a equipe 
masculina que ficou de 2008 
até 2014 sem vencer, apro-
ximou-se do placar geral, 
agora, de 6 (vermelha) contra 
5 (masculina) e um empate.

A equipe branca foi for-
mada pelos associados: Ma-
moru Ussami, Nairo Pinheiro, 
Toshihiro Miyake, Marcos 
Ito, Atsushi Miyake, Frank 

Ikeda, Maurício Ferreira, 
Norio Miyahara, Toshiyuki 
Koga, Celio Takano, Seichi 
Yokota, Seiji Fujii, Eiji Den-
da e Masaru Kume.

A equipe vermelha foi 
formada pelas associadas: 
Aurora Tatibana, Eiko Torii, 
Lucia Mitaki, Selma Muraka-
mi, Antonia Yokota, Teezinha 
Ozeki, Sandra Nakagawa, 
Masae Sonoda, Nair Fujii, 
Marina Katsuki, Akemi Fu-
ruzawa, Ivone Umeki, Lúcia 
Ikawa e Terezinha Mizukosi.

De acordo com o presi-
dente da Naguisa, Júlio Ki-
rihata, o resultado pouco 
importa, sendo o mais impor-
tante a diversão e alegria pro-
porcionadas pela competição 
e o congraçamento entre to-
dos os participantes, cantores 
e torcidas.

Júlio Kirihata com o pessoal do Hospital Santa CruzA equipe que põe a mão na massa: (esq/dir) Luzia, bete, terezinha, 
maiumi, Elena e  Sandra

Norio miyahara que apresentou-se como misto de malandro e 
yakuza

terezinha mizukosi no caprichado visual japonêsLúcia Ikawa que atuou como apresentadora e cantoraJurados: (esq/dir) teoken zukeran, Rosa mieko tanaka, Lauro ku-
mano e Elena kanegae.

Equipes vermelha e brancacomponentes da Equipe Feminina (vermelha)Da esquerda paara a direita: clara, Inês, Seichi, Alcides, Norio, 
mieko, Emy, mitsuru, Isaura, Eliza e teca

(esq/dir) Atsushi miyake, toshiyuki miyake, Sueyoshi Suzuki, Nel-
son Katayama, Massaalo Nozuma, Júlio Aguemi, Mituo Kumagai, 
keizo Uehara, toshiyuki koga e Jorge Shimabukuro

Júlio Kirihata, o presidente, agradecendo, tendo ao lado Eiji Denda, 
presidente do conselho de Administração

takano, que coordenou a cozinha: “Experimenta! você vai querer 
repetir!

Na “estica”: mamoru Ussami, 
impecável na sua produção

As equipes branca e vermelha e o capitão da equipe branca, maurício Ferreira fazendo a festa com o 
troféu transitório, ao lado de takano, vice-presidente


