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110 anos da imigração

Comissões de São Paulo e do Paraná 
‘ajustam’ datas para as comemorações
Representantes da Comis-
são para Comemoração 
dos 110 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil de São 
Paulo e da Comissão da So-
lenidade e Festividades dos 
110 Anos da Imigração Ja-
ponesa no Brasil do Paraná 
se reuniram em São Paulo 
na semana passada para 
“ajustar” datas diferentes 
para os festejos em 2018. 
Tanto São Paulo como Pa-
raná haviam definido 21 de 

julho como o dia para a re-
alização de suas principais 
cerimônias. No entanto, 
“especulações” chegaram 
à Comissão paulista dando 
conta que, permanecendo 
a coincidência, a Casa Im-
perial não enviaria nenhum 
representante ao país. Nesta 
terça-feira, 3, o presidente 
da Comissão do Paraná, 
Luiz Nishimori, anunciou 
que antecipará a cerimônia 
em Maringá.

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03

39ª FESTA DO VERDE – Considerada a principal fonte de arrecadação da Kibô-no-Iê, a 39ª edição da Festa do 
Verde realizada nos dias 30 de setembro e 01 de outubro , na sede da entidade, em Itaquaquecetuba, conseguiu atrair 
um excelente público apesar da chuva de sábado. ____________________________________________| PÁG 9

associação Cultural e 
Esportiva de santana 
comemora Jubileu de ouro

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

A Acesa – Associação Cul-
tural e Esportiva de San-
tana, uma das tradicionais 
associações da comuni-
dade nipo-brasileira da 
Capital completou 50 anos 
de fundação. Para marcar 
a data, no último dia 24 
a comissão organizadora 

dos festejos programou 
uma série de atividades na 
sede social, que incluiu ho-
menagens aos associados 
mais antigos e também aos 
ex-presidentes que pres-
taram relevantes serviços 
à associação e a comuni-
dade.
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Com o objetivo de celebrar 
o Dia do Okinawa Karatê-
-Do, comemorado no dia 
25 de outubro, acontece 
no próximo dia 22, na As-
sociação Okinawa Kenjin 
do Brasil, no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, a 
segunda edição do Enbukai 
de Okinawa – Karatê-Do e 
Kobudô. 7º Dan Karatê e 5º 
Dan Kobudo, Flávio Vicen-
te de Souza, presidente da 
Comissão Organizadora, 
explica que a tradução para 
Enbukai é apresentação de 
artes marciais e que aqui 
reunirá também taikô e 
dança.

Ciate comemora 25 anos 
e promove simpósio 

internacional no domingo
Em comemoração aos 
seus 25 anos de existên-
cia, o Ciate (Centro de 
Informação e Apoio ao 
Trabalhador no Exterior) 
promove neste domingo, 
8, no Pequeno Auditório 
do Bunkyo, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
o “Simpósio Internacio-
nal do Ciate 2017”. A 

ideia é mostrar a trajetó-
ria do movimento decas-
ségui sob “vários ângu-
los”, como experiência 
educacional, criminali-
dade, empreendedorismo 
e a questão do visto para 
yonsei, cuja abordagem 
será feita pelo presidente 
do Ciate, Masato Nino-
miya. _________| Pag 3

O Fórum de Integração 
Bunkyo – FIB – que chega 
a sua 9ª edição neste fim de 
semana (7 e 8), na sede do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), 
no bairro da Liberdade, 
em São Paulo, levanta uma 
nova questão: como japo-
nesar em sua entidade? A 
Comissão Organizadora 
aposta na disseminação e 
discussão de projetos como 
ponto de partida para esta 
resposta. Nesta edição, “o 
FIB quer dar espaço para 
as entidades falarem de 
seus projetos e promover 
troca de ideias, experiên-
cias e contatos.

––––––––––—––—–––| Pág. 11

2ª edição do Enbukai de okinawa reunirá escolas 
tradicionais de karatê no próximo dia 22 em são Paulo
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‘Como japonesar em sua entidade?’ é o tema do FiB 2017

––––––––––—––—–––| Pág. 05
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‘Talk 2017’ chega a são Paulo 
para ‘ampliar horizonte’

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

Grandes personalidades em 
prol de uma causa nobre. É 
assim que o ciclo de palestras 
“Talk 2017” se apresenta em 
sua quarta edição no próximo 

dia 21, desta vez na Capital, 
com a participação de nomes 
consagrados do meio artístico, 
empresarial e ligados ao em-
preendedorismo. 
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO ESPUMA, KO-
HEI NAWA
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vis-
ta)
De 23/09 a 12/11/2017
Horário: Terça a sábado das 10h 
às 22h e Domingos e feriados 
das 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/index.html

SATOYAMA – YOSHIHIRO 
NARISAWA E SERGIO COIM-
BRA
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, 2 andar, Bela 
Vista)
De 19/09 A 12/11/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/narisawa

8ª EXPOSIÇÃO DE WASHI-Ê
Onde: Nikkey Palace Hotel 
(Rua Galvão Bueno 425, Meza-
nino, Liberdade)
Dias 07 e 08/10/2017

Horário: 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/3562-4625

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

CINEMA

BUNKYO CINEMA
Data: Primeira quinta-feira útil 
do mês, às 13h (05/10/2017)
Onde: Pequeno Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 
Liberdade)
Capacidade: 200 lugares
Ingressos: Gratuitos (ingressos 
serão distribuídos 30 minutos 
antes de cada sessão, respei-
tando a ordem de chegada)
Informações: 11/3208-1755 e 
www.bunkyo.org.br

EVENTO 

INDAIATUBA MATSURI 2017
Onde: Pavilhão da Viber (Av. 
Tamandaré 675, Indaiatuba/SP)
Dias 06, 07 e 08/10/2017
Página do evento no Facebook: 
www.facebook.com/Indaiatuba-
Matsuri/

BAILE ALLEGRO
Onde: Salão Social do Miyagui 
Kenjin (Rua Fagundes 152, Me-
tro São Joaquim)

Animação: DIAS SHOW e Per-
sonal Dancers
Dia 07/10/2017
Horário: das 17h00 às 22h00
Jantar com Buffet Elisa Culiná-
ria Oriental -por kilo
Reservas com Beth: 11/3209-
2609 e 11/99904-2237 e E-mail: 
bethpromoter@gmail.com

RECITAL DO WORKSHOP 
COM EIKO SENDA: “A IN-
TERPRETAÇÃO DE CAN-
ÇÕES ERUDITAS EM JAPO-
NÊS”
Onde: Praça das Artes, Sala 
Mário de Andrade (Av São João 
281, São Paulo)
Capacidade: 200 lugares
Dia 09/10/2017
Horário: 17h
Ingressos: Gratuito

BRASIL GAME SHOW 2017
Onde: Expo Center Norte (Rua 
José Bernardo Pinto 333, Vila 
Guilherme)
De 12 a 15/10/2017 (Primeiro 
dia exclusivo para imprensa e 
business)
Horário: 13h às 21h
Informações: brasilgameshow.
com.br 

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 15/10/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JA-
PÃO
Dia 29/10/2017 – História do Ja-
pão 7 – Períodos Meiji (moder-
nização) e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do 

Japão 8 – Período Showa até a 
Segunda Guerra
Dia 10/12/2017 – História do 
Japão 9 – Pós-Guerra e a Era 
Heisei
Onde: Associação Cultural 
Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins 
de Vasconcelos 3352, Vila Ma-
riana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

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

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

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

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

os cantores Nobuhiro Hirata 
e Yuka Osawa,  campeã do 
Grand Prix do 23º Concurso 
de Karaokê do Estado de 
São Paulo, competição reali-
zada em fevereiro deste ano 
no Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social) e Yuji 
Hiroishi. Haverá ainda apre-

sentação de taiko e da dança 
do leão.

O evento, que já teve pú-
blico de cerca de 1.000 pes-
soas em apenas uma noite, 
teve sua primeira edição em 
julho de 2013. De acordo com 
os organizadores, “A ‘Noite 
do Sushi’ foi criada com in-
tuito de reunir toda a família 

Acontece neste sábado, 
7, a partir das 20 ho-
ras, no Parque Maeda, 

em Itu (SP), mais uma Noite 
do Sushi. Já bastante tradicio-
nal, o evento une gastronomia 
e música de primeira quali-
dade num mesmo espaço. O 
cardápio inclui diversos ti-
pos de saladas (salada verde, 
maionese, salpicão, vinagre-
te, etc), 20 tipos de sushis e 
três de sashimis além de op-
ções de pratos quentes (arroz, 
risoto, de camarão, lagarto ao 
molho demi-glacê, camarão 
marinado, salmão ao molho 
de alcaparras, canelone 4 
queijos, bechamel e pernil a 
pururuca). Para o preparo dos 
pratos são usados tilápia, sal-
mão, atum, polvo, lula, cama-
rão, mexilhão e pitu.

Tudo regado a música ao 
vivo com alguns dos grandes 
intérpretes da comunidade 
nipo-brasileira, com destaque 
para a cantora Karen Ito. A 
noite também promete com 

para comer bem e ainda ouvir 
boa música.

Os convites (individuais) 
custam R$ 60,00 (antecipa-
do) e R$ 70,00 (no dia). 

Reservas e informações 
– Parque Maeda: 11/2118-
6200; Campinas: 19/3241-
1213 (Nipo de Campi-
nas); São Paulo (Capital): 
11/97319-2427 (Massami 
Yano), 11/99727-0038 (Yoko 
Koga), 11/99676-6566 (Hel-
der Henrique); Indaiatuba: 
19/3801-0456 ou 19/98326-
8190 (Silvia Takahashi); Vi-
nhedo: 11/99985-8046 (Yo-
shio Kageyama)

(Aldo Shiguti)

“NOITE DO SUSHI” DO 
PARqUE MAEDA
Dia: 7 de outubro, a partir 
das 20 horas
Onde: Parque Maeda – Ro-
dovia Deputado Archimedes 
Lammoglia, Km 18, Estrada 
Tapera Grande, Itu (SP)
www.parquemaeda.com.br

DivULgAçÃO

Em iTU

Parque maeda realiza mais uma noite do sushi

menu inclui 20 tipos de sushis e três de sashimis

Aurélio Nomura (*)

Cuidar das necessidades 
básicas dos munícipes deixou 
de ser prioridade na gestão 
passada, e com isso, surgiram 
os problemas que enfrenta-
mos hoje como postos de 
saúdes desaparelhados, falta 
de vagas em creches e em es-
colas públicas e ruas esbura-
cadas, dentre tantos outros si-
nais de abandono que se pode 
observar pelos quatro cantos 
de São Paulo.

Insatisfeitos com a velha 
política, os eleitores escolhe-
ram nas urnas, em outubro de 
2016, um novo projeto para 
a cidade proposto com muita 
transparência pelo então can-
didato e atual prefeito de São 
Paulo, João Doria.

Naquela ocasião, João 
Doria foi muito claro quando 
falou sobre seu projeto de De-
sestatização que autorizaria a 
concessão de equipamentos e 
serviços públicos à iniciativa 
privada a fim de desonerar a 
prefeitura para que os recur-
sos sejam investidos em áre-
as prioritárias como Saúde, 
Educação, Mobilidade Ur-
bana, Assistência Social e 
Habitação.

Os projetos de desestati-
zação estão sendo gradativa-
mente enviados para a Câ-
mara Municipal de São Paulo 
e nós vereadores estamos 
debruçados e estudando cada 
um para que a cidade receba o 
melhor. Depois de mais de 20 
audiências públicas, demos 
um passo importante na apro-
vação, em primeira discus-
são, da proposta que autoriza 
a prefeitura fazer a concessão 
de bens e serviços públicos 
com a aceitação da maioria 
dos vereadores [38 votos fa-
voráveis]. Isso mostra que es-
tamos no caminho certo!

Serão concedidos à ini-
ciativa privada através de 
um Procedimento de Mani-
festação de Interesse (PMI) 
a gestão do bilhete único do 
transporte público; parques, 
praças e planetário; terminais 
de ônibus; o serviço de remo-
ção e pátio de veículos, além 
do Complexo da Cantareira, 
composto pelo Mercadão e 
pelo Mercado Kinjo Yamato.

Em agosto, também apro-
vamos a concessão do Com-
plexo Paulo Machado de 
Carvalho, o Pacaembu. O 
espaço gera para a Prefeitura 
de São Paulo custo anual de 
manutenção de cerca de R$ 
9 milhões e o município não 
tem capacidade financeira 
para realizar os investimen-
tos necessários para o me-
lhor aproveitamento de suas 
instalações. A cidade precisa 
garantir o correto emprego do 
dinheiro público. 

Outras iniciativas im-
portantes ainda estão por 
vir, como a privatização do 

Anhembi, esta já aprovada 
em primeira discussão, e a 
concessão do Mobiliário Ur-
bano, dos cemitérios, além da 
privatização do Autódromo 
de Interlagos.

Todos os projetos estão 
sendo aprovados com diretri-
zes muito bem definidas, com 
total transparência e acima de 
tudo com a participação da 
sociedade. Os recursos pro-
venientes das desestatizações, 
estimados em R$7 bilhões, 
irão ajudar a atual administra-
ção a enfrentar a crise finan-
ceira e dar mais qualidade de 
vida ao cidadão paulistano.

Com a desestatização, a 
Prefeitura de São Paulo deve 
arrecadar cerca de R$ 7 bi-
lhões – valor que será desti-
nado às atividades essenciais 
para a população como a 
Saúde, Educação, Habitação, 
Segurança Urbana e Mobili-
dade.  Além de deixar de gas-
tar, a Prefeitura passa a con-
centrar seus esforços nas ati-
vidades que lhes diz respeito 
e que são importantes para a 
população.

Não faz nenhum sentido o 
governo continuar desembol-
sando milhões de reais para 
manter complexos ultrapas-
sados como o do Anhembi e 
do Pacaembu, que necessi-
tam de grandes investimen-
tos para sua recuperação, ou 
para a reforma da pista do 
Autódromo de Interlagos, por 
exemplo.

A expressiva votação dos 
vereadores a favor das de-
sestatizações mostra o sólido 
apoio que o projeto de go-
verno do prefeito João Dória 
tem na Câmara Municipal de 
São Paulo. As concessões, 
privatizações e parcerias pú-
blico-privadas, pela própria 
natureza, pela variedade e 
pela dimensão, estão sendo 
tratadas nos projetos de Lei 
em grandes linhas para de-
pois serem estabelecidos nos 
detalhes, sempre com o obje-
tivo de se conseguir o melhor 
negócio para São Paulo.

Com o plano de desestati-
zação, o prefeito João Dória 
encontra um caminho para 
melhorar os serviços que 
a população mais precisa, 
mesmo nesse período de difi-
culdades que inibe a capaci-
dade de investimento do setor 
público. Esta é a visão de um 
gestor que sabe enfrentar os 
contratempos atuais e que 
tem o olhar sobre a cidade a 
médio e longo prazos.

(*) Aurélio Nomura é vereador 
(PSDB), líder do governo na Câ-
mara Municipal de São Paulo.

oPinião

Uma cidade em renovação

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

a cidade de santos que não conhecia

NIPÔNICA

“Sai da frente, japonês!!”
Levei um susto e quase 

uma “raspada” do ciclista 
que veio de trás de mim e 
seguiu adiante. Como per-
maneci estático, pego de 
surpresa, em seguida, nova 
admoestação: “Dá licença, 
japa!”... acompanhada de 
imediato puxão da minha 
esposa tirando-me fora da... 
ciclovia!

Foi quando a “ficha caiu” 
ao me recordar de que, em 
Santos, a ciclovia é levada 
muito a sério e respeitada 
pra valer. Por isso as bron-
cas. A razão de minha dis-
tração foi devido à empol-
gação que o jardim da orla 
de praia, onde estávamos, 
estava me provocando.

Já tinha ido à cidade al-
gumas vezes, mas quase 
sempre de forma passagei-
ra. Ou para pegar a balsa ao 
Guarujá, ou seja, muitos e 
muitos anos atrás; ou para 
visitar o aquário quando só 

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

existia o bloco original, ou 
seja, idem; e, recentemente, 
para visitar o monumento à 
imigração japonesa e/ou es-
cultura da artista plástica To-
mie Ohtake.

Dessa vez, com minha 
esposa, fomos para constatar 
por que a cidade é conhecida 
como “dos aposentados”, 
apesar de outras litorâneas 
paulistas também as serem... 
rsrs, como Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém, Peru-
íbe, São Vicente e até Gua-
rujá. À exceção de São Vi-
cente, conheço todas por ter 
ido para usufruir suas praias, 
ou seja, com pouco mais de 
tempo para observá-las. Ne-
nhuma me chamou a aten-
ção nesse aspecto, apesar de 
Praia Grande ter a maior orla 
de praia urbanizada do Brasil.

Mas, segundo o Guiness, 
Santos tem o maior jardim 
de orla de praia do mundo! 
Como se não bastasse é limpo, 
bem conservado e com ótima 

segurança pública. Mesmo à 
noite me senti seguro passe-
ando nele.

Já tinha minha conclusão 
a respeito, mas como sabia 
que minha esposa detesta 
calor, apesar de achar que 
aqueles 7 km de área arbo-
rizada devia contribuir para 
seu frescor em relação às 
outras praias, falei-lhe que 
melhor seria retornar à ci-
dade no verão... em sua ple-
nitude!... no que concordou 
meu amigo de infância, Ma-
suó, que mora lá há mais de 
quarenta anos, e com quem 
me reencontrei depois de 
quase igual período... e que, 
com a esposa, Bety, não pre-
tendem se mudar de lá.
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COLUNA DA ERIKA TAMURA

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

sistência aos Brasileiros no 
Japão). E-mail: erikasumida@
hotmail.com

A inflexibilidade  
do povo japonês

Várias vezes pensei em 
escrever sobre esse tema, mas 
sempre acabava protelando. 
Agora acho que chegou a 
hora de discutir o assunto.

O Japão é um país incon-
testavelmente funcional e  
prático, eu diria que eficiente. 
Mas falta flexibilidade, jogo 
de cintura, falta uma atitude 
mais arrojada para ser um país 
globalizado. As vezes penso 
que, o Japão não quer ser glo-
balizado, afinal é uma ilha e 
carrega todas as características 
de isolamento. Mas o mundo 
hoje é mais que isso, exige-se 
um aprimoramento nas rela-
ções humanas e isso significa 
flexibilidade em tudo.

quem já morou no Japão, 
entende o que eu falo, pois 
tudo funciona excelentemen-
te bem, até surgir um impre-
visto. A maioria dos japone-
ses não possuem o poder de 
decisão como uma das suas 
principais características, e 
isso fica bem claro quando 
há alguma catástrofe, todos 
agem de maneira coletiva, o 
que é bom nesses casos. Eu 
disse nesses casos apenas, 
pois no mundo dos negócios, 
não é bem assim.

Eu não sou a maior es-
pecialista em negócios, mas 
sou observadora. quando eu 
vejo empresas automobilís-
ticas coreanas dominando 
o mercado no Brasil, eu me 
pergunto: “Cadê as montado-
ras japonesas?”.  Percorro os 
aeroportos, e o comércio em 
geral no Brasil, e vejo que 
em todo lugar há aparelhos 
televisores de marca corea-
na, chinesa, e onde estão as 
empresas japonesas? Não são 
elas que possuem a maior tec-
nologia do mundo?

Pois é, a realidade é que 
os coreanos e chineses são 
mais agressivos e ousados no 
mundo business, coisa que o 
japonês ainda vai levar anos 
para desenvolver.

Para entender o que eu 
falo, não precisa ir muito 
além nos exemplos, basta 
entrar em um restaurante no 
Japão, o atendente irá per-
guntar: “quantas pessoas? 
Fumante ou não fumante?”, 
sempre nessa ordem, se al-
guém chegar e precipitada-
mente se antever as respostas 
e fizer na ordem invertida, 
o funcionário já não sabe-
rá mais responder e irá ficar 
todo atrapalhado.

Isso mostra bem o treina-
mento no ambiente de traba-
lho, todos designam somente 
o que lhe fora proposto, e 
sempre aquilo, como um sol-
dadinho. Não pergunte, não 
conteste, não tente ser ousado 
e muito menos tenha ideias 
brilhantes, os superiores não 
aceitarão. 

quando trabalhei em fá-
brica, eu falei para o meu 
chefe que eu sabia de um jei-
to para desenvolver trabalho 
de forma mais rápida e mais 
eficiente, ele ficou muito zan-
gado e me respondeu que eu 
estava sendo paga para tra-
balhar na linha de produção 
e não para pensar, pois para 
pensar, eles pagavam enge-
nheiros. Então tá né...

Na ONG onde eu trabalho 
também enfrento dificuldades 
com a diretoria japonesa, as 
decisões são muito burocráti-
cas, e eles acham que preci-
sam fazer uma pré reunião da 
reunião, seguida de uma pós 
reunião, para dar andamen-
to no que foi decidido, sem 
antes discutirem muito cada 
assunto minuciosamente por 
e-mail. Chega a ser cansativo, 
para não dizer desanimador. 

Assim, perdemos vários 
projetos, várias oportunida-
des, devido aos pensamentos 
letárgicos dentro da direto-
ria. Imagino que dentro das 
empresas japonesas seja um 
pouco pior. 

Aliás tenho contato com 
empresários e executivos que 
vêm ao Japão para tentar fe-
char negócio, e voltam para o 
Brasil com a cabeça confusa 
e o sentimento de perda de 
tempo. Pois nenhuma decisão 
é tomada de imediato, tudo é 
pensado, repensado, passado 
por toda a hierarquia japo-
nesa e tudo o mais. 

Me admira muito uma 
cervejaria japonesa que foi ao 
Brasil e não deu certo, afinal 
são tão cuidadosos com todos 
os trâmites e mesmo assim 
não perceberam o óbvio que 
todo brasileiro já sabia...

No dia a dia, todos os dias, 
me deparo com essa inflexibi-
lidade habitual do japonês, e 
sempre escuto a palavra que 
mais abomino no meu dicio-
nário, que é o “dekinai”, que 
significa “não dá para fazer”, 
odeio essa palavra. Como 
não dá se nem tentou? E se 
eu pagar, dá? E se eu der uma 
ideia, dá? São esses peque-
nos detalhes que me entriste-
ce e me faz pensar, o quanto 
tempo o Japão está perdendo 
com esse tipo de visão, ou a 
falta de visão. 

Eu amo o Japão, e nunca 
ousaria falar mal desse país, 
mas preciso relatar o que eu 
vejo. Acho totalmente inad-
missível o Japão perder mer-
cado para a Coréia e a China, 
sendo que possui uma melhor 
estrutura e tecnologia. Devido 
a esse pensamento japonês, 
que acho arcaico e machista, 
o Japão está ficando para trás. 
Hoje, Seul é considerado o 
novo Vale do Silício, despon-
tando com os seus centros de 
pesquisa, avanços tecnoló-
gicos e mão de obra compe-
tente. O Japão tem tudo isso, 
mas por que não avança? A 
estagnação é uma realidade no 
Japão, e isso é triste. Eu como 
uma nipo brasileira, torço para 
que o Japão dê uma alavanca-
da na sua economia, pois sei 
do seu potencial.

O Brasil, se fosse mais 
organizado, seria o parceiro 
ideal do Japão. E se existe 
mundo perfeito, esse mundo 
seria a união do Japão com 
o Brasil, pois tudo é comple-
mentar, o que tem de mais em 
um lugar falta em outro. 

Japão, Brasil, cada um 
com seus problemas, países 
distantes, mas se soubessem 
o quanto esses dois países po-
dem ganhar um com o outro, 
unindo forças e potenciais, 
aí sim não teria nenhum ou-
tro no mundo capaz de bater 
de frente. Seria uma potên-
cia econômica, esse é o meu 
mundo utópico, posso sonhar 
assim, por que não? 

Uma dose de utopia é ne-
cessário para que, quem sabe, 
um dia o mundo perceba que 
realmente a união faz a força. 
Enquanto isso vou vivendo 
aqui no Japão, onde a infle-
xibilidade japonesa reina ab-
soluta.

110 anos da imigração

DivULgAçÃO

Representantes da Co-
missão para Comemo-
ração dos 110 Anos da 

Imigração Japonesa no Brasil 
de São Paulo e a Comissão 
da Solenidade e Festividades 
dos 110 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil do Paraná 
se reuniram em São Paulo na 
semana passada para “ajustar” 
datas diferentes para os feste-
jos em 2018. Tanto São Paulo 
como Paraná haviam definido 
21 de julho como o dia para a 
realização de suas principais 
cerimônias. Em maio, a co-
missão paulista anunciou que 
a comemoração será na manhã 
do dia 21 de julho do ano que 
vem, no São Paulo Exhibition 
& Convention Center, loca-
lizada no início da Rodovia 
dos Imigrantes, concomitante-
mente ao Festival do Japão – 
considerado o maior evento da 
cultura japonesa –, realizado 
pelo Kenren – Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil. 

Já a comissão do Paraná 
também havia reservado o dia 
21 de julho como data para “o 
ponto alto” de suas comemo-
rações, uma grande exposição 
em Comemoração aos 110 
anos de Imigração Japonesa 
no Brasil – a Expo Imin 110 
– que será realizada de 19 a 
22 de julho, no Parque Inter-
nacional de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro, adminis-
trado pela Sociedade Rural de 
Maringá.

Especulações – No entanto, 
“especulações” chegaram à 
Comissão de São Paulo dan-
do conta que, permanecendo a 
coincidência de datas, a Casa 
Imperial não enviaria nenhum 
representante ao país. Apesar 

de afirmar que não recebeu 
nenhum comunicado oficial 
nesse sentido, a presidente da 
Comissão para a Comemora-
ção dos 110 Anos da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, Haru-
mi Goya, admitiu que “fica-
mos preocupados, inclusive a 
gente”.

Por isso, para evitar qual-
quer mal-entendido, a comis-
são paulista decidiu convocar 
uma reunião no último dia 28, 
que contou com as presenças 

da presidente Harumi Goya; 
do presidente do Comitê Exe-
cutivo, Yoshiharu Kikuchi; do 
presidente do Kenren, Yasuo 
Yamada; do presidente do En-
kyo (Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo), Akeo 
Yogui; do vice-presidente do 
Bunkyo, Osamu Matsuo e 
do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP) – por São 
Paulo – e do deputado federal 
Luiz Nishimori (PR-PR), que 
preside a Comissão da Sole-
nidade e Festividades dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil do Paraná, e do vice, 
Ricardo Origassa, além de 
Isabel Yokomizo.

Sem estresse – Harumi Goya 
fez questão de frisar que “a 
reunião foi ótima”. “Sentamos 
para conversar para ajustar 
datas diferentes e chegamos a 
um consenso”, destacou Haru-
mi, acrescentando que a pró-
pria comissão paranaense pro-
pôs a mudança. “Não houve 
nenhum estresse”, se apressou 
em afirmar.

Assim, a abertura oficial 

das comemorações no Estado 
do Paraná foi antecipada para 
os dias 19 e 20 de julho – com 
a cerimônia marcada para o 
dia 20 (sexta) – enquanto em 
São Paulo, permanece o que 
havia sido estabelecido ini-
cialmente, ou seja, o dia 21 de 
julho (sábado).

Direito – Em entrevista ao 
Jornal Nippak, Luiz Nishi-
mori confirmou que “a reu-
nião foi muito boa”. “Mais 
uma vez cedemos porque 
em São Paulo a comunidade 
nikkei é maior. É claro que 
também queríamos fazer a 
abertura no sábado, dia 21 de 
julho, mas por uma questão 
de direito cedemos. A ideia 
sempre foi e continua sendo a 
de trabalharmos juntos”, afir-
mou Nishimori, explicando 
que a mudança “foi um acerto 
nosso, da comunidade, e não 
sei como o governo japonês 
vai entender isso”.

Segundo Nishimori, o Par-
que Internacional de Exposi-
ções Francisco Feio Ribeiro é 
o mesmo local que já abriga a 
Expoingá e tem uma arena co-
berta com capacidade para 14 
mil pessoas sentadas. Conta 
ainda com o Pavilhão de In-
dústria e Comércio Christina 
Helena Barros – com capaci-
dade para cerca de 13 mil pes-
soas, que deverá ser utilizado 
para atividades voltadas para 
crianças e jovens.

Promissão – O município de 
Promissão (SP), que come-
mora o Centenário da Imi-
gração Japonesa em 2018, 
também pretende realizar uma 
grande festa no dia 22 de julho 
do ano que vem.

(Aldo Shiguti)

Paraná antecipa cerimônia para 
não coincidir com são Paulo

pão, Yoji Kobayashi. 
Por volta das 13 horas, o 

professor de japonês do Cia-
te, José Carvalho Vanzelli 
abre o segundo bloco com a 
palestra “Japonês para fins 
específicos: particularidades, 
necessidades e dificuldades 
no ensino de língua japonesa 

para decasséguis”. Na se-
quência, a professora de lín-
gua japonesa na Soka Escola 
do Brasil, Caroline Natsumi 
Nakazawa vai contar sobre 
“Minhas experiências de vida 
no Japão”.

Às 15h10, o professor Ya-
sushi Iguchi, da Universidade 
Kwansei Gakuin vair enfoi-
car a “Situação atual dos tra-
balhadores brasileiros no Ja-
pão”, e a às 15h50 será a vez 
da tradutora Shiho Tanaka 
comentar sobre a “Ação pe-
nal por representação dos cri-
mes envolvendo brasileiros 
no Japão: questões sociais e 
jurídicas”.

Visto – Masato Ninomiya 
encerrará a série de palestras 
falando sobre “A necessidade 
futura de mão de obras es-

Em comemoração aos 
seus 25 anos de existência, o 
Ciate (Centro de Informação 
e Apoio ao Trabalhador no 
Exterior) promove neste do-
mingo, 8, no Pequeno Audi-
tório do Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
no bairro da Liberdade, em 
São Paulo, o Simpósio In-
ternacional “Trajetórias e o 
Futuro da Empregabilidade 
no Japão” abordando diferen-
tes aspectos da presença dos 
trabalhadores brasileiros no 
Japão. 

A ideia é mostrar a traje-
tória do movimento decas-
ségui sob “vários ângulos”, 
como na educação, crimina-
lidade, empreendedorismo 
e no mercado de trabalho, 
além de uma abordagem atu-
al sobre a questão do visto 
para yonsei.

Dividido em dois blocos, 
a programação terá início 
a partir das 9 horas  com o 
professor Masatoshi Ozaki, 
da Universidade Aomori 
Gakuen. Ele vai falar sobre a 
“Trajetória de ex-decasséguis 
brasileiros que desenvolvem 
atividade empresariais no 
Japão”. Em seguida, o padre 
Evaristo Higa, da Igreja Sa-
lesiano de Pindamonhanga-
ba (SP), abordará o tema “23 
Anos de experiências: Inte-
ragindo sob vários aspectos 
da comunidade brasileira no 
Japão”.

“Recente situação de em-
pregos para trabalhadores 
brasileiros e políticas do Go-
verno do Japão” é o tema da 
palestra do conselheiro do 
Ministério da Saúde, Traba-
lho e Bem Estar Social do Ja-

trangeira no Japão e o Visto 
de Yonsei”.

Nos dois blocos, o público 
poderá participar fazendo 
perguntas para os participan-
tes. O evento contará ainda 
com apresentação dos bol-
sistas Shoei. Haverá tradução 
simultânea para o português 
(será necessário um docu-
mento de identificação).

SIMPÓSIO INTERNACIO-
NAL DO CIATE 2017
Quando: Domingo, 8, das 9 às 
18 horas
Onde: Pequeno Auditório do 
Bunkyo (R. São Joaquim, 381 
– Edifício Anexo)
Inscrições: 
tel. (11) 3207-9014
Inscrição é imprescindível de-
vido ao “coffee break”
Entrada Franca

ARqUivO/jORNAL NiPPAk
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Ciate comemora 25 anos e promove simpósio 
internacional neste domingo para falar sobre decasséguis

masato Ninomiya

PROGRAMAÇÃO
08h30 – início da recepção
09h – Palavras de abertura 
do Presidente do Ciate – Si-
tuação atual dos trabalhado-
res brasileiros no Japão – Dr. 
Masato Ninomiya
09h10 – Trajetória da ex-
-decasséguis brasileiros que 
desenvolvem atividade em-
presariais no Japão – Prof. 
Masatoshi Ozaki, Professor 
da Universidade Aomori 
Gakuin
09h50 – 23 Anos de experi-
ências: Interagindo sob vá-
rios aspectos da comunidade 
brasileira no Japão – Padre 
Evaristo Higa, Igreja Sale-
siano de Pindamonhangaba
10h30 – Recente situação de 
empregos para trabalhado-
res brasileiros e políticas do 
Governo do Japão – Sr. Yoji 

Kobayashi, Conselheiro do 
Ministério da Saúde, Traba-
lho e Bem Estar Social do 
Japão
11h10 – Perguntas e Res-
postas
11h40 – “Cerimônia de en-
tregas de placas de agrade-
cimento”
12h – Intervalo para almoço
13h – Japonês para fins es-
pecíficos: particularidades, 
necessidades e dificuldades 
no ensino de língua japonesa 
para decasséguis – Prof. José 
Carvalho Vanzelli, Professor 
de Japonês do Ciate
13h40 – Minhas experiên-
cias de vida no Japão – Pro-
fa. Caroline Natsumi Naka-
zawa, Professora de Língua 
Japonesa na Soka do Brasil 
Escola

14h20 – Perguntas e Res-
postas
14h40 – “Coffee Break”
15h10 – Situação atual dos 
trabalhadores brasileiros no 
Japão – Prof. Yasushi Igu-
chi, Professor da Universi-
dade Kwansei Gakuin
15h50 – Ação penal por 
representação dos crimes 
envolvendo brasileiros no 
Japão: questões sociais e ju-
rídicas – Sra. Shiho Tanaka, 
Tradutora
16h30 – A necessidade fu-
tura de mão de obras estran-
geira no Japão e o Visto de 
Yonsei – Dr. Masato Nino-
miya, Presidente do Ciate
17h10 – Perguntas e Res-
postas
17h40 – Apresentação dos 
Bolsistas Shoei

Logo criada pelo artista Wakabayashi para os 110 anos em SP

Logomarca do Paraná
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À VEnda (29/09/2017)

Toshiba firma acordo para 
vender seu setor de chips 
de memória

Toshiba, companhia japo-
nesa de produtos eletroeletrô-
nicos do Japão que enfrenta 
dificuldades financeiras, disse 
ter firmado um acordo para 
vender sua unidade de chips 
de memória para um grupo 
liderado pela empresa de in-
vestimentos Bain Capital. O 
valor do acordo é de cerca de 
18 bilhões de dólares no total.

quatro companhias, in-
cluindo a Apple e Dell, vão se 
juntar à Bain para a aquisição. 
Contudo, eles não terão ações 
em comum ou direitos a votos.

A própria Toshiba e a 
companhia de lentes ópticas, 
Hoya, estão investindo di-
nheiro necessário para a aqui-
sição. As duas companhias 
terão, em conjunto, 50,1% 
dos direitos a votos.

A companhia de semi-
condutores da Coreia do Sul, 
SK Hynix, não será um in-
vestidor. Ela terá uma forma 
distinta de suporte financeiro 
projetada de modo a facilitar 
que a aquisição seja aprovada 
nas avaliações antimonopólio 
em vários países.

PEsQUisa (02/10/2017)

Levantamento da nHK 
indica que 53% dos 
interpelados irão votar

Mais da metade dos que 
responderam a um levanta-
mento da NHK disseram que 
certamente vão votar no dia 
22 de outubro, nas eleições 
para a Câmara Baixa.

A NHK contatou por tele-
fone 5.458 pessoas, na faixa 
etária de 18 anos ou mais, se-
lecionadas aleatoriamente, no 
fim de semana. Deste total, 
3.149 deram resposta válida.

37% disseram que apoiam 
o Gabinete do premiê Shin-
zo Abe, representando uma 
queda de 7 pontos percen-
tuais em relação ao nível do 
mês passado. O índice de de-
saprovação subiu 8 pontos, 
chegando a 44%.

53% disseram que partici-
parão da votação. Isto repre-
senta um recuo de 4 pontos 
em relação ao levantamento 
da NHK para a eleição da 

Câmara Baixa de 2014. 30% 
disseram que estão planejan-
do votar, 11% afirmaram que 
não estavam certos de irem às 
urnas, e 4% disseram que não 
votarão.

6% deram boas-vindas 
à decisão do premiê Shinzo 
Abe de dissolver a Câmara 
Baixa para eleições anteci-
padas, 21% disseram que 
apreciam tal decisão até certo 
ponto. 34% mencionaram 
que não apreciam tal decisão, 
enquanto 33% mostraram 
uma posição negativa quanto 
a tal decisão.

11% mencionaram que 
alimentam grandes expecta-
tivas quanto ao novo partido 
Esperança, fundado pela go-
vernadora de Tóquio, Yuriko 
Koike, enquanto que 36% 
disseram apenas que têm cer-
tas expectativas.

ComEnTÁrio (03/10/2017)

Pesquisador japonês explica o 
‘problema de 2040’

A população do Japão com 
65 anos ou mais deve chegar 
ao seu ponto mais alto, 39,35 
milhões de pessoas, em 2042, 
ou seja, daqui a 25 anos. Por 
volta de 2040, a população de 
idosos vai aumentar rapida-
mente, impondo sérios encar-
gos aos serviços médicos e de 
cuidados aos idosos, e tam-
bém às finanças do governo. 
Este fenômeno está ficando 
conhecido como o "problema 
de 2040".

Hoje, para o Comentário, 
conversamos sobre esses de-
safios com Nobuhiro Maeda, 
analista do Instituto de Pes-
quisas NLI.

Maeda diz: "O Japão vai 
se tornar uma sociedade que 
envelhece muito rapidamente 
a partir de agora. questões 
resultantes das mudanças 
demográficas são chamadas, 
coletivamente, de "problema 
de 2040". Alguns especialis-
tas estimam que metade de 
todos os municípios do Ja-
pão serão incapazes de man-
ter suas populações devido à 
queda no número de crianças 
e enfrentar o risco de extin-
ção já em 2040.

A menos que este pro-
blema seja resolvido, mui-
tos municípios entrarão em 
falência e terão dificuldade 
para prover serviços médicos 
e cuidados aos idosos que se-
jam suficientes a todos seus 
residentes.

Os governos regionais 
agora precisam lidar com 3 
desafios. Um é criar uma so-
ciedade na qual todos possam 
ter um papel ativo em sua 
comunidade, independen-
temente de sua idade. O se-
gundo é estabelecer um me-
canismo que forneça serviços 
médicos e de cuidados aos 
idosos suficientes para que 
todos possam viver tranqui-
los a vida inteira. O terceiro 

é construir uma comunidade 
que seja atraente o suficiente 
para pessoas de todas as ge-
rações.

As questões principais são 
se as pessoas poderão exercer 
um papel positivo na comu-
nidade durante todas as suas 
vidas, e se os idosos terão 
oportunidades de trabalhar 
ativamente em suas comuni-
dades. Atualmente há poucos 
trabalhos para cidadãos ido-
sos, e mesmo os que existem 
são muitas vezes limitados a 
tarefas como poda das árvo-
res ou faxina. Além disso, há 
uma falta de agências dedica-
das ao emprego de idosos.

Há muitas áreas, como 
serviços de cuidados de 
crianças e idosos e o trabalho 
agrícola, onde há uma falta 
de mão de obra. Cada muni-
cípio deveria se esforçar para 
encontrar um equilíbrio entre 
a demanda e a oferta de mão 
de obra. quanto mais depres-
sa cada município começar 
a lidar com essas questões, 
maiores serão suas chances 
de sobrevivência. As diferen-
ças entre os municípios de-
vem aumentar.

Se olharmos para a questão 
da população idosa no âmbi-
to nacional, o Japão pode ser 
considerado número um no 
mundo, apesar do fenômeno 
ser global. A questão é se o Ja-
pão conseguirá ou não ser um 
modelo para o resto do mundo 
em termos de lidar com este 
fenômeno. Se for bem sucedi-
do, o Japão poderá utilizar seu 
conhecimento como um patri-
mônio, e exportar produtos e 
serviços voltados às necessi-
dades dos idosos para outros 
países. Na minha opinião, o 
Japão deveria ver o chamado 
de "problema de 2040" como 
algo positivo e lidar com ele 
como um desafio para o fu-
turo."

FaLTa mão dE oBra (03/10/2017)

Pesquisa do banco central 
japonês revela piora da crise de 
falta de mão de obra no país

Muitos empresários ja-
poneses continuam a sofrer 
com a grave falta de mão de 
obra no país. A mais recente 
pesquisa Tankan, do banco 
central japonês, revelou que a 
falta de trabalhadores atingiu 
o pior patamar em mais de 
um quarto de século.

O Banco do Japão divul-
gou na segunda-feira os resul-
tados do levantamento. Eles 
perguntaram a cerca de 11 mil 
companhias em todo o país se 
elas dispunham de um número 
suficiente de funcionários.

O índice para todas as em-
presas foi fechado em menos 
28 pontos –queda de 3 pon-
tos em relação à pesquisa an-
terior feita três meses atrás. 

Este é o pior resultado em 
cerca de 25 anos e meio de 
levantamentos.

Um número negativo in-
dica falta de mão de obra. O 
cálculo mostra a diferença 
proporcional entre empresas 
com excesso de funcionários 
e aquelas com falta de traba-
lhadores.

A queda foi generalizada 
entre empresas de todos os 
portes e em todos os setores. 
Para as grandes companhias, 
a queda foi de 2 pontos e o 
índice ficou em 18 pontos 
negativos. Já pequenas e mé-
dias empresas registraram 
queda de 5 pontos e encerra-
ram o período com 32 pontos 
negativos.

TUrismo (03/10/2017)

Pesquisa revela que turistas 
estrangeiros estão gastando 
menos em Tóquio

Um levantamento do Go-
verno Metropolitano de Tó-
quio mostrou que durante o 
ano fiscal de 2016 turistas 
estrangeiros gastaram 13% a 
menos na capital em compa-
ração com o ano anterior.

A pesquisa foi feita pelo 
governo metropolitano nos 
aeroportos de Haneda e Na-

rita.
Os resultados revelam 

que os gastos individuais em 
Tóquio ficaram em torno de 
1.200 dólares entre abril de 
2016 e março deste ano. Se-
gundo o governo, a queda se 
atribuiu à relutância de turis-
tas chineses em gastar tanto 
quanto gastavam antes.

ComEnTÁrio (04/10/2017)

a nova estratégia do Japão sobre a 
internet das Coisas

Começou na terça-feira a 
Ceatec Japan, uma das maio-
res feiras de eletrônicos e ro-
bótica da Ásia.

Cerca de 700 empresas e 
organizações do Japão e do 
exterior participam com seus 
mais recentes produtos e tec-
nologias.

O evento também conta 
com simpósios que exploram 
o futuro da sociedade com a 
chamada Internet das Coisas 
– ou IoT, na sigla em inglês 
– uma tecnologia que permite 
a conexão de diversos apare-
lhos através da internet.

Em março deste ano, o Ja-
pão anunciou o plano “Indús-
trias Conectadas”, uma nova 
estratégia que usa a IoT para 
criar novos valores conectan-
do indivíduos, coisas, tecno-
logias e organizações.

Na segunda-feira, o minis-
tro da Economia, Comércio 
e Indústria, Hiroshige Seko, 
anunciou a chamada “Indús-
trias Conectadas – Iniciativa 

Tóquio 2017”.
O plano prioriza setores 

como a direção autônoma 
e serviços de mobilidade, 
manufatura e robótica, bio-
tecnologia e materiais, entre 
outros.

No Comentário de hoje, 
vamos ouvir o professor Jun 
Murai, diretor da Escola de 
Pós-Graduação em Mídia e 
Governança da Universidade 
Keio. Ele vai nos falar sobre 
a iniciativa “Indústrias Co-
nectadas”. Vamos ouvi-lo.

Ele diz: “Na expressão 
‘Indústrias Conectadas’, a 
palavra ‘conectar’ tem dois 
sentidos. Primeiro, o esta-
belecimento de uma ligação 
em uma indústria usando 
dados digitais. Por exemplo, 
de cima para baixo em um 
processo, ou da fabricação à 
distribuição e varejo.

O segundo sentido seria 
conectar dois setores sem re-
lação e, assim, adquirir uma 
nova capacidade, como por 

exemplo entre as indústrias 
automotiva e robótica.

Um exemplo deste tipo 
de conexão são os esforços 
visando desenvolver tecnolo-
gias de direção autônoma na 
indústria automotiva.

Agora, já é possível obter 
dados digitais a partir de di-
versos objetos. Isso renovou 
nossa expectativa em relação 
às estruturas industriais, o 
que é algo comum em todo o 
mundo.

No final de 2016, o Japão 
aprovou uma nova lei-base 
para promover o uso de dados 
dos setores público e privado.

A lei pretende alterar a 
estrutura da sociedade in-
teira ou das indústrias como 
um todo com base no uso de 
dados digitais tais como a In-
ternet das Coisas ou IoT, a in-
ternet, a inteligência artificial 
e megadados.

O novo plano de IoT – 
“Indústrias Conectadas” 
– nasceu em conformidade 

com a lei-base e, a partir do 
ponto de vista das indústrias, 
se concentra no modo como 
vão mudar no futuro a indús-
tria, o ambiente de vida e as 
estruturas urbanas. A inicia-
tiva também se foca em quais 
áreas o Japão precisa dar 
maior ênfase.

Na manufatura, o Japão 
tem características distintas 
em áreas tais como mate-
riais e moldagem. Pequenas 
e médias empresas têm um 
papel fundamental nestas 
áreas.

Pensando na revitalização 
de economias regionais, são 
grandes as chances de que 
economias e indústrias regio-
nais sejam conectadas através 
da internet e dados, e venham 
a cruzar fronteiras e executar 
papeis ativos.

Desta forma, o papel de-
sempenhado por pequenas e 
médias empresas e compa-
nhias inovadoras está cha-
mando a atenção.”

PoLÍTiCa (04/10/2017)

Partidos de oposição 
intensificam preparativos para 
eleição à Câmara Baixa do 
Parlamento japonês

Os partidos de oposição 
no Japão intensificam seus 
preparativos para a eleição 
à Câmara Baixa do Parla-
mento, em uma tentativa de 
substituir no poder a coalizão 
governista liderada pelo pri-
meiro-ministro Shinzo Abe. 
A campanha eleitoral terá iní-
cio no dia 10 de outubro.

As siglas deverão se en-
gajar em intensos debates 
acerca de questões incluindo 
a legislação de segurança na-
cional, a Coreia do Norte, o 
imposto sobre consumo e a 
política nuclear.

Na terça-feira, o recém-
-fundado partido Esperança, 
presidido pela governadora 
de Tóquio, Yuriko Koike, 
anunciou sua primeira lista 
de 192 candidatos ao pleito.

A lista inclui mais de 100 
candidatos oriundos do Par-
tido Democrático, que, na 
prática, está se dissolvendo. 
O Esperança tenta lançar pelo 
menos 233 candidatos, o nú-
mero necessário para obter a 
maioria simples na Câmara 
Baixa.

A agremiação de Koike 
mantém negociações para lan-
çar uma parceria com o Nip-
pon Ishin (Partido da Inova-
ção do Japão), presidido pelo 
governador de Osaka, Ichiro 
Matsui. Eles planejam evitar 
lançar candidatos nos redutos 
eleitorais um do outro.

Também na terça-feira, 
seis ex-membros do Partido 

Democrático que não con-
cordam com as ideologias e 
políticas do Esperança fun-
daram o Partido Democráti-
co Constitucional do Japão. 
A sigla é presidida pelo ex-
-secretário-chefe de gabinete 
Yukio Edano.

O Partido Democrático 
Constitucional do Japão pre-
tende cooperar com grupos 
de cidadãos que defendem 
a abolição da legislação de 
segurança nacional promul-
gada pelo governo Abe. A 
agremiação diz que vai fazer 
campanha contra emendas 
à Constituição baseadas nas 
leis de segurança.

O Partido Comunista do 
Japão e o Partido Social De-
mocrata visam cooperar com 
o partido de Edano.

O Partido Comunista já 
decidiu, inclusive, retirar seu 
candidato do distrito eleitoral 
pelo qual Yukio Edano plane-
ja concorrer.

Enquanto isso, o Partido 
Liberal Democrático, ao qual 
pertence o premiê Shinzo 
Abe, e seu parceiro, o Partido 
Komei, já definiram os candi-
datos na maioria dos distritos 
eleitorais.

Desde a dissolução da 
Câmara Baixa, em 28 de se-
tembro, Abe e o presidente 
do Partido Komei, Natsuo 
Yamaguchi, têm ido às ruas 
diariamente. Ambos têm en-
fatizado sua capacidade de 
liderar a nação.

VEÍCULos (04/10/2017)

ministério dos Transportes do 
Japão investiga irregularidades 
na nissan

O Ministério dos Trans-
portes, Infraestrutura e Tu-
rismo do Japão pretende ob-
ter respostas da fabricante de 
veículos Nissan sobre a reali-
zação de inspeções finais de 
seus carros por técnicos não 
autorizados.

Fontes informaram à NHK 
que os técnicos colocaram o 
visto em documentos de apro-
vação com carimbos pessoais 
de inspetores qualificados. 

Funcionários da pasta suspei-
tam que a prática tenha sido 
utilizada por longo tempo. 
Vão solicitar à empresa que se 
reporte a respeito.

A Nissan permitiu que os 
funcionários desqualificados 
realizassem inspeções em to-
das as suas seis fábricas do 
Japão. A fabricante informou 
que, até o fim desta semana, 
anunciará o recall de mais de 
1,2 milhão de veículos.
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Nesta edição, FiB quer dar espaço para entidades e seus projetos

masayoshi morimoto participará do evento pela quarta vez

TaLK 2017

ARqUivO

Grandes personalida-
des em prol de uma 
causa nobre. É assim 

que o ciclo de palestras “Talk 
2017” se apresenta em sua 
quarta edição, que acontece 
no dia 21 de outubro. Nos 
palcos, nomes consagrados 
do meio artístico, empresarial 
e ligados ao empreendedo-
rismo dedicarão seu tempo e 
conhecimento para beneficia-
rem entidades assistenciais. 

Neste ano, passarão pelo 
evento o apresentador e jor-
nalista Marcelo Tas; a fun-
dadora e presidente da rede 
Blue Tree Hotels, Chieko 
Aoki; o empreendedor Edi-
van Costa; o compositor e 
músico Toni Garrido; o na-
dador e medalhista olímpico 
Fernando Scherer; o fun-
dador da rede China in Box 
Robinson Shiba; a presidente 
do Filtros Europa Manuella 
Curti; e o empreendedor Ju-
lio Zaguini. 

Em comum, todos abor-
darão suas trajetórias de su-
cesso, com o intuito de levar 
inspiração para jovens que 
ingressarão no mercado de 
trabalho. 

Toda a idealização do 
evento é de um grupo de 
jovens ligados ao Nippon 
Country Club, considerado o 
maior clube relacionado à co-

munidade japonesa das Amé-
ricas. Com a missão de levar 
conhecimento e aproximar 
nomes expressivos do mer-
cado para jovens da classe C 
e D, a comissão organizadora 
também reverte toda a ação 
em benefício social: 100% 
da verba é transformada em 
alimentos para entidades as-
sistenciais escolhidas pelos 
próprios palestrantes. 

Novo endereço – O local es-

colhido para sediar o “Talk 
2017” é o Centro Universi-
tário Ítalo Brasileiro (Uniíta-
lo), na zona sul de São Paulo. 
A ideia é o local ser um ver-
dadeiro “hub” de conheci-
mento durante um dia. 

“Neste ano, o evento 
lançou-se para uma grande 
iniciativa: com a experiência 
em três edições, no Nippon 
Country Club, decidimos 
que era chegada a hora de 
levar o Talk para São Paulo, 

a fim de ampliar assim o ho-
rizonte do nosso trabalho 
como voluntários e também 
mostrar a grandeza e a força 
institucional que é o Nippon. 

A Uniítalo abraçou nossa 
causa e será uma grande ex-
periência levar esta rica grade 
de palestrantes para um maior 
número de pessoas”, explica 
a comissão organizadora. Na 
ocasião, o evento será divi-
dido em duas sessões: na pri-
meira, com início às 10 ho-

Evento chega a são Paulo com grandes 
empreendedores para palestras beneficentes

O Fórum de Integração 
Bunkyo – FIB – que chega 
a sua 9ª edição neste fim de 
semana (7 e 8), na sede do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), no bairro 
da Liberdade, em São Paulo, 
levanta uma nova questão: 
como japonesar em sua enti-
dade? A Comissão Organiza-
dora aposta na disseminação 
e discussão de projetos como 
ponto de partida para esta res-
posta. 

Fernando Matsumoto, co-
ordenador do IX FIB, explica 
que “acreditamos que as enti-
dades são peças fundamentais 
na propagação da cultura ja-
ponesa no Brasil e que ideias 
e projetos bem estruturados 
podem ser o diferencial para 
atingir este objetivo”.

Nesta edição, “o FIB quer 
dar espaço para as entida-
des falarem de seus projetos 
e promover troca de ideias, 
experiências e contatos. que-
remos ouvir dos participantes 
sobre como estão japonesan-
do”, acrescenta.

Segundo os organizado-
res, a proposta é provocar a 
reflexão e gerar discussões 
sobre a importância da ma-
nutenção da cultura japonesa 
e como mantê-la viva, tendo 
em mente que “japonesar é 
o ato de viver e vivenciar a 
cultura japonesa, e cada um e 
cada entidade tem seu modo 
de fazer isso”.

“Esperamos que o tema 
deste ano ajude a estabele-
cer um rico intercâmbio de 
ideias, experiências, vivên-
cias e projetos da cultura nik-
kei entre as entidades nipo-
-brasileiras”, finaliza o coor-
denador Matsumoto.

Realizado desde 2007, o 
FIB reúne representantes e 
líderes de entidades nipo-bra-
sileiras de todo o país para 
uma troca de ideias pautada 
por um ciclo de palestras. 

Este ano, pela quarta vez 
o evento contará com a pre-
sença do ex-presidente da 
Sony, Masayoshi Morimoto, 

que abordará o tema “Im-
portância da manutenção das 
virtudes japonesas para japo-
nesar em sua entidade”. Para 
complementar o assunto, o 
coordenador Fernando Ma-
tsumoto explica a impor-
tância das entidades, e a JCI 
Brasil-Japão trata sobre os 
desafios da comunidade nik-
kei.

Projetos – O evento trará 
ainda diversos cases para 
exemplificar como a comuni-
dade nikkei está “japonesan-
do”, entre eles o consolidado 
projeto da Revi, o fórum de 
jovens líderes organizado 
pela Comissão de Jovens do 
Bunkyo, com mais de 20 edi-
ções; o FIB Regional da Alta 
Sorocabana, que este ano 
realizou sua sexta edição; a 
mais nova comissão do Bun-
kyo - Cursos e Palestras, que 
vai falar sobre os desafios de 
um projeto novo; e contamos 
ainda com o case da Japan 
House, projeto do governo 
japonês para disseminar a 
cultura contemporânea do 
Japão.

Durante o evento também 
será iniciado um levanta-
mento e catalogação de pro-

ARqUivO

no BUnKYo

‘Como japonesar em sua entidade?’ é o tema do FiB 2017

Evento é idealizado por grupo de jovens ligados ao Nippon Country Club

Talk apresenta nomes consagrados em suas áreas

jetos de cultura japonesa. As 
inscrições (gratuitas) devem 
ser feitas pelo link: http://bit.
ly/campanha-fib

Podem participar quais-
quer entidades/associações 
culturais e/ou sociais desde 
que seus projetos estejam 
ligados à cultura japonesa. 
Cada entidade poderá fazer 
somente uma inscrição e a 
participação no 9º FIB não é 
obrigatória.

9º FIB – Fórum de Integração 
Bunkyo: COMO JAPONE-
SAR EM SUA ENTIDADE?
Quando: Dias 7 e 8 de outu-
bro (sábado e domingo)
Onde: Bunkyo (Rua São Jo-
aquim, 381 - Liberdade - São 
Paulo – SP)
Informações: 
(11) 3208-1755 / relaciona-
mento@bunkyo.org.br
www.bunkyo.org.br

ras, Chieko Aoki e Fernando 
Scherer estarão no auditório. 
Às 15 horas, é a vez de Edi-
van Costa e Marcelo Tas con-
versarem com o público.

Arena de conhecimento – 
Além das palestras no audi-
tório, o público será contem-
plado com um outro espaço 
voltado ao conhecimento: a 
“Arena Talk”. Com um for-
mato mais informal, os pa-
lestrantes (Toni Garrido, Ro-
binson Shiba, Manuella Curti 
e Julio Zaguini) conversarão 
com as pessoas e contarão 
suas trajetórias de sucesso 
e ascensão. quem estiver 
presente poderá ter um con-
tato mais próximo junto as 
grandes personalidades, bem 

como  fazer perguntas, rece-
ber dicas e buscar inspiração 
nas histórias de sucesso.

TALK 2017
Quando: 21 de outubro 
Onde: Centro Universitá-
rio Ítalo Brasileiro (Campus 
Santo Amaro), Avenida João 
Dias, 2046
Horário: 
10 horas (primeira sessão), 13 
horas (Arena Talk), e 15 ho-
ras (segunda sessão)
Ingressos sociais: 
R$ 5,00 (Arena Talk) e R$ 
20,00 (palestras no auditório) 
*Arrecadação totalmente 
revertida em alimentos para 
entidades assistenciais
Mais informações: 
talk2017.com

Programação do FIB 2017
DIA 07/10/2017 (SÁBADO)

8H: Recepção e café da ma-
nhã
8H30: Composição da mesa 
e discursos
9H30: Palestra de abertura: 
Cônsul-Geral Interina do Ja-
pão em São Paulo (Hitomi 
Sekiguchi)
10H: Palestra: Importância 
da manutenção das virtudes 
japonesas para japonesar em 
sua entidade (Masayoshi Mo-
rimoto)
10H30: Intervalo 
11H: Palestra: O que é e qual 
a importância do japonesar 
nas entidades (Fernando Ma-
tsumoto)

11H30: Atividade de integra-
ção
12H: O resgate da cultura ja-
ponesa e os novos desafios da 
comunidade nikkei (Marcia 
Nakano e Alexandre Kawa-
se)
12H30: Almoço
13H30: Tour Bunkyo
15H: Intervalo
15H30: Mesa redonda
16H15: Como japonesar na 
sua entidade?
18H30: Atividade cultural
18H45: Encerramento das 
atividades no local
19H: Jantar

DIA 08/10/2017 (DOMINGO)
8H: Café da manhã
8H30: Atividade cultural
9H: Case: Pilar Jovem e a 
Comissão Cursos e Palestras 
(Ricardo Nishimura e Maurí-
cio Miyasaki)
9H45: Japan House São 
Paulo: um palco para o Ja-
pão contemporâneo (Angela 

Hirata)
10H30: Intervalo
11H Atividade motivacional 
11H30: Depoimentos / Certi-
ficados / Agradecimentos
12H: Palavras do patrocina-
dor
12H10: Encerramento
12H40: Almoço

Realizado desde 2007, FiB reúne representantes e líderes da comunidade nipo-brasileira
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  COLUNA DO JORGE NAGAO

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

Com kenji e Chiquinho, grandes ex-menores do BB

Felizes ex-menores 
aprendizes

No sábado, 30 de setem-
bro, na AABB Cantareira, pa-
guei de ex-menor aprendiz do 
BB-AgCen-SP. Um encontro 
emocionante e divertido.  Va-
leu rever os meninos que já 
estão de cabelos brancos e 
alguns estão até se aposen-
tando.

O programa Menor 
Aprendiz do Banco do Brasil 
foi criado em 1971 e passou 
por 3 fases: Menor Aprendiz 
com jornada de 6h/dia; Me-
nor Auxiliar de Serviços Ge-
rais e Menor Auxiliar de Ser-
viços de Apoio, ambos com 
trabalho de 4 h/dia. O menor 
deveria ter, no mínimo, 13 
anos e 10 meses para ser ad-
mitido através de de indica-
ção da diretoria da escola por 
serem os melhores alunos. 
Saía quando completava 17 
anos e dez meses, com muita 
festa na agência. Ele atendia 
no balcão, levava papeis de 
uma seção à outra, arquivava 
e fazia a expedição de corres-
pondência para outras agên-
cias.

Todos tinham o maior ca-
rinho com os meninos. Eles 
vinham de escolas pública, a 
maioria de família humilde. 
Vestiam com orgulho o azu-
lão, o inesquecível uniforme 
azul que  muitos guardam até 
hoje. A todo momento, rece-
biam conselhos e orientações 
dos colegas adultos e assim 
se tornavam responsáveis e                                    
disciplinados para o resto da 
vida. Aos 17 anos, prestavam 
o concurso interno. Os apro-
vados tomavam posse como 
escriturários quando com-
pletavam 18 anos. Os ex-me-
nores, confiantes, iniciavam 
uma promissora carreira com 
garra e determinação. Em 
2001, mais de 7 mil ex-meno-
res eram associados da Previ, 
a caixa de previdência do BB, 
e alguns já sonhavam com a 
aposentadoria. Hoje, os ex-
-menores aprendizes sub-50 
temem, de Temer, a possibi-
lidade de ficar no Banco até 
os 65 anos, com a anunciada 
deforma da imPrevidência.

Muitos ex-menores  bri-
lharam no BB, na Previ, 
Cassi, e em outras empresas. 
Pena que o ex-menor Aldemir 
Bendine que chegou à presi-
dência do BB e da Petrobrás, 
e foi considerado, em 2013, o 
11º o homem mais poderoso 
do Brasil pela revista Istoé, 
passou de presidente a presi-
diário. 

Dizem que o Rogério 
Ceni,o M1to, dos tricolores, 
foi menor aprendiz que se 
destacou jogando na AABB 
de Pato Branco-PR, foi para 
Sinop-MT, e em 1990, de-
sembarcou no Morumbi, até 
sair de Ceni neste ano.

O grande encontro dos  
ex-menores aprendizes

Em 2015, os ex-menores 
aprendizes do BB-AgCen-
-SP, espalhados pelo Brasil, 
realizaram o primeiro en-
contro na AABB-Cantareira, 
um oásis nesta pauliceia po-
luída e desvairada. Foi um 
sucesso, claro. Neste ano, 
no mesmo aprazível local, 

Kenji, Marcão e cia. organi-
zaram a festa de arromba. 75 
ex-menores compareceram                            
para comer e, principalme-
mente, beber bem, curtir o 
som da banda de ex-menor, 
rir muito relembrando os                              
bons tempos. Como era gos-
toso o meu BB! Para eter-
nizar a efeméride foi plan-
tada uma jabuticabeira com                              
uma placa alusiva ao memo-
rável encontro de 30.09.2017. 
Se você é sócio da AABB, 
passe em frente do quioscão 
e acompanhe o crescimento 
da jabuticabeira, árvore típica 
brasileira.

Nos anos 80, no auge do 
sucesso da música Pavão 
Misterioso, do Ednardo, fiz 
uma paródia para os meninos 
do BB, se fosse ousado, can-
taria no Encontro, mas fica 
aqui o registro: “Menor Esta-
giário: Menor estagiáro/ me-
nino e já bancário/ é um caso 
muito sério/ este teu penar./ 
Ah, se eu tivesse assim/ tan-
tos chefes ruins/ muita bronca 
eu tinha/ pra contar.//  Menor 
estagiário/ nesta agência ou 
no Cesec/ não esqueça que és 
moleque/ de eterno brincar/ 
Se poupa do vexame/ de viver 
tão pouco/ muita coisa ainda/ 
tens pra olhar.// Menor esta-
giário/ trajando azul e branco/ 
no apuro deste banco/ não vá 
se assustar/ Salário é uma 
isca/ Descanso é que é bom/ 
Despreza teu estudo não/ que 
não é certo não.// Menor es-
tagiário/ calmo e cauteloso,/ 
um chefe raivoso/ não tarda a 
chegar/ Não seja muito sério/ 
só por causa destes velhos./ 
Eles são muitos/ mas não não 
podem zoar.

Alguns anos depois, bolei 
um diploma na despedida de 
um menor aprendiz que li no 
Encontro mas ninguém en-
tendeu naga porque o nunca 
me dei bem com o microfone. 
Taí o que tentei ler, Marcão.

UNIVERSIDADE DO DE-
TRA
D I P L O M A

Conferimos – porque ban-
cário confere tudo – ao ex-
-menor, porém menor ainda,  
FÁBIO MAURO DE ME-
DEIROS, o popular Apolo, 
este certificado (que não é 
CDB pelos excelentes servi-
ços malotísticos, almoxarifá-
ticos, xerográficos, carimbo-
lógicos, suquísticos, cafeíni-
cos, extratológicos etc. e tal, 
neste posto efetivo e comis-
sionado.

PAB da Agcen-SP na De-
legacia do Trabalho, agos-
to/1990. Lenilson, Maria 
Rita, Marcelo Fernandes, 
Segrio Lindgren, Ana Otília 
e JN.

Valeu,  Chiquinho e Ken-
ji que me convidou para este 
encontro inesquecível.
...........................................
Olhar o luar
No céu azul, a lua
Caminha lentamente 
E nós aqui na rua
Curtimos como sempre.
Essa lua continua,
Vê-la, sem estrelas, tente,
Antes que censurem, gente,
Nossa lua linda e nua.

ComUnidadE

FOTOS: OSmAR mAEDA

A Acesa – Associação 
Cultural e Esportiva 
de Santana, uma das 

tradicionais associações da 
comunidade nikkei da Ca-
pital completou 50 anos de 
fundação. Para marcar a data, 
no último dia 24 a comissão 
organizadora dos festejos pro-
gramou uma série de ativida-
des na sede social, que incluiu 
homenagens aos associados 
mais antigos e também aos 
ex-presidentes que prestaram 
relevantes serviços à associa-
ção e a comunidade.

Estiveram presentes na 
solenidade, Kenji Iwashi-
ma, cônsul do Japão em São 
Paulo; Gerson Kuni, repre-
sentante da Sociedade Brasi-
leira de Cultura e Assistência 
Social – Bunkyo; o deputado 
federal Walter Ihoshi; Hamil-
ton Freitas, chefe de gabinete 
do deputado estadual Hélio 
Nishimoto; Roberto Sekiya, 
subsecretário de Empreen-
dedorismo e da Micro e Pe-
quena Empresa; José Kana-
shiro, presidente da UCESPN 
- União Cultural e Esportiva 
São Paulo Norte; Luis Alber-
to Bucci, diretor do Instituto 
Florestal; presidentes e diri-
gentes das associações nik-
keis coirmãs da zona Norte.

Na ocasião, Walter Ihoshi 
emtregou uma honraria à enti-
dade pelo trabalho de preser-
vação da cultura japonesa na 
zona Norte de São Paulo ao 
longo dessas cinbco décadas.

O presidente Mário Suga, 
no seu discurso, agradeceu a 
presença de todos e destacou 
o trabalho dos seus anteces-
sores que trabalharam muito 
para o engrandecimento da 
Acesa.

Toshihiko Komatsu, pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo e presidente da comis-
são organizadora lembrou os 
pioneiros que se preocuparam 
em fundar uma associação, 
onde os amigos, parentes, 
conterrâneos, filhos e netos, 
pudessem se reunir e praticar 
atividades culturais, esporti-
vas e sociais, preservando os 
costumes japoneses.

O cônsul Kenji Iwashima 
enalteceu a importância e a 
participação da Acesa na di-
fusão, valorização e integra-
ção da cultura japonesa. Kenji 
Iwashima ficou satisfeito em 
saber que as comemorações 
do jubileu de ouro da asso-
ciação contará com uma ex-
posição de Origami, que será 
acontecerá no próximo mês, 
entre os dias 7 e 22 de outu-
bro, na sede da associação.

Homenagens – A atual di-
retoria homenageou os ex-
-presidentes e dirigentes que 
prestaram relevantes serviços 
a Acesa e a comunidade como 
Suekazu Igawa, primeiro pre-
sidente, representado pela so-
brinha Lidia Igawa, segundo 
presidente Toyohiro Shimu-
ra, representado por Akira 
Okuma, terceiro presidente 
Vicente Hayashida, quarto 
presidente Toshihiko Komat-

su, quinto e atual presidente 
Mário Suga.

Hiroshi Satow, que doou 
um terreno de 720m² para a 
construção da atual sede da 
Acesa (rua Rua José Dantas 
Magalhães Gloria, 179 – Alto 
do Mandaqui), Mitsuyuki Su-
gahara associado honorário 
e Armando Egami, diretor 
desde a fundação da Acesa 
também foram homenagea-
dos. 

Hamilton Freitas, chefe de 
gabinete do deputado estadual 
Hélio Nishimoto homenageou 
os 50 anos de atividades da 
Acesa com a entrega de placa 
comemorativa ao presidente 
Mário Suga.

Em seguida foram home-
nageados um grupo de 91 
associados com mais de 75 
anos, entre os quais Hiroshi 
Satow, de 94 anos e Tiyoka 
Sato, de 97 anos.

Após as homenagens, os 
presentes participaram de um 
concorrido almoço oferecido 
pelos organizadores.

Depois, teve início a pro-
gramação artística com apre-
sentações de danças folcló-
ricas, teatro, coral, karaokê, 
yosakoi soran e kenko taiso. A 
maioria dessas apresentações 
foram feitas por alunos e as-
sociados dos diversos cursos 
que são ministrados na pró-
pria associação.

Além disso, as apresenta-
ções de palco contou também 
com a participação do coral 
“Primavera” do CRI – Cen-
tro de Referência ao Idoso 
- Norte, que comprova a inte-
gração harmoniosa da Acesa 
com toda a comunidade pau-
listana.

Informações sobre as ativi-
dades da Acesa podem ser ob-
tidas no telefone 2231-6713 
ou no site www.acesasantana.
com.br, ainda pelo facebook.
com/acesasantana

(Osmar Maeda, especial 
para o Jornal Nippak)

acesa comemora o seu Jubileu 
de ouro em grande estilo

mario Suga e esposa cortam o bolo ladeados por Lidia igawa, sobrinha do fundador e Akira Okuma, 
representando Toyohiro Shimura

mario Suga e Tiyoka Sato (97 anos) mario Suga e hiroshi Satow (94 anos)

hamilton de Freitas, chefe de gabinete do deputado estadual hélio 
Nishimoto também homenageou a associação

Presidente mario Suga com dirigentes das associações e entidades

ARqUivO PESSOAL

Deputado federal Walter ihoshi entrega honraria a mario Suga
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a natureza como recriação (7)
Francisco Handa

Podemos ter uma ideia 
a respeito de uma situação, 
que pode se transformar em 
haicai. Levando-se em con-
sideração a utilização cor-
reta do kigô e o domínio da 
métrica, começa o jogo da 
composição. Isso é possí-
vel. Mas nem sempre se dá 
desta forma. Não é a partir 
de uma ideia que o haicai 

acaba acontecendo, como 
se a ideia fosse a semen-
te de algo de que poderia 
originar-se o haicai. Outras 
condições são necessárias. 
O haicai surge a partir da 
utilização de palavras, que 
começam a dar sentido a 
uma possível composição. 
Supondo-se que existia an-
teriormente uma ideia, isso 

vai se modificando quando 
as palavras vão compondo 
uma situação diferente da 
planejada.

Ainda que alguns com-
ponham a partir unicamen-
te de ideias, prefiro uma ou-
tra técnica que permite que 
as próprias palavras criem, 
por um momento, fugindo 

do controle do haicaísta. 
Uma palavra pode puxar 
outra palavra, assim como 
a modificação acontece 
quando se leva em con-
sideração a métrica. Se a 
ideia existia anteriormente, 
no haicai acabado o que se 
apresenta é algo bem dife-
rente. Este é o processo de 
criação.

necessidade de estacionar 
lá longe. Só que atenção! 
Você precisa tomar cuidado 
com o prazo de validade das 
mercadorias oferecidas. É 
que as vendas caíram então, 
os estoques se acumulam. 
Tome muito cuidado com as 
ofertas, ok? 

Peço a você muito cui-
dado! Não ande muito solta 
e desprevenida por aí. Tur-
bas ensandecidas e camufla-
das estão à solta. Disfarça-
das. Famintas. De dignida-
des e esperanças.

Ah! Sabe aqueles pas-
seios que você sempre gos-
tou de fazer, indo a museus e 
exposições de obras de arte? 
Vá preparada. A qualquer 
momento, você poderá se 
deparar com aquelas antigas 
obras com os seres retrata-
dos da forma como vieram 
ao mundo, cobertos com 
espessas tarjas negras a lhe 
cobrirem as partes íntimas. 
Parece que andam até co-
gitando um concurso para 
escolherem os mais rápidos 
tapadores de antigas obras 
de arte. Acham que preci-
sam zelar pela moral e bons 
costumes.  Hohoho. 

querida! Tem tanta, 
tanta coisa que você precisa 
saber. Mas, vamos com cal-
ma. Prometo. Não queremos 
de forma alguma, que pense 
que seu retorno não valeu a 
pena e resolva voltar para 
seu sono profundo. Em de-
finitivo.

Não. Não se vá. Fique 
bem desperta e lúcida. Acre-
dito. Piamente. Sua volta ao 
convívio familiar é o sinal de 
que a esperança deve preva-
lecer sempre. Não há como 
não olhar para fora, logo, 
logo você irá se inteirar, se 
é que em algum momento 
de seu sono profundo, você 
deixou de tomar conheci-
mento. Sim, estamos cer-
cados pelas quadrilhas que 
tomaram de assalto o poder 
e a acumulação de riquezas, 
ditando as mais torpes mal-
dades aos interesses da po-
pulação. Até quando? 

Esperanças. De dias me-
lhores e lucidez a todos. 

Confesso. Não está nada 
fácil.

Esperança
Imagine! Você acordou 

de um sono profundo. 
Horas, dias, meses. Me-

ses e mais meses. Anos. 
Naquele sono profundo. A 
expressão serena, a pele cor 
de rosa, a respiração suave 
e, de vez em quando, aque-
les leves movimentos nos 
lábios, igual como sempre 
fazia quando não se con-
formava com o insólito 
dos acontecimentos. O pai, 
sempre dizia. Um dia, você 
novamente abriria os olhos 
e voltaria a reinar na casa. 
Nestes dias todos, mudou 
a rotina da casa. O pai fez 
questão. Tudo deveria ser 
feito para que você pudesse 
continuar no seu sono pro-
fundo, até quem sabe? Até 
quando você assim quisesse. 
E não se falava mais no as-
sunto. Em primeiro lugar, 
vinham os cuidados para ga-
rantir o seu sono profundo. 
Era a lei na casa.

A vida seguiu seu curso. 
Tinha os pequenos que você 
viu nascendo, outros vie-
ram, outros estão a caminho. 
Talvez você saiba de todos 
eles. Afinal de contas, as no-
vidades da família sempre 
foram faladas a você, apesar 
do seu silêncio. 

É verdade, não lhe fala-
mos tudo que acontecia à 
nossa volta. Foi proibido. O 
pai dizia que era preciso res-
peitar o seu sono profundo 
e nada que lhe aborreceria 
podia ser mencionado em 
sua presença. Me lembro 
bem. Você resolveu se afas-
tar naqueles dias em que não 
se conformava com os vizi-
nhos de pança cheia fazendo 
estardalhaços batendo pa-
nelas nas janelas. Você não 
se conformava, achava tudo 
muito ridículo, grotesco. 

Pois é, querida! A coisa 
degringolou. Muitos daque-
les que bateram suas pane-
las, estão por aí, cabisbai-
xos. Perderam seus empre-
gos. Alguns estão se virando 
como ambulantes chiques, 
vendendo suas coisinhas 
nos bazares que se espalham 
pela cidade; outros, fazem 
comidinhas para seus ami-
gos e ex-colegas menos de-
safortunados comprarem. É. 
A coisa anda preta. No ge-
ral, compra-se pouco, muito 
pouco. Você nem vai acre-
ditar! Sabe o supermercado 
que sempre gostava de ir? 
Pois é. Agora você poderá ir 
lá a qualquer hora. Sempre 
tem daquelas vagas fáceis 
e perto da entrada do esta-
belecimento, não há mais 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULTUra

HaiCai BrasiLEiro
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Toco minha flauta:
um canarinho responde
com belos gorjeios
Araken Barbosa
Recife, PE

A lua nublada...
somente um clarão por trás
de dois velhos prédios.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

o dia amanhece
chegam de todos os lados
gorjeios distantes
Carlos Viegas
Brasília, DF

Silêncio quebrado
por melodias diversas –
Manhã de gorjeios.
Cristiane Cardoso
São Paulo, SP

mudo de calçada
da velha amoreira
roxo pelo chão
Elisa Campos
São Paulo, SP

na borda do campo
acima a serra do mar
surge a lua nublada
Fábio Tavares Fusco
São Paulo, SP

A lua nublada...
Reflete as formas visíveis
nas águas do lago.
Iraí Verdan
Magé, RJ

passarada irrompe
nos restolhos do gramado
gorjeios ao sol!
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

Por trás das nuvens
um círculo entrecortado –
Lua nublada
João Krefer
São Paulo, SP

vai-se pelo céu
uma alvura fugidia
ah, lua nublada
José Marins
Curitiba, PR

Cessa o barulho.
O ambiente se enche de sons –
gorjeios de pássaros.
Kazue Yamada
São Paulo, SP

Na beira do mar
não vejo o seu reflexo –
Ah... Lua nublada!
Mahelen Madureira
Santos, SP

chegam convidados –
na brancura da toalha
frutos de amoreira
Regina Alonso
Santos, SP

Por cima das árvores,
Tímida e quase sem brilho,
A lua nublada.
Reneu Berni
Goiânia, GO

quase sem palavras
os amantes se abraçam –
lua nublada
Rose Mendes
Ilhabela, SP

No céu desta noite
entre silêncio e silêncio –
A lua nublada
Seishin
São Paulo, SP

Frondosa árvore
Gorjeios de todo lado
Ao raiar do dia.
Yone
São Paulo, SP

Ah, lua nublada...
Foi o céu que se embaçou
ou foram meus olhos?
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Lua nublada – Gorjeio – Amoreira
TEMAS DE OUTUBRO

Temas de novembro (postar até 10 de outubro)
Novembro – Azulão – Palma

Temas de dezembro (postar até 10 de novembro)
Margarida – Besouro – Fim de ano

A 11ª edição do jantar be-
neficiente idealizado pela ce-
ramista Hideko Honma, em 
prol de instituições de benefi-
ciência social, o Sukiyaki do 
Bem, acontece nesta sexta-
-feira, 6, a partir das 20 ho-
ras, no Hotel Tivoli São Paulo 
Mofarrej, com ingressos já 
esgotados.

O menu degustação em 
seis fases, baseado na união 
cultural brasileira, japonesa e 
francesa, será elaborado pelos 
chefs Adriano Kanashiro, An-
dré Saburó, Emmanuel Bas-
soleil, Kazuo Harada, Rodrigo 
Oliveira, William Ribeiro e 

Vivianne Wakuda em seleção 
de seis utsuwa de cerâmica 
com harmonização de vinhos, 
saquês e chás feita pelas espe-
cialistas Carolina Oda, Daniela 
Bravin e Yasmin Yonashiro.

Cada convidado escolherá 
sua peça entre as 350 cerâmi-
ca-utsuwa criadas pelos alu-
nos-ceramistas e ceramistas-
-profisisonais, e ganhará ou-
tra produzida especialmente 
para este menu.

A renda do jantar, para 350 
pessoas, será revertida para a 
Assistência Social Dom José 
Gaspar Ikoi-no-Sono e o Gi-
gante Beisebol Clube.

DivULgAçÃO

BEnEFiCEnTE

11ª edição do sukiyaki do Bem acontece nesta sexta-feira 
no Hotel Tivoli com convites esgotados

A ceramista hideko honma

Entre os dias 27 de eetem-
bro e 01 de outubro aconte-
ceu no Ginásio Richmond 
Olympic Oval, no Canadá, o 
7º Campeonato Mundial de 
Karate-do Goju-kai, evento 
que reúne os melhores atletas 
dos países das Américas, da 
Europa, da Oceania e da Ásia 
e acontece somente de qua-
tro em quatro anos. Os Cam-
peões Mundiais da categoria 
Bunkai-Kata-Kumite, Saito 
Brothers (título conquistado 
no mundial passado na Índia 
em 2013), tentavam o título 
de Bicampeões, título inédito 
para uma mesma dupla desde 

a primeira edição do mundial 
disputada em 1993. 

Na chave da categoria ha-
viam duplas conceituadas e 
também medalhistas de mun-
diais passados: A Suiça foi 
Campeã Mundial em 2009 e 
Campeã Europeia em 2016, a 
Indonésia foi Terceiro Lugar 
em 2009, além de Inglaterra e 
África do sul que estão sem-
pre as oito melhores. A dupla 
do Brasil passou pela dupla 
do Canadá por decisão de 5 a 
0 e na semi-final venceu a du-
pla da Inglaterra também pelo 
placar de 5 a 0 e na final infe-
lizmente por um placar de 3 

a 2 os árbitros decidiram pela 
dupla da Indonésia, deixando 
a dupla Saito Brothers com o 
segundo lugar neste mundial.

Na catego-
ria Individual, 
o atleta Horá-
cio Saito dis-
putou o Kata 
Senior mascu-
lino acima de 3º 
Dan e conquis-
tou a Terceira 
colocação, ven-
cendo um atleta 
do Japão na re-
pescagem.

Agradece-
mos aos nos-
sos familiares, 
alunos, amigos 

e parceiros que de alguma 
forma contribuíram para es-
tes resultados para o nosso 
amado país. Agradecemos às 

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
empresas: Jornal Nippak, Ar-
tes do Japão, Guinza Sushi, 
To-Sa Matsuri, Iwate Kenjin-
kai, Claudia Kanashiro Fisio-
terapia, Matuura Corretora de 
Seguros, Instituto Paulo Ko-
bayashi, União Roça Grande 
de Karate-do Goju-ryu, The 
Faccos, Kas Tattoo, Nakama 
Culinária Orienta do Chef 

saito Brothers no Canadá
Marc Maeda, Revista Mundo 
OK.

O próximo mundial será 
em Tokyo em 2021 e de al-
guma forma os Saito Bro-
thers estarão lá contribuindo 
para mais medalhas para o 
Brasil!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!
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ASSINE  –  Jornal Nippak  –  (11) 3340-6060

Centro Médico LiberdadeCentro Médico LiberdadeCentro Médico Liberdade

お問合せ:
ご予約:
人間ドック:
歯科:

会員課 :

(11) 3274-6555
(11) 3274-6508
(11) 3274-6495
(11) 3274-6501

(11) 3274-6494

人間ドック、各種臨床検査、専門科、歯科
各種健康保険取り扱っています

（国際健康保険含む）
 

日本語の診断書を発行します
（人間ドックのみ）

援協会員募集中

Rua Fagundes, 121 - Liberdade - São Paulo - SP / Tel: 3274-6500
www.enkyo.org.br

内科受付時間
月～金 ０８：００～１８：３０

土 ０８：００～１２：００

サンパウロ日伯援護協会
リベルダーデ医療センター

É PRIMAVERA – A sexta 
edição da Primavera Dan-
çante realizada na noite do 
último dia 30 pela Comis-
são de Incremento Social do 
Bunkyo, com apoio da pro-
moter Beth Yajima no Espaço 
Multiuso da entidade, contou 
com a animação da Banda 
Issamu Music Show, que fez 
uma novo arranjo para a a 
canção Haru Ga Kita. “To-
dos cantaram e dançaram a 
canção Haru Ga Kita. Foi um 
momento emocionante, lindo 
e muito harmônico”, disse 
Beth.
Fotos: Jiro Mochizuki 
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KiBÔ-no-iÊ

FOTOS: ALDO ShigUTi

Considerada a principal 
fonte de arrecadação 
da Sociedade Bene-

ficente Casa da Esperança 
“Kibô-no-Iê”, a 39ª edição da 
Festa do Verde, realizada nos 
dias 30 de setembro e 01 de 
outubro, na sede da entidade, 
em Itaquaquecetuba (SP), 
conseguiu atrair um excelente 
público apesar da chuva que 
caiu sobre São Paulo no sá-
bado. Segundo o presidente 
da Comissão Organizadora, 
Marcos Hideyuki Honda, as-
sim mesmo o evento deste 
ano conseguiu atrair cerca de 
15 mil visitantes. 

“Tudo que fazemos é em 
função dos nossos internos”, 
destacou Hide na cerimônia 
de abertura, realizada no do-
mingo e que contou ainda 
com as presenças do presi-
dente da Kibô-no-Iê, Mario 
Nakamura, do cônsul Satoshi 
Morita, do deputado federal 
Walter Ihoshi (PSD-SP) e do 
deputado estadual Hélio Ni-
shimoto (PSDB), entre outros.

Mario Nakamura disse que 
o sucesso do evento é fruto do 
trabalho incansável da Direto-
ria, a quem agradeceu. “De-
pendemos muito desta receita 
para a manutenção de nossas 
atividades”, disse Nakamura, 
lembrando que a Kibô-no-Iê 
assiste atualmente cerca de 
65 residentes, todos com de-
ficiência intelectual e alguns, 
também física.

Já o cônsul Satoshi Morita 
lembrou que, realizada desde 
1978, a Festa do Verde se tor-
nou conhecida por anunciar o 
início da primavera e que, ao 
longo de mais de 50 anos de 
história, superou as dificul-
dades sociais e financeiras do 
país.

Alegria – Discursando em 
nome dos dirigentes das enti-
dades, o presidente do Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo), Akeo Yogui, 

também destacou a crise eco-
nômica e política. “Neste ce-
nário conturbado é que preci-
samos continuar trabalhando 
cada vez mais e  vendo tanta 
gente com essa disposição 
nos encoraja a prosseguirmos 
nossa luta em prol daque-
les que necessitam da nossa 
ajuda”, enfatizou Yogui.

O deputado Hélio Nishi-
moto parabenizou os cerca de 
2 mil voluntários que ajudam 
a tornar a Festa do Verde uma 
realidade e afirmou que, “se 
nós, que temos facilidade de 
acesso estamos alegres, fico 
imaginando como não devem 
estar alegres aqueles que de-
pendem de tratamento e hoje 

podem comemorar mais uma 
primavera”. “Hoje é dia de 
alegria e também de muita 
gratidão”, explicou Nishi-
moto.

Solidariedade – Walter Iho-
shi disse que acompanha o 
trabalho da Kibô-no-Iê “há 
mais de dez anos”. “Admiro 
muito o espírito voluntário e 
a forma alegre e responsável 
daqueles que se dedicam a 
ajudar o próximo. A Kibô-no-
-Iê está de parabéns”, elogiou 
Ihoshi, acrescentando que “o 
brasileiro é bastante solidá-
rio”. “Mesmo com todas as 
dificuldades, o brasileiro faz 
questão de colaborar com 
quem mais precisa”, disse 
o parlamentar, que também 
agradeceu a entidade pelo 
apoio a sua luta e da Frente 
Parlamentar para Desonera-
ção dos Medicamentos para 
reduzir a carga tributária dos 
medicamentos.

(Aldo Shiguti)

Com balanço positivo, 39ª edição da Festa do 
Verde celebra a solidariedade

Walter ihoshi, mario Nakamura e jairo Uemura

O cônsul Satoshi morita e o deputado federal Walter ihoshi

marcos hideyuki honda, presidente da Comissão Organizadora

Presidente da kibô-no-iê, mario Nakamura discursa durante cerimônia de abertura

Deputado estadual hélio Nishimoto

ASSINE  –  Jornal Nippak  –  (11) 3340-6060
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Site Moro Deconto
Perfeito para deixar suas pescarias ainda 
mais proveitosas! Além de toda linha 
das consagradas iscas artificiais, você 
terá à disposição também componentes 
como: argolas, grubs, hélices, olhos, pi-
tões e garatéias. Tudo dividido por estilo 
ou peixe. Iscas para peixes de água doce ou salgada, com garantia da 
marca, no site www.morodeconto.com.br  Visite o site, pesquise e com-
pre! www.morodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.com.br 
ou fone (41)3244 5353      

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...” O leitor vai encontrar relatos 
da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de amizade, 
amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, mas 
finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra es-
pionagem do serviço secreto americano, 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 confira no link: www.
scortecci.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=4955&friurl=_-
-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-FICARAM-RICOS-NO-
-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

Camarão articulado - Maré Iscas
O lançamento: camarão mega 
ovado articulado da Maré tem 
as seguintes características: não 
derrete ao sol, flexível e imitan-
do muitas ovas. Idealizado para 
capturas de peixes em água sal-
gada, salobra (mangues) ou água 
doce como: robalo, corvina, pampo, xaréu, badejo, olho de cão, garou-
pa, guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pirauna, caranha, 
cioba, xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e outros. Em 29 cores dife-

rentes e 3 tamanhos. Procure os produtos nas 
melhores lojas de pesca. Informações no site 
www.mareiscas.com.br e www.facebook.com/
iscas.mare

Massa para pesca – União Pesca
Na primavera o impor-
tante é ter sempre a isca 
certa para potencializar 
suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e 
estará pronto para lhe pro-
piciar a fisgada certeira. 
Sabores: goiaba, doce de 
leite, cereais, batata, leite, 
pão, pêssego, queijo, mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, amendoim, natural 
vermelha e natural amarela, em embalagem de 500g. Encontre nas me-
lhores lojas de pesca. Suas pescarias com sossego, tranquilidade e segu-
rança! 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 Coluninha Golden 7 armazenada 
em carvalho e amburana foi agraciada 
com a Medalha de Ouro no Concurso 
Mundial de Bruxelas 2017 ! A Fa-
zenda Tabocal, no município de Colu-
na-MG, é auto-suficiente na produção 
de cana-de-açúcar, sendo a garapa ob-
tida após a moagem depositada em dornas de inox, protegidas por telas 
contendo fermento natural (extraido da própria cana de açúcar mistu-
rada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de aditivos 
químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha vai para 
tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá, 
ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Participou em 
vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – 
Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada 
em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, 

USA e Mercosul. Informações www.colu-
ninha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com 
moderação e se for dirigir não beba!

Piscicultura Chang
Tudo em pro-
dutos para 
quem aprecia 
aeromodelis-
mo, aquaris-
mo e pesca. 
O local indi-
cado para você encontrar o que precisa. Veja no site como comprar, e 
para você que é lojista, condições especiais. Iscas, acessórios e tralha 
para sua pescaria. Bombas, plantas, ração e tudo o mais para o seu 
aquário. Em breve, tudo para aeromodelismo. Qualidade, confiança e 

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

CUrTas

Moro Deconto
Fabricar iscas artificiais é uma das especialidades destas empresas que todo ano 
inovam ajustando ou remodelando os produtos da marca

niPPaK PEsCa
mauro Yoshiaki Novalo

Texto: 

mauro Yoshiaki Novalo

revisão: 

Aldo Shiguti

Publicidade

nippak@nippak.com.br

Tel. (11) 3208-4863

Por Mauro Yoshiaki 
Novalo

Milhares de anos lá 
atrás, as atividades 
humanas eram basi-

camente 3: agricultura, caça e 
pesca. O homem conforme o 
local onde estava, adaptava e 
improvisava suas estratégias 
para sobrevivência em um 
destes segmentos.

Atualmente a caça ainda 
é praticada em alguns paí-
ses, mas restrito e de forma 
ordenada, pois para atender 
o consumo se tem na criação 
de animais, a forma adequada 
para alimentação humana. 
A agricultura com recursos 
avançados, a cada dia traz 
muitas inovações associa-
das a área enquanto a pesca 
comercial se mantém basi-
camente extrativista (apro-
veitando toda a tecnologia 
disponível para localização 
dos cardumes), é ainda inci-
piente falando-se em criação 
- embora também conte com 
muitos recursos tecnológicos 
em muitos países entre eles 
o Brasil - ainda está com o 
freio de mão puxado para 
pesquisa e implementação 
de novas tecnologias. Resu-
mindo, poderíamos dizer que 
destes filões apresentados, o 
único que mantém muito do 
seu aspecto original é a pesca, 
que lentamente vem sendo 
estudado para não ter seus 
produtos exauridos. Aliás pa-
rece prática tradicional do ser 
humano, precisa chegar pró-
ximo ao estágio de extinção 
para depois considerar estra-
tégias e soluções para ajuste.

Sobre o país, com sua 
extensa área litorânea, com 
muitos rios e reservatórios 
onde se pode tranquilamen-
te praticar a pesca esportiva, 
pode-se dizer que o nicho 
ainda tem muito a ser explo-
rado principalmente de forma 
planejada turisticamente pela 
quantidade de espécies de 
água doce e salgada a dispo-
sição.

Com a introdução das is-
cas artificiais nas pescarias e 
sua repercussão positiva no 
mundo inteiro, também em 
terras tupiniquins se fez ne-
cessário, adequá-las aos pei-
xes do país, seja reforçando 
as garatéias ou readequando 
as características das mes-
mas.

Assim nasceram a Moro 
Deconto, duas empresas com 
o intuito de suprir o mercado 
nacional com iscas artificiais 
desenvolvidas com matéria 
prima e tecnologia voltada a 
necessidade do pescador bra-
sileiro, direcionadas aos pei-
xes da nossa terra. Com esta 
pretensão Edson Deconto in-
vestiu e fundou a empresa que 
leva o seu sobrenome, atu-
almente nas mãos dos filhos 
Pedro e Guilherme (assesso-
rados por outros membros da 
família) integram a espinha 
dorsal da fábrica, sempre de 
olho e acompanhando as so-
licitações dos amantes da ha-
liêutica, encaixando nos seus 
moldes as atualizações, de 
modo a inovar ou melhorar 
a performance das suas cria-
ções.

Tradicionais fabricantes 
de produtos para pesca espor-
tiva, produzem atualmente 
mais de 100 modelos diferen-
tes de iscas artificiais. Adap-
tadas especialmente para os 
peixes de rio e mar, as iscas 
Moro e Deconto são sinôni-
mos de qualidade e eficiência 
entre os pescadores de todo o 
território nacional.

Desde 1978, as empre-

sas – sediadas em Curitiba – 
vendem seus produtos para 
o Brasil inteiro, além de ex-
portarem para alguns países 
da Europa e América do Sul. 
São produtos diversificados 
para peixes predadores de to-
dos os tamanhos e hábitos.

Já Moro Indústria de Ar-
tigos Esportivos iniciou suas 
atividades, assim como mui-
tos dos encantados pela arte 
da pesca, adaptando e custo-
mizando materiais importa-
dos raros na época, principal-
mente direcionada ao uso de 
iscas artificiais. A sua trans-
formação em empresa ocor-
reu gradativamente, como 

conseqüência do sucesso dos 
primeiros materiais confec-
cionados para alguns amigos, 
até se tornar, em parceria com 
a Deconto, a maior indústria 
brasileira de iscas artificiais. 
Atualmente, seu foco está 
direcionado para a distribui-
ção de componentes e equi-
pamentos para montagem de 
varas, atendendo desde o pes-
cador que repara e customi-
za seu próprio equipamento, 
passando pela confecção de 
varas de alto desempenho pe-
los customizadores profissio-
nais e até o fornecimento para 
grandes indústrias. No site 
www.morofishing.com.br vai 

encontrar produtos para cus-
tomizar suas varas que cer-
tamente irão ajudar a coletar 
resultados surpreendentes 
para suas próximas pescarias.

Os gestores das duas em-
presas além disso também 
são experts na pesca espor-
tiva, usando e desenvolvendo 
a tralha de pesca (sejam varas 
ou novas iscas) aproveitando 
este contato direto e incessan-
te nas pescarias, patrocinan-
do e fomentando torneios de 
pesca para cada vez mais in-
tegrarem e ajustarem os seus 
produtos. Bem comum serem 
vistos em viagens por todo o 
território nacional, testando 
e compartilhando maneiras 
para se ter tão desejado nas 
pescarias.

Atentos a modalidade, 
desenvolvem novas soluções 
para os seus produtos com 
cores e artifícios cada vez 
mais detalhados e direciona-
dos, onde contam com alguns 
especialistas que colaboram 
para que os ajustes propiciem 
o resultado esperado.

Desta forma estão capa-
citados para solucionar suas 
dúvidas e tem o prazer em 
dividir com os amantes da 
pesca esportiva experiências 
de tantos anos na área.

No endereço www.moro-
deconto.com.br vai ter a sua 
disposição o catalogo com-
pleto das iscas, acessórios e 
muitos outros artigos com 
informações de como e em 
qual situação tirar o melhor 
proveito das mesmas.

Ótimas pescarias!!!

APOIO

Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br

Caiaques Lontras     
www.caiaquelontras.com.br

Maré Iscas     
www.mareiscas.com.br

Moro e Deconto     
www.morodeconto.com.br

Mustad     
www.mustad.com.br

Piscicultura Chang  
www.pisciculturachang.com.br

SPOTcOmSAT    
www.spotcomsat.com.br

União Pesca    
www.uniaopesca.com.br
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Atibaia, terceira colocadaNippon Blue jays, equipe vice-campeã,

 
Engo Marcos Ya-
mada
Distribuidor da But-
terfly no Brasil 

KaraTÊ

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Com o objetivo de cele-
brar o Dia do Okinawa 
Karatê-Do, comemo-

rado no dia 25 de outubro, 
acontece no próximo dia 22, 
na Associação Okinawa Ken-
jin do Brasil, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, a 
segunda edição do Enbukai 
de Okinawa – Karatê-Do e 
Kobudô. Com realização da 
Associação Okinawa Kenjin 
do Brasil e Centro Cultural 
Okinawa do Brasil, o En-
bukai conta com apoio dos 
jornais Nikkey Shimbun, Nip-
pak e Utiná Press, Interban e 
Federação Paulista de Karatê.

Segundo o presidente da 
Comissão Organizadora, Flá-
vio Vicente de Souza, o evento 
reunirá mais de 250 atletas de 
nove escolas tradicionais: As-
sociação Okinawa Goju-Ryu 
Karatê-Do Bujitsu Kyoukai 
(professor Yasunori Yona-
mine); Okinawa Karatê-Do 
Goju-Ryu Shobukan (profes-
sor Morihiro Yamauchi), Sho-
rin-Ryu Seitokan Karatê-Do 
e Kobudô (professor Walter 
Martins de Menezes); Karatê 
Okinawa Gojuryu Seibu-Kan 
do Brasil (professor Morima-
sa Yamauchi); União Ken In 
Kan Goju Ryu de Karatê (pro-
fessor Pedro Hidekasu Oshi-
ro); Okinawa Shorin-Ryu Ka-
ratê-Do Kobudô Shobun-Kan 
do Brasil (professor Mário 
Nakati); Goju Ryu Karatê-Do 
Seigokan do Brasil (professor 
Roberto Takeshi Fukuchi); 
Okinawa Shorin-Ryu Karatê-
-Do Jyureikan e Kobudô Jin-
bukai do Brasil (professor 
Flávio Vicente de Souza) e a 
Okinawa Shorin-Ryu Karatê-
-Do Shido-Kan do Brasil (pro-
fessor Marcelo Yonamine), 
além da participação especial 
da Seitokan Shorin-Ryu, da 
Argentina.

7º Dan Karatê e 5º Dan 
Kobudo, Flávio Vicente de 
Souza explica que a tradução 
para Enbukai é apresentação 
de artes marciais. No Brasil, 
as apresentações são feitas no 
palco e intercalará apresen-
tações culturais da província 
de Okinawa, como danças 
típicas com o sensei Satoru 
Saito, do Saito Satoru Ryubu 
Dojo, e de taiko (tambores 
japoneses) com o grupo Re-
quios Gueinou Doukoukai, 
da sensei Hatuse Omine.

“A ideia é mostrar para o 
público em geral as técnicas 
do Karatê-Do e Kobudô de 
Okinawa, englobando desde 
as técnicas tradicionais até 
as mais modernas”, conta 
Flávio, lembrando que o Dia 

do Okinawa Karatê-Do é co-
memorado mundialmente e 
no Estado de São Paulo foi 
instituído em 29 de novem-
bro de 2013 pela Lei número 
15.239 de autoria do depu-
tado estadual Hélio Nishi-

moto (PSDB).

Tradição – “Além de come-
morar o Karatê no Hi, quere-
mos mostrar que, mesmo nos 
dias atuais temos que  nos pre-
ocupar em manter a tradição e 
técnicas originais do Karatê-
-Do e Kobudô, arte marcial 
considerada patrimônio da ilha 
de Okinawa”, diz Flávio, expli-
cando que a primeira edição do 
evento foi realizada em 2015.

“Trata-se de um evento di-
ferente de um campeonato. O 
objetivo é mostrar a essência 
do karatê e o que esta marcial 
envolve”, diz o mestre, que 
comemorou, “com ressal-
vas”, a entrada do karatê nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de Tóquio 2020. “Temos 
que ver se isso não desvirtua-
rá o verdadeiro karatê”, pon-
dera Flávio.

(Aldo Shiguti)

2º ENBUKAI DE OKINAWA 
– KARATÊ-DO E KOBUDÔ
Quando: Dia 22 de outubro, a 
partir das 14 horas
Onde: Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil (Rua Dr. 
Tomás de Lima, 72, bairro da 
Liberdade)
Informações pelos telefo-
nes: 11/3106-8823 (AOKB) e 
11/99604-7640 (sensei Flávio) 
ou pelo site: www.okinawa.
org.br
Convite: R$ 15,00

2º Enbukai de okinawa reunirá
escolas tradicionais de karatê

Após uma grande reestru-
turação no seu Departamento 
de Tênis de Mesa, O Itaquera 
Nikkey Clube manteve a sua 
tradição de clube organizando 
a 9ª etapa da Liga Nipo-Brasi-
leira de Tênis de Mesa na Uceg 
de Guarulhos. Parabéns ao pa-
trono do Tênis de Mesa de Ita-
quera Nikkey Clube, Masaru 
Morita, o Diretor de Tênis de 
Mesa Massaki Morita, e ao De-
partamento de Tênis de Campo 
da entidade, que colaboraram 
na organização do evento.

Resultados da 9ª etapa  
da Liga Nipo-Brasileira de 
Tênis de Mesa – Itaquera 

Nikkey Clube
FEMININO: Pré-Pré-Mirim: 
1) Sophia Tahara Crepaldi 
(Aceas Suzano), 2) Gabriela 
Hanoe Vieira (Aceas Suzano); 
Pré-Mirim: 1) Isabel Martins 
(Itaquera), 2) Gabriella Fujii 
(Itaim Keiko); Mirim: 1) Me-
lissa Yuri Arakaki (Kenzen/
Okinawa Carrão/Vila Ré/Ju-
ventus), 2) Milena Satie Franco 
Hayashi (Saldanha da Gama); 
Infantil: 1) Brunna Rodrigues 
(Uceg/Guarulhos), 2) Leticia 
Silva (Itaquera); Geral “A”: 
1) Thais Ikeda (ACEI-T3), 2) 
Bruna Chad (Equipe Shimizu/
Med. Taubaté); Geral “B”: 
1) Juliana Mayumi Watanabe 
(Nippon), 2) Vivian Freitas 
Pereira (Francisco Morato); 
Super Ladies: 1) Akemi Ma-
eda (Represa), 2) Leiko Mori-
be (Nippon); Ladies “A”: 1) 
Renata Maria Tapxure (Casa 
Verde), 2) Yuri Sakuma (Re-
presa); Ladies “B”: 1) Mile-
na Gomes (Ateme), 2) Irene 
Duarte Andrade (Saldanha da 
Gama); Baby: 1) Ana Clara 
Imai (Santo Andre), 2) Felipe 
Balbo dos Santos (Três Coro-
as). MASCULINO – Pré-Pré-
-Mirim: 1) Ren Cauan Nosawa 
(Santo Andre), 2) Pedro Sayar 
(Acrepa); Pré-Mirim “A”: 1) 
Felipe Arado (Acrepa), 2) Le-
andro Takeo Oyadomari (Vale 
Ribeira/Arteme); Pré-Mirim 
“B”: 1) Lucas Alves (Itaim 
Keiko), 2) Kim Iwasaki (Itaim 
Keiko); Mirim “A”: 1) Tho-
mas Fudimori (Bunka SBC), 
2) Renan Kajihara (Represa); 
Mirim “B”: 1) Rafael Takushi 
(Ajab), 2) Matheus André Fei-
tosa Raymundo (Acenbo); In-
fantil “A”: 1) Lourenço Mar-
tins (Cooper), 2) Enzo Nebling 
(Bunka SBC); Infantil “B”: 
1) Gustavo Petine (Francisco 
Morato), 2) Caio Moura (Uceg/
Guarulhos); Juvenil “A”: 1) 

Thomas Uehara (Acrepa), 2) 
Felipe Cruz (Uceg/Guarulhos); 
Juvenil “B”: 1) Leonardo Ban-
nitz Kato (Itaquera), 2) Victor 
Freitas (Francisco Morato); 
Adulto “A”: 1) Henrique Akira 
Iwasaki (Três Coroas), 2) José 
Eduardo Nunes (Equipe Shi-
mizu/Med. Taubaté); Adulto 
“B”: 1) Felipe Cózimo (Equipe 
Shimizu/Med. Taubaté), 2) 
Gabriel Araujo Toledo (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus); Pré-Senior “A”: 
1) Emerson Suguino Okamura 
(ACEO Santa Maria), 2) Ro-
berto Zangali (Bunka SBC); 
Pré-Senior “B”: 1) Jaelk Xa-
vier (Francisco Morato), 2) Eli-
zeu Carneiro (Poá); Senhores 
“A”: 1) Nelson Toyotani (Ate-
me), 2) Vanderlei Souza (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus); Senhores “B”: 1) 
Ariovaldo Serafim de Almeida 
Júnior (Saldanha da Gama), 2) 
Silvio Uezato (Nippon); Vete-
ranos “A”: 1) Jefferson Santos 
(Nissei-Itupeva), 2) Márcio 
Vespa (Bunka SBC); Vete-
ranos “B”: 1) Haruo Yokota 
(Nippon), 2) Lincoln Araki 
(Itaim Keiko); Super Vete-
ranos “A”: 1) Mauro Ikeda 
(Acrepa), 2) Elzeário Menezes 
(Acrepa); Super Veteranos 
“B”: 1) Claudio Akiyama (Co-
oper), 2) Hideo Kondo (Ate-
me); Elite: 1) Gabriel Oshiro 
(Bunka SBC), 2) Athyla Naoki 
Donon (Casa Verde)

Troféu Eficiência: 1) 
Bunka SBC (2134.6), 2) Acre-
pa (1890.2), 3) Casa Verde 
(1237.6)

ARqUivO PESSOAL

TÊnis dE mEsa

itaquera nikkey Clube 
mantém tradição em etapa 
da Liga nipo-Brasileira

Melhor Rebatedor da compe-
tição, Vitor Guenji Watanabe 
foi o destaque individual.

Confira a premiação – Cha-

ve Ouro: 1) Marília, 2) Nippon 
Blue Jays, 3) Atibaia
Premiação Individual
Melhor Rebatedor: Vitor 
Guenji Watanabe (Marilia – 

A categoria Júnior da 
equipe de Marília sagrou-se 
campeã da 7ª edição da Taça 
de Clubes Campeões de Bei-
sebol “João Nakaie 2017”. O 
vice-campeão foi o Nippon 
Blue Jays com Atibaia na ter-
ceira colocação. Realizado 
nos dias 23 e 24 deste mês 
no Centro de Treinamento 
da Confederação Brasileira 
de Beisebol e Softbol/Yakult, 
em Ibiúna (SP), a competi-
ção contou com a participa-
ção das equipes da Aliança, 
Argentina, Atibaia, Cooper 
Clube, Ibiúna, Marília, Ma-
ringá, Nippon Blue Jays e Pi-
nheiros.

Eleito o Melhor Jogador e 

100,0%)
2º Melhor Rebatedor: Fabio 
Augusto Mascai (Marilia - 
71,4%)
3º Melhor Rebatedor: João 
Victor Lima (Marília – 66,7%)
Melhor Empurrador de Car-
reiras: João Victor Lima (Marí-
lia – 9 carreiras)
Melhor Conquistador de Car-
reiras: Osvaldo Aparecido Jú-
nior (Marília – 9 carreiras)
Rei do Quadrangular: Fábio 
Augusto Mascai (Marília – 
1H/3 Pontos)
Melhor Arremessador: Gabriel 
de Barbosa (Nippon Blue Jays)
Arremessador de Destaque: 
Henrique Jun Date (Nippon 
Blue Jays)
Melhor Defensor Interno: Ma-
teus Junji Shimura (Atibaia)
Melhor Defensor Externo: 
Caio Felipe Trento (Nippon 
Blue Jays)
Jogador Mais Esforçado: Ga-
briel Ryusuke Matsumura (Co-
oper)
Melhor Jogador do Campe-
onato: Vitor Guenji Watanabe 
(Marília)
Técnico Campeão: Juan Carlos 
Muniz

NELSON YAjimA

BEisEBoL Júnior

marília é campeã da 7ª Taça de Clubes Campeões “João 
Tadashi nakaie 2017”

Equipe de marília sagrou-se campeã da competição

Apresentação na Associação Okinawa kenjin do Brasil terá taiko...

... e apresentação de dança típica de Okinawa com Satoru Saito

Flávio vicente de Souza (presidente da Comissão Organizadora): “verdadeiro karatê de Okinawa”

Pré-Senior: Roberto, Emerson, Alexandre e marcio

Pré-mirim B: kim, Lucas, Breno, miguel e henrique

infantil feminino (a partir da esq): Letícia, Brunna, Lina e Carolina

Ladies B: irene, milena, Silvia e 
janice (a partir da esq)

FACEBOOk/FLAviO viCENTE DE SOUzA
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IKEBANA – No dia 29 de 
setembro, foi inaugurada a 3ª 
edição da exposição de ikeba-
na Hana wo Mederu (Aman-
do e apreciando as flores) 
no Salão Nobre do Bunkyo. 
Segundo a coordenadora da 

mostra, professora Mihoko 
(Koho) Ikeda, da Associação 
Cultural de Ikebana Kooguet-
su-ryu, “a Exposição Hana 
wo Mederu retomada depois 
de seis anos. Esta edição, que 
ficou aberta ao público nos 

dias 30 de setembro e 01 de 
outubro, teve como tema ‘tsu-
mugu’ (fiar), palavra que pos-
sui significado de produzir 
algo com dedicação e paciên-
cia. O evento teve como obje-
tivo “ressaltar a dedicação in-

cessante de nossas alunas no 
caminho do ‘kadô’ (arranjos 
florais), bem como contribuir 
para a difusão desta arte junto 
ao público em geral”, ressalta 
Mihoko.
Fotos: Jiro Mochizuki


