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20º Festival do Japão espera mais de
150 mil visitantes neste fim de semana
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Realizado pelo Kenren 
(Federação das Associa-
ções de Províncias do Ja-
pão no Brasil), o Festival 
do Japão – que este ano 
chega a sua 20ª edição nos 
dias 7, 8 e 9 de julho, no 
São Paulo Expo (zona Sul 
de São Paulo) –  apresenta, 
como tema, “20 Anos de 
Integração, Harmonia e 
Cultura”. A ideia é lembrar 
toda a trajetória do evento, 
desde a primeira edição, 
em 1998, na Marquise do 
Ibirapuera, até os dias atu-
ais, no moderníssimo São 
Paulo Expo, com toda es-
trutura de um megaevento. 
Com um público estimado 

em cerca de 150 mil visi-
tantes, o evento oferece um 
panorama não só da mile-
nar cultura japonesa como 
também apresenta o Japão 
moderno. Criado para apre-
sentar a gastronomia dos 
kenjinkais, o Festival tem 
como principais atrações a 
final nacional do Concurso 
Miss Nikkey, o Akiba Cos-
play Summit e o Akiba 
Space, além de shows com 
destaques para as presenças 
de artistas internacionais, 
como o grupo de dança Tri-
qstar, formado por quatro 
dançarinos que prometem 
trazer ao Brasil o lema “do 
Japão para o mundo”. 

—–––———––——–—––––––––––—––—–––| Pags. 9, 10 e 12
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TOKI NO KODAMA – No último dia 2, duas belíssimas apresentações no Grande Auditório do Bunkyo marcaram 
os 15 anos do Grupo Requios Gueinou Doukoukai Eisá Taiko e os 20 anos da Escola de Dança Tamagusuku Ryu 
Kotaro Kai Omine Hatsue Ryubu Dojo. Nesta sexta-feira, o espetáculo será apresentado no 20º Festival do Japão.
————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——–––––––––––—––—–––| Pág. 08

No último dia 30, foi a vez 
da Aliança Cultural Bra-
sil-Japão prestar uma ho-
menagem ao cônsul geral 
do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, que 
está retornando neste do-
mingo, 9, ao Japão após 
quase quatro anos no Bra-
sil – considerando o tempo 
que ficou em Brasília. A 
entrega da placa ocorreu 
no Consulado Geral do 

Japão em São Paulo, na 
Avenida Paulista, e contou 
com a presença da Dire-
toria da ACBJ e do verea-

dor Aurélio Nomura, líder 
do Governo na Câmara 
Municipal de São Paulo.  
Pág. 10

Por gratidão, Aliança homenageia cônsul Nakamae
JiRO mOcHizUki

109 ANOS DA IMIGRA-
ÇÃO – Em uma cerimônia 
singela, mas muito espe-
cial para os homenagea-
dos, parlamentares nikkeis 
celebraram, no último dia 
30, no Plenário 1º de Maio 
da Câmara Municipal de 
São Paulo, os 109 Anos 
da Imigração Japonesa no 
Brasil.                      Pág. 5
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Os últimos dias de Takahi-
ro Nakamae como côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo foram marcados por 
homenagens e despedidas. 
Como a que aconteceu no 
último dia 28, no salão 
nobre do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistên-
cia Social). Realizada em 
conjunto pelas  entidades 
representantivas da comu-
nidade nipo-brasileira, a 
Cerimônia de Despedida 
ao Cônsul Geral do Japão 
em São Paulo ganhou ares 
de despedida de um “velho 
amigo”.                    Pág. 3

No Bunkyo, cônsul Nakamae se 
emociona e vê ‘futuro promissor’ 
para a comunidade nikkei

SAKURA MATSURI – Realizado nos dias 1 e 2 de julho, 
no Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, em São Roque 
(SP), o 21º Festival das Cerejeiras Bunkyos confirmou a 
expectativa dos organizadores. Apesar do frio de domingo, 
o evento recebeu mais de 20 mil pessoas.             Pág. 06
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Rabu Doru

NIPÔNICA

Retomando o formato 
original da Nipônica, faço-
-o por um tema que me cha-
mou a atenção na semana 
passada, na grande mídia: 
Rabu Doru.

Estranho? Não viu nada, 
ainda.

Começo por explicar 
que, na leitura japonesa, 
qualquer palavra iniciada 
por “R” pronuncia-se como 
na espanhola, de forma 
carregada; e que, como na 
escrita não existem pro-
núncias às letras “L”, “V” e 
consoantes mudas como em 
nosso alfabeto, a leitura de 
certas palavras estrangeiras, 
como nesse caso, soa-nos 
estranho. Por exemplo, ao 
meu nome a leitura seria... 
Shirubio!!... rsrs.

Pois bem, e a origem de 
Rabu Doru? Pela explicação 
acima, Rabu vem de Love, e 
Doru... de Doll. Ou seja... 
Love Doll!! Ou ainda, Bo-
neca do Amor!

Como para mim não 

soam estranhas, o que me 
chamou a atenção, pois, foi 
o fato de essas bonecas, de 
silicone, em tamanho natu-
ral, estarem se transformando 
em “entretenimento”... a não 
poucos homens no Japão! 
Um fenômeno!

E a maioria, casados, pela 
alegação de frustrados com 
a relação em casa... mesmo 
tendo filhos. Dormem com 
elas (não mais com as espo-
sas), levam-nas à praia e até 
os filhos já se conformam 
com isso. Um dos adeptos 
chegou a afirmar: “Sou louco 
por ela, quero estar sempre 
com ela e que me enterrem 
com ela!” Sem contar o pre-
ço: U$ 6 mil!!

Até pensei em colocar 
Mário e Hiroaki a debater o 
tema, mas como desconfiei 
que Hiro não iria gostar “na-
dica” das palavras que colo-
caria na boca de Mário, pre-
feri assumi-las, eu mesmo, 
até pra voltar à Nipônica ori-
ginal.

E por que Hiro não iria 
gostar? Porque, conforme 
já abordei aqui mesmo, sem 
“invadir praia alheia”, para 
mim, isso tem a ver com a 
personalidade introspectiva 
do asiático de modo geral e, 
no caso do japonês, nativo, 
à falta de diálogo em casa. 

Se asiáticos no Brasil, 
com toda influência oci-
dental, segundo pesquisas, 
ainda são maioria nas zonas 
do meretrício; e quando jo-
vem, ouvi de um sansei que 
nunca ousaria namorar uma 
não descendente... por al-
gum complexo de inferiori-
dade. Imagine lá!!

Explicar isso, pois, não 
é “minha praia”, mas o fe-
nômeno não me causa estra-
nheza!

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

o casamento e depois a qua-
drilha. 

Para garantia de convites 
e mesa, Beth sugere que os 

interessados façam reservas 
com antecedência, garan-
tindo desconto especial. O 
convite antecipado, com jan-

Acontece neste sábado, 8, 
das 17 às 22 horas, no Salão 
de Eventos do Nikkey Pa-
lace Hotel, no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, o 1º 
Arraiá do Allegro. De acordo 
com a organizadora, a pro-
moter Beth Yajima, “será um 
baile/festa muito animado, 
onde teremos três casais de 
casamento, trajados a caráter 
de caipira, com padrinhos e 
uma quadrilha aberta para 
todos participarem , sem en-
saio nenhum, tudo de impro-
viso”.

A animação estará a 
cargo da Banda OK, que ini-
cialmente tocará ritmos va-
riados de dança de salão e a 
partir das 21 horas, voltará 
seu repertório ao tema, com 

tar incluso, custa R$ 70,00, e 
na porta, sem reserva, estará 
custando R$ 75,00.

ARRAIá DO ALLEGRO – 
ANIMAçãO DA BANDA OK
Quando: Dia 8 de julho (sá-
bado), das 17 às 22 horas
Onde: Nikkey Palace Hotel – 
Espaço de Convenções - Rua 
Galvão Bueno, 425 - Liberdade
Haverá vários Personal Dan-
cers
Convites: R$ 70,00 (antecipa-
do) e R$ 75,00 (no dia). Jantar 
incluso no convite e pipoca 
de graça para todos
Traje: Caipira
Reserva de convites e mesa: 
Tel.: 3209-2609 / 99904-2237 
(com Beth)
bethpromoter@gmail.com 
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LAZER

‘1º Arraiá do Allegro’ será neste sábado no Nikkey Palace

Beth Yajima segura o cartaz do Arraiá do Allegro

O Instituto Rinri do Bra-
sil – filiado ao Rinri Ins-
titute of Ethics do Japão 
– realiza neste sábado, 8, a 
partir das 8h30, no Nikkey 
Palace Hotel, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
palestra com o empresário 
japonês Tomio Okuma com 
o tema “O homem que rea-
lizou o sonho”.

Instituição privada de edu-
cação social, supervisionada 
pelo Ministério da Educação 
e Ciência do Japão, o Rinri 
Institute of Ethics tem como 
objetivo a pesquisa, educação 
e divulgação da “Ética Pura – 
Rinri”.

De acordo com o presi-
dente do Instituto Rinri do 
Brasil, Kiyotaka Sugo, no Ja-
pão são cerca de 65 mil em-
presários associados que se 
reúnem semanalmente para 
estudar as práticas do Rin-
ri. “No Brasil, demos início, 
em fevereiro, a um núcleo de 
estudos, o Rinri Empreende-
dores do Brasil”, diz Sugo, 
lembrando que a prática está 
presente no país há 17 anos. 
Segundo ele, não se trata de 

religião nem de filosofia, mas 
ensinamentos de vida.

Palestra internacional: 
“O HOMEM qUE 
REALIzOU O SONHO”, 
com Tomio Okuma
Quando: Dia 8, sábado, às 
8h30
Onde: Nikkey Palace Hotel: 
Rua Galvão Bueno, 425 – Li-
berdade
Entrada franca – não há ne-
cessidade de de inscrição
Informações: 11/97112-8572 
ou 19/ 99635-8135

DivULgAçÃO

RINRI

Tomio Okuma palestra neste 
sábado no Nikkey Palace Hotel

tomio Okuma

Única mulher da natação 
brasileira a conquistar uma 
medalha olímpica, Poliana 
Okimoto tem sua história 
contada em livro da editora 
Contexto a ser lançado neste 
sábado, 8, na Livraria da Vila, 
em São Paulo, escrito por Da-
niel Takata Gomes e Helio de 
la Peña. A biografia narra a tra-
jetória da atleta da maratona 
aquática e seu pioneirismo no 
esporte, culminando com his-
tórica medalha de bronze na 
Olimpíada do Rio, em 2016.

Poliana precisou de muito 
trabalho e paciência para che-

NESTE SÁBADO

Poliana Okimoto tem história contada em livro
gar lá, percorrendo um cami-
nho repleto de alegria, decep-
ção, superação, pioneirismo 
e glória. A obra é o relato de 
uma história de perseverança, 
esforço e realização, que serve 
de exemplo para atletas e não 
atletas, além de um impor-
tante registro para a memória 
esportiva brasileira. Conta, 
por exemplo, a situação vivida 
por Poliana após a frustração 
olímpica em Londres-2012, 
quando, entre as favoritas, a 
atleta teve de abandonar a pro-
va de 10 km na última volta, 
com hipotermia.

“Se na natação as conquis-
tas olímpicas representam 
o parâmetro definitivo para 
apontar a grandiosidade de 
um atleta, então não restam 
dúvidas: Poliana Okimoto, no 
lado feminino, é a maior do 
Brasil em todos os tempos”, 
relata o autor Daniel Takata 
Gomes.

Poliana Okimoto, o livro, 
será lançado em 8 de julho 
na Livraria da Vila da Vila 
Madalena, em São Paulo (rua 
Fradique Coutinho, 915), às 
15h. Além da biografada, os 
autores e esportistas, espe-
cialmente do nado brasileiro, 
estarão presentes.

Lançamento do livro “Po-
liana Okimoto”

Data: 8 de julho, a partir 
das 15h

Local: Livraria da Vila 
(Rua Fradique Coutinho, 915 
– Vila Madalena)

DivULgAçÃO
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BRASIL-JAPÃO

ALDO SHigUti

Os últimos dias de 
Takahiro Nakamae 
como cônsul geral 

do Japão em São Paulo fo-
ram marcados por homena-
gens e despedidas. Como a 
que aconteceu no último dia 
28, no salão nobre do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social). Realizada em 
conjunto pelas  entidades 
representantivas da comuni-
dade nipo-brasileira, a Ceri-
mônia de Despedida ao Côn-
sul Geral do Japão em São 
Paulo ganhou ares de despe-
dida de um “velho amigo”. 
Um cerimônia, diga-se de 
passagem, das mais concorri-
das, com a presença de cerca 
de 200 pessoas - muitas de 
associações do interior.

Discursando em nome de 
todas as entidades co-realiza-
doras, a presidente do Bun-
kyo, Harumi Goya, lembrou 
que o cônsul assumiu o seu 
cargo em São Paulo em junho 
de 2015 “um mês depois que, 
pela primeira vez, assumi a 
presidência do Bunkyo”. “Ao 
longo desses quase três anos, 
podemos dizer que o cônsul 
geral Nakamae exerceu com 
respeitável desenvoltura e 
competência sua missão 
frente ao Consulado Geral do 
Japão em São Paulo. E, em 
seu conívio conosco empre-
endeu sua marca pessoal”, 
disse Goya, que destacou a 
atuação de Nakamae como 
cônsul e também aspectos 
pessoais que marcaram sua 
passagem em São Paulo.

Colônia Hirano – Como o 
fato de o próprio cônsul usar 
seu tablet pessoal para tirar 
fotos e postar na mídia social 
do Consulado. Um ponto, em 
particular, emocionou o côn-
sul – que no final admitiu que 
“fiquei emocionado o tempo 
todo”. Foi quando a presi-
dente do Bunkyo recordou a 
celebração do Centenário de 

fundação da Colônia Hirano, 
em agosto de 2015. “A ceri-
mônia de abertura do evento 
ocorreu no marco de funda-
ção da Colônia, erguida em 
memória aos pioneiros – a 
maioria vitima pela malá-
ria. Um marco rodeado por 
grades recém-pintadas de 
branco, construído no meio 
de um canavial à beira de 
um córrego. Diante do in-
censo que acabara de ofere-
cer, o cônsul geral Nakamae 

ficou alguns minutos numa 
silenciosa meditação, como 
se revisse em sua memória 
tudo aquilo que havia lido 
e ouvido sobre aquele triste 
destino da Colônia Hirano. 
Passou os olhos lentamente 
pela paisagem em torno – 
hoje bem diferente daquela 
densa floresta de 1915 – mas, 
o célebre rio ainda continu-
ava lá”, lembrou Goya, que 
continuou: “Parecia que essa 
prece emocionada era uma 

espécie de compromisso sim-
bólico, selado naquele mo-
mento com os pioneiros, de 
dedicação ao trabalho juntos 
aos nipo-brasileiros. Todos 
os presentes, em silêncio, e 
igualmente emocionados, 
perceberam que o cônsul ge-
ral Nakamae era uma pessoa 
muito especial”, destacou 
a presidente, que lembrou 
ainda de momentos festivos, 
como nas duas ocasiões em 
que Nakamae participou do 
Okinawa Matsuri da Asocia-
ção Okinawa de Vila Carrão, 
“quando provou uma dose do 
uísque que foi símbolo da ge-
ração dos anos 1960/1970”.

Por fim, Harumi Goya 
destacou a atuação de Naka-
mae para a instalação da Ja-
pan House São Paulo,  “a pri-
meira do gênero no mundo 
– e lamentou que o cônsul 
parte às vésperas das come-
morações dos 110 anos da 
imigração japonesa no Bra-
sil.

Homenagem – Depois de 
ser homenageado com uma 
placa e uma gravura do ar-

No Bunkyo, cônsul Takahiro Nakamae se emociona 
e vê ‘futuro promissor’ para a comunidade nikkei

tista plástico Tomoo Handa 
pelas cinco entidades nik-
keis – Bunkyo, Enkyo (Be-
neficência Nipo-Brasileira de 
São Paulo), Aliança Cultural 
Brasil-Japão, Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa 
do Brasil e Kenren (Federa-
ção das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil) – 
e também pelo presidente da 
Federação das Aassociações 
Culturais Nipo-Brasileiras 
da Noroeste, Shinichi Yas-
sunaga, o cônsul Nakamae 
agredeceu a presença “de 
tantas pessoas” e lembrou 
de dois fatos que considera 
importante: os 120 anos das 
relações diplomáticas entre 
o Japão e o Brasil e o Cen-
tenário do Consulado Geral 
do Japão em São Paulo. Em 
especial, destacou a visita 
de Suas Altezas Imperais, o 
príncipe e a princesa Akishi-
no ao Brasil por ocasião das 
comemorações dos 120 anos 
do Tratado de Amizade, Co-
mércio e Navegação Brasil-
Japão.

Lembrou que, nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, 
“o Consulado contou com o 
valoroso apoio da Comissão 
de Apoio de São Paulo a Vi-
sitantes Japoneses da Olim-
píada e Paralimpíada no Rio 
de Janeiro “em seus esforços 
em prol da segurança dos 
torcedores e atletas japone-
ses”. Destacou ainda que a 
cerimônia de inauguração da 
Japan House São Paulo, em 
abril deste ano, contou com 
a presença do vice-primeiro-
-ministro japonês, Taro Aso, 
e do presidente do Brasil, 
Michel Temer.

Como já havia antecipado 
ao Jornal Nippak, explicou 
que visitou 107 colônias nos 
Estados de São Paulo, Mato 
e Mato Grosso do Sul. “Tive 
oportunidade de conhecer 
inúmeros imigrantes japone-
ses e seus descendentes. Em 
cada região por onde passsei 

ouvi muitas histórias de con-
quistas com árduo esforço”, 
frisou Nakamae, acrescen-
tando que “por outro lado co-
nheci outra realidade, como a 
educação dos filhos dos bra-
sileiros retornados bem como 
a questão da sucessão em en-
tidades nipo-brasileiras”.

Ressaltou que o “inter-
câmbio com jovens líderes 
nipo-brasileiros enriqueceu 
ainda mais a minha experi-
ência profisisonal”, e afirmou 
que conheceu “um grande 
número de jovens que sen-
tem orgulho de seus ante-
pessados e que trabalham em 
prol do progresso do Brasil e 
do bem-estar social”.

Revitalização da Liberdade 
– “Tenho a convicção que o 
futuro da ciomunidade nik-
kei será promissora”, disse 
ele, observando que a JCI 
Brasil-Japão está elaborando 
um projeto, com apoio do 
Seinen Bunkyo e da Abeuni 
“para que todos os japoneses 
possam expressar simbolica-
mente, o imenso orgulho do 
legado cultural no bairro da 
Liberdade por meio da lim-
peza da região”. 

“Gostaria de pedir a cola-
boração de todas as associa-
ções da comunidade nikkei 
assim como os expatriados 
para a execução desse pro-
jeto” e finalizou manifestan-
do votos de “profundo res-
peito ao presidente do Coi-
mitê Executivo da Comissão 
para as Comemorações dos 
110 Anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil, Yoshiharu Ki-
kuchi, e pediu que “a mesma 
cordial atenção e apoio di-
pensado a ele também fosse 
dado ao seu sucessor”. No fi-
nal, o cônsul e os convidados 
se dirigiram ao hall do Bun-
kyo, onde o presidente do 
Enkyo, Akeo Yogui, coman-
dou o kanpai e em seguida 
foi servido um coquetel.

(Aldo Shiguti)

Entidades presentearam o cônsul takahiro Nakamae com uma gravura de tomoo Handa

takahiro Nakamae com representantes da comunidade nikkeicônsul brinda com presidentes de entidades nikkeisShinichi Yassunaga entrega uma placa ao cônsul Nakamae

ceRimônia De DespeDiDa ao cônsuL geRaL takahiRo nakamae no bunkyo

cônsul se emocionou durante cerimônia realizada no Bunkyo
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PESquISA (29/06/2017)

Governo japonês pode pagar 
exames de saúde a pessoas 
expostas ao amianto

O governo japonês pode 
pagar por exames de saúde de 
residentes de moradias públi-
cas construídas com amian-
to, um material resistente ao 
fogo prejudicial à saúde.

Em reportagem publicada 
em junho, a NHK divulgou 
resultados de uma pesquisa 
feita em conjunto com um 
grupo de apoio a pacientes 
de doenças causadas pelo 
amianto. O levantamento re-
velou que o material preju-
dicial à saúde foi usado em 
pelo menos 22 mil unidades 
de apartamentos públicos em 
todo o Japão. Segundo es-
pecialistas, mais de 230 mil 
pessoas podem ter sido ex-
postas ao material.

O ministério do Meio 

Ambiente está considerando 
pagar pelos exames de saúde 
dos moradores caso eles se-
jam conduzidos pelos gover-
nos locais.

Inalar amianto pode levar 
a problemas de saúde e cau-
sar câncer de pulmão. Pode 
também provocar um tipo de 
câncer chamado mesotelio-
ma, que atinge o tecido que 
reveste os pulmões, órgãos 
do abdômen e coração.

O ministério já notificou 
todos os centros de saúde pú-
blicos de maneira a respon-
der a perguntas de pessoas 
preocupadas com a possibi-
lidade de exposição, reco-
mendando exames de saúde 
àqueles que possam ter ina-
lado amianto.

VINIL (29/06/2017)

Gravadora Sony Music vai 
retomar produção de discos de 
vinil no Japão

A gravadora Sony Mu-
sic Entertainment afirmou 
que vai retomar a produção 
de discos de vinil depois de 
quase três décadas.

A Sony planeja iniciar 
a produção de LPs em uma 
fábrica na província de Shi-
zuoka, região central do Ja-
pão, até março do próximo 
ano.

Segundo funcionários da 

gravadora, o formato voltou a 
conquistar popularidade, es-
pecialmente entre os jovens. 
Eles disseram que alguns fãs 
consideram as capas dos dis-
cos como obras de arte e que 
o vinil proporciona um som 
mais caloroso.

Observaram ainda que 
apenas uma empresa produz 
LPs no Japão e, portanto, não 
é capaz de atender à demanda.

COMENTÁRIO (04/07/2017)

Relatório Tankan de junho reflete a 
situação atual da economia japonesa

Hoje, para o Comentá-
rio, conversamos com Hideo 
Kumano, economista-chefe 
do Instituto de Pesquisas 
Dai-Ichi Life, sobre os últi-
mos resultados da pesquisa 
trimestral Tankan, do Banco 
do Japão, que foram divulga-
dos na segunda-feira.

Kumano diz: "A partir de 
dezembro do ano passado a 
autoconfiança das empre-
sas japonesas aumentou por 
três trimestres consecuti-
vos. Devemos observar que 
o sentimento corporativo 
entre as grandes fabrican-
tes japonesas em junho teve 
um aumento de 5 pontos em 
relação ao resultado da pes-
quisa anterior, realizado em 
março, assinalando uma me-
lhora maior do que a regis-
trada nos dois trimestres an-
teriores. Podemos dizer que 

a economia japonesa está em 
ótimo estado. 

Anteriormente, indústrias 
de produtos eletroeletrôni-
cos e automotivos voltadas à 
exportação lideravam o cres-
cimento. Desta vez, a indús-
tria de automóveis perdeu o 
impulso, mas a indústria de 
maquinaria elétrica melho-
rou substancialmente. Isto 
pode ser atribuído ao lan-
çamento de novos modelos 
de smartphones, no Japão e 
no exterior. A indústria ja-
ponesa de manufatura leva 
vantagem no fornecimento 
de peças, por isso, o lança-
mento de novos modelos de 
smartphones beneficia fabri-
cantes japonesas de compo-
nentes e de materiais bási-
cos, como metais não-ferro-
sos. Eu estava esperando um 
aumento mais modesto da 

demanda, mas na verdade a 
mudança de modelos gerou 
uma demanda maior e mais 
duradoura.

Por outro lado, o último 
relatório tankan sugere uma 
piora na falta de trabalhado-
res, principalmente entre as 
grandes fabricantes. Acho 
que isso é um efeito colate-
ral da rápida expansão eco-
nômica. O problema é que 
as empresas têm dificuldade 
para empregar mais funcio-
nários mesmo quando que-
rem expandir as operações 
e aumentar o investimento 
de capital. Há preocupações 
crescentes sobre a falta de 
trabalhadores afetar um fu-
turo crescimento econômico.

Se os desempregados 
conseguirem encontrar em-
pregos que pagam mais do 
que recebiam anteriormente, 

essa falta de trabalhadores 
poderá resultar num aumen-
to dos salários e beneficiar 
o setor não-manufatureiro, 
mas a atual falta de traba-
lhadores não tem resultado 
em aumentos nos salários 
e, ao mesmo tempo, vem 
restringindo os esforços das 
empresas para expandir suas 
operações.

A última pesquisa Tankan 
mostrou que mais grandes 
fabricantes japonesas estão 
pensando em expandir o in-
vestimento de capital. Acho 
que algumas delas estão ten-
tando lidar com a falta de 
mão-de-obra através do uso 
de robôs na linha de monta-
gem. Deveria ser incentivado 
um aumento nos investimen-
tos e no desenvolvimento 
tecnológico para lidar com a 
falta de trabalhadores."

MERCADO DE TRABALHO (04/07/2017)

Pesquisa do banco central 
japonês revela que falta de mão 
de obra continua no Japão

Uma pesquisa realizada 
pelo banco central do Japão 
revelou que a falta de mão de 
obra no país permanece nos 
níveis mais altos em 25 anos.

Funcionários do Banco 
do Japão divulgaram os re-
sultados da pesquisa trimes-
tral Tankan na segunda-feira. 
Eles perguntaram a 11 mil 
companhias sobre a existên-
cia ou não de um número su-
ficiente de trabalhadores.

O índice para todas as 
empresas ficou em menos 25 
pontos, sem mudança com 
relação à pesquisa anterior, 3 
meses atrás.

O número negativo indi-
ca uma falta de mão de obra. 
Ele representa a diferença da 
proporção entre companhias 
que relataram um excesso de 

funcionários e aquelas que 
afirmam precisar de mais tra-
balhadores.

O índice para empresas de 
grande porte caiu em 1 ponto, 
chegando a menos 16. Pe-
quenas empresas registraram 
aumento de um ponto, mas 
continuam a sofrer com uma 
severa falta de mão de obra, 
com o índice de menos 27 
pontos.

A falta de trabalhadores 
é especialmente severa nas 
empresas de entregas de en-
comendas, restaurantes e va-
rejistas.

Além disso, a diminuição 
da população japonesa está 
tornando mais difícil para 
que empresas encontrem so-
luções para a redução do nú-
mero trabalhadores.

JOGOS OLÍMPICOS 2020 (29/06/2017)

Vice-presidente do COI visita área 
de realização de competições dos 
Jogos de Tóquio

O vice-presidente do Co-
mitê Olímpico Internacional, 
John Coates, visitou a área 
da baia de Tóquio, que deve 
sediar eventos de diversas 
modalidades nos Jogos de 
2020.

Coates fez a visita da re-
gião na quarta-feira (28), 
primeiro dia de reunião da 
Comissão de Coordenação 
do Comitê Olímpico Inter-

nacional. A área vai abrigar 
instalações para várias com-
petições, incluindo escalada e 
skate, dois de cinco esportes 
populares entre jovens que o 
COI decidiu adicionar aos Jo-
gos de Tóquio. 

O comitê de organização 
da Olimpíada de Tóquio está 
considerando realizar even-
tos de bicicross, ou BMX, e 
de basquete 3x3 na região.

DESCOBERTA (04/07/2017)

Pérolas encontradas no mais 
antigo templo do Japão

Pesquisadores japoneses 
dizem ter descoberto que 
artefatos desenterrados em 
um templo da província de 
Nara incluem pérolas, e que 
essas pérolas seriam as mais 
antigas já descobertas em um 
templo do Japão.

Os objetos foram desco-
bertos há cerca de 60 anos, 
durante uma escavação feita 

no templo Asuka-dera, que é 
o mais antigo do Japão. 

Contudo, esses objetos es-
tavam bastante danificados e 
não haviam sido identificados 
até agora.

Especialistas do Instituto 
Nacional de Pesquisas de Pro-
priedades Culturais de Nara 
usaram raios-X e outros mé-
todos para analisar os objetos.

TRANSPORTES (04/07/2017)

Aeroportos regionais terão mais 
voos internacionais

O Ministério dos Trans-
portes do Japão quer incen-
tivar aeroportos regionais a 
atraírem mais voos interna-
cionais, num esforço voltado 
a aumentar o número de turis-
tas estrangeiros no país.

Atualmente, a maioria dos 
turistas chega nos grandes ae-
roportos, e apenas 5% deles 

chegam em aeroportos regio-
nais.

Tarifas de pouso mais 
baixas e subsídios para cus-
tos com empregados serão 
oferecidas às companhias aé-
reas que inaugurarem ou au-
mentarem o número de voos 
internacionais em determina-
dos aeroportos.

COMENTÁRIO (05/07/2017)

Os efeitos do lançamento norte-coreano

Nesta edição, vamos 
ouvir a análise do 
comentarista polí-

tico sênior da NHK Masayo 
Nakajima. Ele vai nos falar 
sobre o reconhecimento da 
parte dos Estados Unidos de 
que o projétil lançado na ter-
ça-feira pela Coreia do Norte 
foi um míssil balístico inter-
continental capaz de atingir 
território americano.

Ele diz: "Esta é a primeira 
vez que o governo americano 
reconheceu que um projétil 
lançado pela Coreia do Norte 
teria sido um míssil balístico 
intercontinental com capaci-
dade para alcançar o territó-
rio dos Estados Unidos. Parte 
da mídia americana informou 
que o míssil poderia atingir o 
estado do Alasca. No Japão, 
o governo acredita que o pro-
jétil era um míssil balístico 
intercontinental com alcance 
máximo superior a 5.500 qui-
lômetros.

O governo americano con-
sidera que o regime de Kim 

Jong-un está se empenhando 
para obter a capacidade de 
realizar um ataque nuclear 
contra o território continen-
tal dos Estados Unidos. Para 
o governo Trump, a Coreia 
do Norte é a ameaça mais 
urgente e perigosa ao país. 
O lançamento de terça-feira 
mais uma vez deixou claro 
que os Estados Unidos não 
podem mais perder tempo 
no enfrentamento da questão 
norte-coreana.

Algumas pessoas dentro 
do governo japonês se mos-
tram temerosas de que Wa-
shington pode realizar um 
ataque armado contra a Co-
reia do Norte caso o regime 
dispare um míssil balístico 
intercontinental com capa-
cidade de atingir o território 
continental americano. Existe 
ainda a preocupação de que 
Pyongyang pode atacar o Ja-
pão, haja vista que o arqui-
pélago sedia bases militares 
dos Estados Unidos. Muitos 
especialistas creem que o 

governo Trump vai se empe-
nhar mais para bloquear fun-
dos para a Coreia do Norte, 
em uma tentativa de evitar 
novos esforços no desenvol-
vimento nuclear e de mísseis 
pelo país.

Em junho, os Estados 
Unidos implementaram um 
embargo por conta própria 
contra empresas chinesas que 
fazem negócios com a Coreia 
do Norte. Acredita-se que os 
americanos vão tomar novas 
medidas para levar a China a 
exercer sua influência sobre a 
Coreia do Norte. No entanto, 
muitos duvidam que Pequim 
irá agir de acordo com os 
propósitos dos Estados Uni-
dos. Além do mais, apesar 
da adoção de sanções e da 
pressão diplomática, a comu-
nidade global não conseguiu 
até agora refrear a Coreia do 
Norte.

Os Estados Unidos enfa-
tizaram que vão reagir com 
firmeza contra a crescente 
ameaça norte-coreana, além 

de atuar na defesa de seus ci-
dadãos e aliados. Ao mesmo 
tempo, Washington não deve 
tomar uma atitude militar de 
imediato, dada a dimensão 
dos possíveis danos acarre-
tados por tal medida. O go-
verno Trump também acre-
dita que ainda é cedo para co-
meçar o diálogo, já que isso 
poderia levar à consolidação 
das tecnologias nuclear e de 
mísseis da Coreia do Norte. 
Alguns membros do governo 
japonês acreditam ainda que 
se Washington concordar em 
se sentar para discutir com 
Pyongyang, isso equivaleria 
ao reconhecimento da posse 
de tecnologia nuclear e de 
mísseis da parte da Coreia do 
Norte.

O governo Trump encon-
tra-se dividido entre exercer 
pressão e promover o diá-
logo. Os Estados Unidos, 
incapazes de encontrar uma 
medida mais eficiente, estão 
se vendo em uma posição di-
fícil."

LIVRE COMÉRCIO (05/07/2017)

Japão e união Europeia estão 
para concluir pré-acordo de livre-
comércio

O Japão e a União Euro-
peia estão para concluir um 
pré-acordo de livre-comér-
cio, tendo chegado a enten-
dimento sobre quase todos os 
pontos de difícil conciliação, 
conforme informação dada à 
NHK.

Os dois lados vêm traba-
lhando para obter concessões 
mútuas, principalmente em 
relação a queijos e veículos.

Fontes dizem que a União 
Europeia aceitou eliminar 
uma tarifa de 10% sobre ve-
ículos de passageiros japo-
neses em um período de sete 
anos e dar fim a tarifas adu-
aneiras sobre cerca de 90% 

das autopeças tão logo entre 
em vigor o acordo de livre-
-comércio.

A União Europeia vai 
isentar de tarifas eletrodo-
mésticos, com exceção de te-
levisores, que terão suas tari-
fas mantidas por cinco anos.

O Japão vai criar uma cota 
para queijos moles da Europa 
e eliminar tarifas incidentes 
no curso de 15 anos.

A expectativa é de que 
o primeiro-ministro do Ja-
pão, Shinzo Abe, e o pre-
sidente da Comissão Euro-
peia, Jean-Claude Juncker, 
confirmem o pré-acordo na 
quinta-feira.

COREIA DO NORTE (05/07/2017)

Japão e Reino unido pedem que 
G-20 discuta lançamento norte-
coreano

O primeiro-ministro do 
Japão afirmou que pretende 
confirmar com os presiden-
tes dos Estados Unidos e da 
Coreia do Sul a sua determi-
nação de aumentar a pressão 
sobre a Coreia do Norte.

Shinzo Abe fez a afirma-
ção a jornalistas na terça-
-feira, após o lançamento de 
um míssil balístico por Pyon-
gyang.

O premiê declarou que 
o lançamento mostra clara-
mente uma intensificação da 
ameaça norte-coreana.

Disse que planeja conver-
sar com os presidentes dos 
Estados Unidos e da Coreia 
do Sul à margem da reunião 
de cúpula do Grupo dos 20 
esta semana na Alemanha.

Entre outros chefes de Es-
tado e de governo, deverão 
estar presentes na cúpula os 
presidentes da China, Xi Jin-
ping, e da Rússia, Vladimir 
Putin.

Em nota divulgada terça-
-feira, o secretário do Exterior 
do Reino Unido afirmou que 
o lançamento do míssil serve 
para lembrar mais uma vez o 
grande perigo representado 
pela Coreia do Norte para pa-
íses vizinhos — o Japão e a 
Coreia do Sul, em particular 
—, que são amigos e aliados 
dos britânicos. Boris Johnson 
disse esperar que a questão 
seja incluída na pauta da reu-
nião de cúpula do G-20 e que 
seja tratada na Organização 
das Nações Unidas.
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109 ANOS DA IMIGRAÇÃO

FOtOS: JiRO mOcHizUki

Em uma cerimônia sin-
gela, mas muito espe-
cial para os homenage-

ados, parlamentares nikkeis 
celebraram, no último dia 30, 
no Plenário 1º de Maio da Câ-
mara Municipal de São Paulo, 
os 109 Anos da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. Realizada 
em conjunto pelo deputado 
federal Walter Ihoshi (PSD-
-SP), pelos deputados esta-
duais Jooji Hato (PMDB), 
Hélio Nishimoto (PSDB) e 
Pedro Kaká (PODE) e pelos 
vereadores Aurélio Nomu-
ra (PSDB), Rodrigo Haya-
shi Goulart (PSD), George 
Hato (PMDB) e Masataka 
Ota (PSB), a sessão solene 
foi marcada também por uma 
homenagem especial ao côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae, 
que retorna ao Japão neste 
domingo, 9.

Não participaram da ce-
rimônia a deputada federal 
Keiko Ota, o deputado esta-
dual Jooji Hato e o vereador 
Ota. Confome antecipado ao 
Jornal Nippak por sua as-
sessoria, Keiko Ota estaria 
cumprindo agenda fora do 
município, nas cidades de 
Dois Córregos e Jaú. O ve-
reador Ota não compareceu 
alegando “compromissos 
inadiáveis”. Já o deputado 
Jooji Hato encontra-se hospi-
talizado.

Como nos anos anterio-
res, cada parlamentar home-
nageou uma personalidade, 
associação ou entidade. Este 
ano foram indicados Sei-
ko Komesu (George Hato), 
Associação Cultural Totto-
ri Kenjin do Brasil (Pedro 
Kaká), União das Asso-
ciações Culturais de Santo 
Amaro (Rodrigo Goulart), 
Eiji Denda (Aurélio Nomu-
ra), Harumi Goya (Ota), Ki-
yoshi Onaga (Jooji Hato), 
Masayuki Okumura (Hélio 
Nishimnoto) e Toyohiro Shi-
mura (Walter Ihoshi).

Homenageada pela se-
gunda vez, a presidente do 
Bunkyo, Harumi Goya – que 
em 2015 recebeu a home-
nagem do deputado Hélio 
Nishimoto – disse em seu 
discurso que “nesses tempos 
em que a classe política tem 
sofrido duras críticas, os polí-
ticos nikkeis buscam inspira-
ção nos pioneiros e se unem 
para exaltar a contribuição 
dos imigrantes e seus descen-
dentes”.

Já o cônsul Takahiro 
Nakamae expressou  suas 
congratulações aos 109 anos 
da imigração e também aos 
homenageados. Lembrou 
que, desde que assumiu o 
cargo, em junho de 2015, 
“percebo os laços de amizade 
que unem o Japão e o Brasil, 
assim como o profundo res-
peito e a confiança deposita-
da aos nipo-brasileiros pela 
sociedade brasileira”.

Nakamae destacou que 
a participação dos pioneiros 
imigrantes no Brasil foi ár-
dua. “Desde a chegada do Ka-
sato Maru no porto de Santos, 
há 109 anos, os japoneses tem 
influenciado, de diversas for-
mas, a sociedade brasileira. 
O povo japonês introduziu 
novos produtos agrícolas que 
enriqueceram a mesa dos bra-
sileiros e difundiu esportes 
de várias modalidades. Esses 
são somente alguns exemplos 
simbólicos que constituem 
o legado de confiança que 
os nipo-brasileiros tem con-
quistado no Brasil”, destacou 
Nakamae, acrescentando que 
em abril deste ano foi inau-
gurada a Japan House São 
Paulo na Avenida Paulista e 
que “certamente auxiliará no 
fortalecimento das relações 
bilaterais”. 

União – Entre os parlamen-
tares, o vereador George 
Hato destacou a importância 
da sessão solene afirmando 
que o objetivo era “unir os 
parlamentares e reverenciar 
nossos antepassados que aju-
daram a construir e deixaram 
um legado para que déssemos 
continuidade na cidade de 
São Paulo e no Brasil”.

Debutando na Câmara 
Municipal, Rodrigo Hayashi 
Goulart deu seu “testemunho 
que a comunidade nikkei tem 
que ser orgulhar de seus re-

presentantes politicos”. Lem-
brando sua ascendência japo-
nesa – por parte de sua mãe 
–, disse que herdou a peser-
verança, a prudência e princi-
palmente, a determinação dos 
japoneses.

Pedro Kikudome, ou Pe-
dro Kaká, disse que, “como 
nissei que sou, tenho honra, 
orgulho e satisfação de fazer 
parte dessa etnia”. “Apesar 
de todas as dificuldades, os 
pioneiros mantiveram seus 
valores e transmitiram de ge-
ração para geração. Valores 

que precisam ser enalteci-
dos e preservados, principal-
mente nos dias de hoje, em 
que o Brasil passa uma crise 
de valor moral”, afirmou Pe-
dro Kaká.

Hélio Nishimoto afirmou 
que aguarda muito esse mo-
mento porque, “além de re-
lembrar a história desta traje-
tória dos 109 anos, podemos 
destacar algumas pessoas 
entre os descendentes, que 
merecem ser homenageados 
representando toda a nossa 
comunidade nipo-brasileira”. 

Legado – O deputado fede-
ral Walter Ihoshi iniciou sua 
fala destacando a a atuação, 
empenho e dedicação do côn-
sul Nakamae, em especial sua 
preocupação com as crianças 
brasileiras, “sobretudo com 
aquelas que retornaram do 
Japão e têm enfrentado di-
ficuldades de adaptação”. 
Destacou também o trabalho 
de Nakamae para que a Japan 
House São Paulo fosse inau-
gurada e lamentou o fato de o 
cônsul não estar presente nas 
comemorações dos 110 Anos 
da Imigração Japonesa. “É 
uma pena. Gostaríamos que o 

Em cerimônia na Câmara Municipal de São Paulo, 
políticos nikkeis destacam gratidão aos pioneiros

cônsul ficasse um pouquinho 
mais com a gente, mas tenho 
certeza que este diplomata, 
que tem prestado serviços 
excepcionais ao seu país e 
também a nossa comunidade, 
terá missões muito importan-
tes daqui para frente”.

O parlamentar, que indi-
cou uma das grandes lide-
ranças da zona Norte de São 
Paulo e “um amigo de muitos 
anos”, disse que teve oportu-
nidade de conhecer Toyohi-
ro Shimura através de outro 
amigo, Marcelo Hideshima. 
“Toyohiro Shimura teve pas-
sagens em várias entidades 
nipo-brasileiras, como, por 
exemplo, o Furusato Soosei, 
Anhanguera Nikkei Clube e 
até pouco tempo atrás pre-
sidia a União Cultural São 
Paulo Norte, além de ter sido 
vice-presidente do Bunkyo”.

E finalizou afirmando que 
“todos nós, como líderes nik-
keis, temos uma responsabili-
dade muito grande, sobretudo 
nós, que somos parlamenta-
res, de preservar e fortalecer 
este legado que nós recebe-
mos dos nossos pioneiros. A 
imagem do povo trabalhador, 
a imagem de honestidade, do 
povo que ajudou e ajuda a 
construir nosso pais não pode 
ser perdida, principalmente 
nesse momento crise. É hora 
de olharmos para frente”, 
destacou Ihoshi, que tem 
como uma de suas bandeiras 
a concessão de visto de longa 
permanência no Japão tam-
bém para os yonseis – des-
cendentes de quarta geração.

Agradecimento – Presidente 
da sessão, Aurélio Nomu-
ra disse, em entrevista ao 
Jornal Nippak, que para a 
Câmara Municipal de São 
Paulo é um orgulho abrir as 
portas para celebrar os 109 
anos da imigração japonesa. 
“Nós nikkeis, se formos ob-
servar, representamos 1% 
da população do Brasil. E se 
nós formos ver os trabalhos 
e ações em todos os setores 
da nossa sociedade, seja na 
Engenharia seja na Medicina, 
passando pelos campos ju-
rídico e pela administração, 
além, é claro, da agricultura 
e na política, a gente fica im-
pressionado com a relevância 
dos nikkeis e que nos deixa 
orgulhosos. Essa reunião no 
dia de hoje, na Câmara Mu-
nicipal, é mais no sentido de 
agradecimento ao Brasil que 
recebeu, de braços abertos, os 
imigrantes que aqui vieram e 

também lembrar da imagem 
desses pioneiros e, ao mesmo 
tempo, nos comprometendo 
manter acesa a chama da luta, 
da dedicação, mas manten-
do aqueles valores básicos 
que herdamos de dignidade 
e honestidade num momento 
tão difícil que a gente enfren-
ta”, disse Nomura, acrescen-
tando que a homenagem de-
veria abranger “muito mais 
pessoas, mas infelizmente o 
tempo é muito curto”. “Mas 
a cada ano é importante lem-
brarmos e mostrarmos para a 
sociedade e principalmente 
para a população paulistana 
que os nikkeis vem fazendo 
a diferença independente de 
qualquer coisa”.

Emoção – Homenageado 
pelo vereador Aurélio No-
mura, o presidente da Na-
guisa, Eiji Denda, se disse 
“surpreso”. “Tentei procurar 
um significado que justificas-
se essa homenagem e acabei 
encontrando na lembrança do 
meu pai, Kanitiro Denda, que 
muita gente não sabe, mas 
nasceu no Japão e veio para o 
Brasil em 1930. Como já era 
formado em Agronomia no 
Japão, assumiu uma posição 
de liderança na colônia. E em 
função dessa liderança, du-
rante a Guerra ele sofreu por-
que foi recolhido por duas ve-
zes na Casa de Detenção, dei-
xando a família, que na época 
morava na Aliança, por cerca 
de um ano e meio – somando 
as duas vezes. E aí encontrei 
um significado, de que estou 
recebendo esta homenagem 
porque meu pai existiu, so-
freu o que sofreu e contribuiu 
para a comunidade. Isso me 
motivou e é com esta for-
ça que estou aqui, no dia de 
hoje, para receber esta home-
nagem”, disse Denda, ainda 
bastante emocionado.

Igualmente emocionado, 
o ex-presidente ds Associa-
ção Okinawa de Vila Carrão, 
Kiyoshi Onaga ainda  tentava 
encontrar palavras. “É uma 
sensação de dever cumprido, 
de tentar cada vez mais a fa-
zer coisas boas para a comu-
nidade. Tenho certeza que 
esse reconhecimento é graças 
ao apoio de amigos da Asso-
ciação Okinawa, do Grupo 
NikkeyBraz (que atualmente 
reúne mais de 190 lojistas) 
e da Sociedade Beneficente 
Casa da Esperança – Kibô-
-no-Iê, entre outros, com 
quem divido esta homena-
gem”, disse Onaga.

(Aldo Shiguti)

Parlamentares homenagearam o cônsul takahiro Nakamae, que retorna para o Japão neste domingo

takeda (chefe de gabinete do vereador Ota) com 
Harumi goya

Pedro kaká homenageou o tottori kenjinkai

Júlio Uehara recebe homenagem de Rodrigo 
goulart em nome da União das Associações cul-
turais de Santo Amaro

Hélio Nishimoto com seu homenageado, o 
médico masayuki Okumura

george entrega placa a kiyoshi Onaga, o 
homenageado indicado por seu pai, Jooji Hato

george Hato entrega homenagem a Seiko 
komesu

Walter Ihoshi entrega homenagem a André Shimura, filho de 
toyohiro Shimura 

Aurélio Nomura com Eiji Denda e associados da Naguisa
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Jornal Nippak
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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

Meu soneto com Machado 
Em 27/05/17, o meu amigo Pignanelli, postou no Face-

book um texto de Machado de Assis em que ele conta sobre 
um soneto que ele nunca fez. Ou melhor, fez o primeiro 
verso e a chave de ouro, o último.

“Contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no 
tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler:

Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura!
Como e por que me saiu este verso da cabeça, não sei; 

saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação 
solta, e, ao notar que tinha a medida de verso, pensei em 
compor com ele  um soneto. A insônia, musa de olhos ar-
regalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas; 
as cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com alma. 
Não escolhi logo, logo, o soneto; a princípio cuidei de outra 
forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal ati-
ve-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. quanto 
à idéia, o primeiro verso não era ainda uma idéia, era uma 
exclamação; a idéia viria depois. Assim na cama, envolvido 
no lençol, tratei de poetar.

 ...
Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura!
Quem era a flor? Capitu, naturalmente; mas podia ser a 

virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que 
coubesse a metáfora da flor, e flor do céu. Aguardei o resto, 
recitando sempre o verso, e deitado ora sobre o lado direito, 
ora sobre o esquerdo; afinal deixei-me estar de costas, com 
os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então ad-
verti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam 
com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sen-
tido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, con-
siderando que o verso final, saindo cronologicamente dos 
treze anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada; 
imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. 
Assim foi que me determinei a compor o último verso do 
soneto e, depois de muito suar, saiu este:

Perde-se a vida, ganha-se a batalha!
Sem vaidade, e falando como se fosse de outro, era um 

verso magnífico. Sonoro, não há dúvida. E tinha um pensa-
mento, a vitória ganha à custa da própria vida, pensamento 
alevantado e nobre. que não fosse novidade, é possível, 
mas também não era vulgar; e ainda agora não explico por 
que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. 
Naquela ocasião achei-o sublime. Recitei uma e muitas ve-
zes a chave de ouro; depois repeti os dois versos seguida-
mente, e dispus-me a ligá-los pelos doze centrais. A idéia 
agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser 
Capitu; seria a justiça. Era mais próprio dizer que, na pugna 
pela justiça, perder-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava 
ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido 
natural, e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo; nesse 
caso a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, 
sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como 
a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou 
outra. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitiva-
mente uma idéia nova, a caridade, e recitei os dois versos, 
cada um a seu modo, um languidamente:

Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura!
e o outro com grande brio:
Perde-se a vida, ganha-se a batalha!
(In Dom Casmurro – Machado de Assis)

MG, outro poetamigo, conclamou os soneteiros desocu-
pados a se apresentar. Fui o primeiro e único. Taqui.

 
Meu soneto com Machado
 
“Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura!”
minha musa que veio sorridente
 minha vida mudou tão de repente
 pois só me inspiras paz e ternura.
 
Oh! flor cândida e pura, flor do céu!
tudo agora mudou d’água pro vinho.
Antes preso, me sinto como um passarinho
livre que voa tão feliz, ao léu.
 
Ah, capitulo sempre quando me olhas,
no coração já guardo tantas histórias,
amor não foste outro fogo de palha.
 
Oh, flor do céu! Secreto e doce amor,
hei de amar-te em Marte ou onde for:
“Perde-se a vida, ganha-se a batalha”.

REPRODUçÃO

SÃO ROquE

FOtOS: ALDO SHigUti

Realizado nos dias 1 e 
2 de julho, no Centro 
Esportivo Kokushikan 

Daigaku, em São Roque (SP), 
pelo Instituto Brasil-Japão de 
Integração Cultural e Social, a 
21ª edição do Sakura Matsuri 
(Festival das Cerejeiras Bun-
kyos) confirmou a expectativa 
de público. De acordo com 
estimativas dos organizado-
res, apesar do frio intenso e 
da fina garoa do domingo, 
mais de 20 mil pessoas pas-
saram pelo local nos dois dias 
de programação. O cálculo foi 
baseado na venda de tíquetes 
do estacionamento. No sá-
bado, foram cerca de 2.200 e 
no domingo esse número pra-
ticamente dobrou. Outro dado 
foi a quantidade de ônibus de 
excursão. Somente do Bun-
kyo foram 10 ônibus fretados 
nos dois dias. Para a Comis-
são Organizadora, uma das 
constatações é que o Festival 
das Cerejeiras passou a fazer 
parte da rota turística de São 
Roque, em especial a do Vi-
nho.

Com coordenação do Bun-
kyo - Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social –, Associação 
Cultural e Esportiva Vargem 
Grande Paulista, Associação 
Cultural de Mairinque, Asso-
ciação Mallet Golf Kokushi-
kan e Cotia Seinem Renraku 
Kyoguikai  o evento deste ano 
contou com algumas novida-
des, como a volta do trenzi-
nho – uma parceria com a Vi-
nícola Góes, Agro Kayama e 
entidades coordenadoras. 

Além de contemplar a be-
leza dos cerca de 400 pés de 
cerejeiras – a maioria da va-
riedade Okinawa – os visitan-
tes puderam conferir também 
atrações e shows culturais 
com grupos de dança e canto-
res como Ricardo Nakase, Joe 
Hirata e Mariko Nakahira. A 
praça praça de alimentação 
também foi ampliada e o pú-
blico ganhou como opção os 
food trucks. Outra novidade 
foi a Ciranda Cultural, com 
diversas oficinas culturais e 
os banheiros químicos.

Abertura – No sábado, na 
cerimônia de abertura, que 
chamou a atenção foi a can-
tora lírica japonesa Mieko 
Tsurusawa, que interpretou os 
hinos nacionais do Japão e do 
Brasil. Para admiração do de-
putado estadual Hélio Nishi-
moto (PSDB), que foi presti-
giar a festa ao lado da esposa, 
Edneia, e aprovou  a ideia.

A presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya, lembrou que 
em 2018 comemora-se os 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil e conclamou a todos 
para que participem das várias 
comissões para fazer da data 
“um marco inesquecível”.

Já o coordenador do 
evento, Celso Norimitsu Mi-
zumoto, agradeceu “todos 
que trabalharam para o en-
grandecimento” do festival 
e destacou a importância dos 
funcionários do Bunkyo para 
a “correta condução dos tra-
balhos”.

Pé frio – A cônsul geral ad-
junto do Japão em São Paulo, 
Hitomi Sekiguchi, que após 
a partida do cônsul geral 
Takahiro Nakamae assumirá 
interinamente até a chegada 
de um novo cônsul geral, 
brincou com a “fama de pé 
frio” de Takahiro Nakamae, 
que retorna ao Japão neste 
domingo (9). “Estava preo-
cupada porque quando saí de 
São Paulo estava garoando 
mas chegando aqui encontrei 
um tempo agradável”, disse 

Sekiguchi, afirmando que era 
a primeira vez que visitava 
o festival. “Como dizem os 
jovens, acho que o evento 
vai bombar”, afirmou, desta-
cando que a cerejeira – saku-
rá em japonês – “não é a flor 
nacional do Japão, mas é uma 
flor símbolo que começa flo-
rescer entre o final de março e 
o início de abril, quando tem 
início a Primavera no Japão”.

“quem conhece o Japão 
sabe que o inverno lá é bas-
tante rigoroso” , disse Seki-
guchi. “E a primavera, sim-
bolizada pela cerejeira, traz 
consigo as formaturas, a ce-

rimônia de início de ano e o 
ingresso no mercado de traba-
lho. É importante manter esta 
tradição que significa muito 
para os japoneses”, destacou 
Sekiguchi.

Melhorias – O prefeito de 
São Roque, Cláudio José de 
Góes, disse que estava “ar-
rependido por não ter vindo 
antes”. “No ano passado, com 
o lançamento da minha can-
didatura comecei a conhecer 
mais outras iniciativas e essa 
foi uma das que me chamou 
a atenção devido ao grande 
fluxo de pessoas e a estrutura 

da festa”, afirmou, acrescen-
tando que “uma das primeiras 
ações, este ano, quando soube 
da realização do evento, foi 
conversar com os organizado-
res e propor uma parceria para 
melhorar um pouco a infraes-
trtura, que é nossa obrigação”.

De acordo com o prefeito, 
este ano a Prefeitura ajudou 
“bastante” na organização. 
“O grande problema aqui é 
o estacionamento, a chegada 
de veículos. Nós nos dedica-
mos a fazer umas correções 
de asfalto no trecho que liga 
a Bunjiro Nakao até aqui. 
São Roque está com muitos 
problemas estruturais, prin-
cipalmente na questão das 
estradas rurais e fizemos as 
correções básicas para a che-
gada”, disse Góes, antecipan-
do que para 2018 a Prefeitura 
de São Roque vai criar mais 
dois acessos. “Um no formato 
através do governo, que vem 
com a duplicação da Bunjiro 
Nakao, e nós, pela iniciativa 
da Prefeitura, vamos iniciar 
o processo de pavimentação 
do trecho da Caetê, que é um 
corredor de acesso até o Ko-
kushikan e importante para 
que as pessoas possam chegar 
até aqui”, garantiu o prefeito.

(Aldo Shiguti)

Apesar do frio, Festival das 
Cerejeiras Bunkyos confirma 
expectativa dos organizadores

O trenzinho, que esteve ausente nas edições passadas, retornou este ano

O cantor Joe Hiratamariko Nakahira

Yosakoi SoranPraça de Alimentação

vista da área com os food trucksA cantora lírica mieko tsurusawa canta na abertura

O prefeito de São Roque, cláudio José de goes: melhorias
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Bastos ficou em terceiro na Chave PrataEquipe do Pará

Honrar seus prinícpios
“a honra está na 

dignidade do percurso e 
não somente na chegada”

Nos dias atuais, seja pe-
las reportagens de TV, Rá-
dio ou Internet, ou mesmo 
em situações do nosso coti-
diano, notamos que cada vez 
mais cresce o pensamento 
de que “os resultados justi-
ficam os meios” e que o in-
dividualismo impera sobre 
o coletivismo. Este pensa-
mento detona o convívio em 
sociedade, já que cada vez 
mais nota-se o desrespeito 
à relação de direitos, onde 
muitas pessoas se dizendo 
no “seu direito” ultrapassam 
o direito do próximo. 

Este pensamento egoísta 
pode levar ao que vemos 
hoje, corrupção desenfreada 
em “todos” os meios, falta de 
educação, desrespeito geral 
entre as pessoas, não cum-
primento das regras básicas 
e um crescimento anormal 
de “maus exemplos”. Às 
vezes uma pequena má ação 
pode parecer inofensiva e se 
não for corrigida imediata-
mente, pode desenfrear uma 
cadeia de outras más ações 
no futuro. No Budo (Ca-

minho Marcial) existe um 
ditado: “Uma má atitude é 
mais fácil corrigir hoje do 
que amanhã” e assim se leva 
também para o caminho da 
educação. A honra de se 
praticar o caminho do bem 
está intrinsicamente ligada 
ao fato de não poder obter o 
resultado de forma que não 
honesta e verdadeira. 

Assim também deve ser 
o pensamento de quem con-
vive em uma sociedade de 
bem, obter o resultado de 
forma honesta e verdadeira, 
não aos olhos dos outros, 
mas principalmente em 
consciência, honesta e ver-
dadeira para si mesmo. 

Honrar a memória de 
seus antepassados com ati-
tudes que dignifiquem seu 
sobrenome e sua linha de 
pensamento deve ser a prin-
cipal fonte de princípios. A 
correria dos dias atuais pa-
rece que fez com que as pes-
soas esquecessem que estão 
neste mundo graças às pes-
soas que vieram antes.

Cada um pode contribuir 
fazendo a sua parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

BEISEBOL INFANTIL

FOtOS: NELSON YAJimA

Com uma vitória de 11 
a 1 sobre a equipe de 
Presidente Prudente, 

o Nikkey Clube de Marília 
sagrou-se campeã da 25ª Taça 
Brasil de Beisebol Interclu-
bes Infantil 2017, competi-
ção realizada nos dias 1 e 2 
de julho, nos sete campos da 
Acel (Associação Cultural e 
Esportiva de Londrina), com 
a participação de 20 equipes. 
Além do campeão e vice, par-
ticiparam: Pinheiros, Atibaia, 
MBA, São José dos Cam-
pos, Gecebs, Cuiabá, Guaru-
lhos, Bastos, Pará, Dourados, 
Nippon Blue Jays, Pereira 
Barreto, Indaiatuba, Cooper 
Clube, Maringá, Londrina, 
Anhanguera e Nikkei Curi-
tiba.

Gabriel de Angelo Fu-
kuoka foi eleito o Melhor 
Jogador e Melhor Arremessa-
dor do torneio. Os destaques 
ficaram por conta de Rayene 
Beatriz de Souza (Marília) e 
Carolina Ayumi Mito (Lon-
drina) eleitas, respectiva-
mente, a 1ª e 2ª Melhor Re-
batedoras – o regulamento da 
Confederação  Brasileira de 
Beisebol e Softbol permite a 
participação de meninas jo-
gando beisebol nas categorias 
infantil e pré-júnior.

Classificação final das equipes:
chave ouro – Campeão: Nik-
key Marília; Vice: Presidente 
Prudente; 3) Londrina; 4) São 
José dos Campos. chave prata 
– Campeão: Nippon Blue Jays; 
Vice: Atibaia; 3) Bastos; 4) Nik-
kei Curitiba. chave bronze – 
Campeão: Cooper Clube; Vice: 
Pará; 3) Indaiatuba; 4) Gecebs. 
chave incentivo 1 – Campeão: 

Pereira Barreto; Vice: Pinheiros; 
3) Anhanguera; 4) Guarulhos. 
chave incentivo 2 – Campeão: 
Dourados; Vice: Maringá.; 3) 
Cuiabá; 4) MBA

Premiação Individual
1º Melhor Rebatedora: Rayene 
Beatriz de Souza (Marília - .625)
2º Melhor Rebatedora: Caro-
lina Ayumi Mito (Londrina - . 
500)
3º Melhor Rebatedor: Felipe 
Custódio da Costa Santos (Ma-
rília - . 444)
Melhor Empurrador de Car-

reiras: Felipe Custódio da Costa 
Santos (Marília - 6 C.)
Melhor Conquistador de Car-
reiras: Eduardo Kenji Yamashi-
ta Buim (Marília - 6 C.)
1º Rei do Home Run: Felipe 
Custódio da Costa Santos (Ma-
rília - 1 Rhr.)
2º Rei do Home Run: Arthur 
Kobo Augusto (São José C.- 1 
Rhr.)
Melhor Roubador de Bases: 
Felipe Oliveira Savoia (São 
José)
Melhor Arremessador: Gabriel 
de Angelo Fukuoka (Marília)

Arremessador Destaque: Feli-
pe de Aquino Dias (P. Prudente)
Melhor Receptor: Lucas Ben-
vindo Diniz (Londrina)
Melhor Defensor Interno: Ga-
briel Yuji Iwasaka Shimizu (P. 
Prudente)
Melhor Defensor Externo: 
Kelvin Yoshimura (P. Prudente)
Jogador Mais Esforçado: Em-
manoel Madeira (P. Prudente)
Melhor Jogador do Torneio: 
Gabriel de Angelo Fukuoka 
(Marília)
Técnico Campeão: Felipe Au-
gusto Burin (Marília)

Nikkey de Marília é campeã da 
25ª Taça Brasil Interclubes

Nikkey de marília conquistou o título da 25ª taça Brasil interclubes Rayene de Souza

DivULgAçÃO

O Nikkey de Brasília sa-
grou-se campeão do 10º Tor-
neio da Amizade de Softbol 
– ABCESG 2017 – realizado 
nos dias 24 e 25 de junho, 
em São Gotardo (MG). A 
competição, que contou com 
a participação de 13 equipes 
(Lobos, Carmo do Parnaí-
ba, ABSBH, São Gotardo 3, 
Nikkey Brasília, São Gotardo 
Verde, BH Capitals, Ipatinga, 
Vargem Bonita, Master, São 
Gotardo Laranja, Hawks e Ti-
gres), comemorou também os 
40 anos de fundação da sede. 
A segunda colocação ficou 
com São Gotardo 1, seguido 
por Vargem Bonita e ABS-
BH. Participaram como árbi-

tros (ASB): Nelson Yajima; 
Carlos Oba; Mario Yoshida; 
Jaime Barbosa; Armando Ku-
nitake e Fernando Silva.

Confira a classificação  
das equipes:
1º) Nikkey de Brasília, 2) São 
Gotardo 1, 3) Vargem Bonita, 
4) ABSBH
Premiação individual:
1º Rei do Home Run: 
Renato (Nikkey Brasília - 3 
HRs 10 pts)
2º Rei do Home Run: 
Luiz (Nikkey Brasília - 1 HR- 
2pts)
3º Rei do Home Run: 
Binca (Vargem Bonita - 1 HR 
2 pts)

São Gotardo 1 ficou com o título de vice-campeão

SOFTBOL

Nikkey de Brasília fatura o título 
do 10º Torneio da Amizade

Nikkey de Brasília foi o campeão do 10º torneio da Amizade de 
São gotardo de Softbol

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Desde 1975 ensinando a 
modalidade, realizando clí-
nicas, palestras e demons-
trações em todo o Brasil e 
mais de 12 países, o tênis de 
mesa me abriu portas para 
o mundo. As oportunidades 
foram surgindo, várias mar-
cas, empresas, federações me 
procurando e graças ao es-
porte tenho uma vida muito 
diferenciada da tradicional 
engenharia, na qual trabalhei 
apenas dois anos após ter me 
graduado em elétrica.

Acredito que a grande di-
ferença quando a gente tra-
balha naquilo que realmente 
gosta faz com que o “dia a 
dia” seja bem melhor. Não 
temos “estresse”, a hora no 
trabalho passa mais rápido e 
nos aprofundamos no tema, 
nos tornando “experts” no 
segmento escolhido.

Me considero um privi-
legiado por viver do esporte 
e ter ensinado a mais de 20 
mil atletas um pouco sobre 
o tênis de mesa, além de ter 
presenciado 21 campeonatos 
mundiais da federação inter-
nacional. 

Visitei os 27 estados para 
dar aulas e acompanhar os 
torneios regionais fazendo 
muita amizade e sempre digo: 
com uma raquete embaixo do 
braço, podemos fazer amigos 
em qualquer parte do mundo, 
deixando de lado a palavra 
“solidão”. 

Por que tênis de mesa e 
não futebol? O futebol, por 
ser um esporte violento, de 
muito contato físico, você 
pode sim fazer inimigos em 
vez de ter um ambiente sau-
dável e alegre.

Há 31 anos ensinando 
no Clube Profissional Itaim 
Keiko, agradeço a oportuni-
dade que a presidente, dona 
Minako Takahashi e o chair-
man Kyozo Abe, da Itaim Ilu-
minação, me proporcionaram 
sendo diretor técnico de uma 
das escolas mais renomadas 
no país.

A ADR Itaim Keiko 
conquistou por 25 vezes o 
título máximo da Federação 
Paulista de Tênis de Mesa 
como o melhor clube do ano 
e temos entre os 250 prati-
cantes, vários atletas bol-
sistas que chegaram à se-
leção brasileira pelo nosso 
trabalho de inclusão social: 
o próprio técnico da elite da 
entidade, Eric Mancini, ex-
-atleta profissional da Liga 
Croata, é um exemplo para 
todos os demais, provando 
que o esporte deu um rumo 
especial em sua vida, longe 
das drogas e das más com-
panhias.

Portanto, fica o convite: 
pratiquem tênis de mesa, fa-
çam novos amigos, tenham 
saúde e ajudem a criar um 
mundo melhor através do es-
porte.

DivULgAçÃO

TÊNIS DE MESA

Amizade/Inclusão social

A partir da esquerda:  Rosario, marcos, Abe-san e minako

Confira os resultados do 
47° Campeonato Seletivo de 
São Paulo de Sumô, realizado 
no último dia 25, no Ginásio 
de Sumô do Centro Esportivo 
e Cultural Brasil-Japão, no 
Bom Retiro, com organiza-
ção da Associação dos Aman-
tes de Sumô de São Paulo. Na 
competição, também foram 
apresentados os novos mem-
bros da diretoria da associa-
ção. O evento reuniu cerca de 
150 atletas, das equipes São 
Paulo, Nova  Central, Santo 
Amaro, ABC e Norte.
Resultados do campeonato:
Feminino –  Mirim D: 1) 
Lara Mitiko (NC), 2) Maria 
Stella (NC), 3) Lais Alen-
car (NC), 3) Milena Oliveira 
(NC); Mirim C: 1) Rebeka 
Souza (NC), 2) Maria Heloi-
sa (NC), 3) Lohane Vitoria 
(NC), 3) Lara Mitiko (NC); 
Mirim B: 1) Tammy Nico-
le (N), 2) Ana Julia Santos 
(NC), 3) Maria Heloisa (NC), 
Rebeca Beatriz (NC); Mirim 
A: 1) Keren Hapuque (NC), 
2) Ana Julia Santos (NC), 
3) Giovana Santos (NC), 3) 
Tammy Nicole (N); Infantil: 
1) Keren Hapuque (NC), 2) 
Tammy Nicole (N), 3) Naya-
ra Mendes (NC), 3) Giu-
lia França (NC); Juvenil e 

Adulto: 1) Luciana Watanabe 
(NC), 2) Sanuza Erika (NC), 
3) Edilaine Cristina (NC), 3) 
Erika Pereira (NC);

masculino – Mirim D: 1) 
Pablo Henrique (NC), 2) 
Luiz Ricardo de Lima (NC), 
3) Henrique Duarte (NC), 3) 
Miguel Almeida (NC); Mi-
rim C: 1) Bruno Uzue (SP), 
2) Cauã Gatti (SP), 3) Gui-
lherme Djun (SP), 3) Kauã 
Vicente (N); Mirim B: 1) 
Gamaliel Kaleb (NC), 2) 
Mateus Rocha (NC), 3) Hen-
rique Gatti (NC), 3) Paulo 
Bueno (NC); Mirim A: 1) 
Lucas Osako (SP), 2) Henri-
que Gatti (SP), 3) Mateus Ro-
cha (NC), 3) Henrique Ryou 
(SP); Infantil: 1) João Paulo 
Villalba (N), 2) Pedro Hen-
rique Villalba (N), 3) Diego 
Hermínio (ABC), 3) Lucas 
Osako (SP); Juvenil: 1) Pe-
dro Henrique Villalba (N), 2) 
João Paulo Villalba (N), 3) 
Vitor Frabetti (SP), 3) Gus-
tavo Souza (NC); Adulto: 
1) Alysson Lima (N), 2) 
Yoshihiro Higuchi (SP), 3) 
Wellington Bezerra (SP), 3) 
João Paulo Villalba (N)
contagem geral de pontos: 
1) Nova Central, 2) Norte, 3) 
São Paulo

SuMÔ

Associação dos Amantes de 
Sumô realiza Campeonato

Juramento dos jovens atletas

ARqUivO PESSOAL
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TOKI NO KODAMA - ECOS NO HORIZONTE

Duas belíssimas apre-
sentações marcaram 
os 15 anos do Grupo 

Requios Gueinou Doukou-
kai Eisá Taiko e os 20 anos 
da Escola de Dança Tamagu-
suku Ryu Kotaro Kai Omine 
Hatsue Ryubu Dojo, coman-
dados pela professora Hatsue 
Omine. O público lotou as 
duas sessões realizadas no do-
mingo, 2 de julho, no Grande 
Auditório do Bunkyo – Socie-
dade Brasileira de Cultura Ja-
ponesa e de Assistência Social 
– no bairro da Liberdade, em 
São Paulo, totalizando 2.400 
espectadores.

A Companhia de Dança 
Sosaku Gueidan Requios e o 
cantor Hidekatsu Kamei, que 
vieram especialmente de Oki-
nawa para o evento, abrilhan-
taram ainda mais o espetáculo, 
que contou ainda com a parti-
cipação da cantora Karen Ito. 

A primeira sessão, às 11 
horas – a outra teve início às 
16 horas – contou com a pre-
sença do deputado estadual 
Hélio Nishimoto (PSDB) e de 
sua esposa, Edneia, e do pre-
sidente da Aliança Cultural 
Brasil-Japão, Yokio Oshiro, 
entre outros. No final, o pú-
blico participou do tradicional 
katchashi 

Espírito uchinanchu – Presi-
dente da Comissão Organiza-
dora, Tério Uehara agradeceu 
as autoridades, patrocinado-
res, membros da comissão 
organizadora, pais, monitores, 
alunos, amigos, convidados 
internacionais,  associações, 
entidades e a plateia – a quem 

se referiu como “a cereja do 
bolo”. 

“que as batidas dos taikos 
lhes permitam compreender 
o espírito uchinanchu. que o 
sentimento de gratidão aflore 
e fortaleça os vínculos fami-
liares, de amizade e de solida-
riedade”, destacou Uehara.

Já o presidente da Associa-
ção Okinawa Kenjin do Brasil, 
Eiki Shimabukuro, lembrou 
que, “na ocasião das Paralím-
piadas Rio 2016, a Comissão 
Organizadora dos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020 esco-
lheu a apresentação do Grupo 
Requios e as alunas do Tama-
gusuku Ryu Kotaro Kai Omi-
ne Hatsue Ryubu Dojo para 
representar o Japão na Japan 
House”. “Pela perfeição das 
apresentações, foram ovacio-
nadas pelo público, recebendo 
calorosos elogios dos organi-
zadores. Foram momentos de 
grande alegria e orgulho para 
nós ‘uchinanchus’”, disse Shi-

mabukuro, acrescentando que 
“tudo isso é fruto do intenso 
trabalho da professora Hatsue 
Omine, que teve a percepção 
da verdadeira essência da arte 
e da cultura okinawana e as 
tem transmitido fielmente aos 
seus discípulos”.

Já o deputado Hélio Ni-
shimoto observou que não é 
descendente de okinawanos, 
“mas admiro a união, dedica-
ção, perseverança e, princi-
palmente, a convivência em 
família, sempre muito impor-
tante na nossa sociedade”, 

destacou o parlamentar.

Festival do Japão – Depois 
do Bunkyo, Toki no Kodama 
foi apresentado nesta terça, 
4, em Santos. Nesta sexta, 7, 
às 16h55 e 19h35, o mesmo 
espetáculo será apresentado 
no palco principal do 20º Fes-
tival do Japão (veja progra-
mação à página 10), no São 
Paulo Expo, (zona Sul de São 
Paulo). No sábado, 8, será a 
vez de Marília receber o espe-
táculo.

(Aldo Shiguti)

Depois do sucesso no Bunkyo, show 
será apresentado no Festival do Japão 

Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade
Centro 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

AL
D

O
 S

H
ig

U
ti

Artistas e organizadores do espetáculo toki no kodama, que será apresentado no Festival do Japão
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Festival do Japão é um prato cheio para os amantes da gastronomia japonesa

ESPECIAL/20º FESTIVAL DO JAPÃO

FOtOS ALDO SHigUti

Criado a partir da gas-
tronomia das asso-
ciações de províncias 

(Kenjinkais), o Festival do 
Japão mudou muito desde a 
sua primeira edição, quando 
foi realizado pela primeira 
vez em 1998 pelo Kenren 
(Federação das Associações 
de Províncias do Japão no 
Brasil), ainda na marquise 
do Parque do Ibirapuera. O 
que não mudou é que a culi-
nária continua sendo um pra-
to cheio para os visitantes. 

Este ano não será dife-
rente. Declarada em 2013 
pela Unesco Patrimônio In-
tangível da Humanidade, a 
culinária japonesa é um dos 
principais destaques do 20º 
Festival do Japão, que acon-
tece nesta sexta, sábado e 
domingo (7, 8 e 9), no São 
Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center, em São 
Paulo.

Mais uma vez, as associa-

Conheça o Japão através da gastronomia dos 
Kenjinkais no 20º Festival do Japão

1. NAGANO – nozawana zuke (conserva), 
tempurá, shiitake gohan (risoto de shiitake), 
dorayaki (bolinho doce com recheio)
2. OSAKA – Naniwa udon (macarrão com 
caldo quente), obentou, okonomiyaki (pan-
queca japonesa)
3. SHIZUOKA – sukiyaki donburi (carne e 
verdura grelhada com arroz), conserva de be-
rinjela,  gyoza e doce 
4. IWATE – Sanriku wakame udon (macar-
rão com caldo quente), korokke (croquete), 
korokke bentou, gyoza
5. KODOMO NO SONO – yakisoba, tempu-
rá redondo, tenpura teishoku, tonjiru, temaki, 
bebidas
6. YAMAGUCHI – ichigo daifuku (massa 
de araruta com recheio de morango e feijão 
doce), bari bari soba (yakisoba crocante), 
Choshu tempurá, karaage – fechado na sexta
7. HIROSHIMA – okonomiyaki (panqueca 
japonesa à moda de Hiroshima fu) – fechado 
na sexta
8. TOCHIGI – yakisoba, gyoza, kanpyo 
zushi (sushi típico da província), amazake 
(bebida doce à base de sakê)
9. SAGA – tempurá de sorvete e pastel
10. MIYAZAKI – chicken nanban (espetinho 
de frango), café, amazake (bebida doce à base 
de sake), umeboshi (conserva de ameixa ja-
ponesa)
11. YAMANASHI – Houtou (sopa dos samu-
rais, prato típico da província), nikuman (pão 
chinês), tonkatsu karê rice (arroz com curry e 
tonkatsu), lamen, ichigo daifuku (bolinho re-
cheado com morango e pasta doce de feijão 
azuki)
12. NAGASAKI – Nagasaki chanpon (ma-
carrão com caldo quente), gyoza – fechado 
na sexta
13. MIYAGI – gyutan (língua de boi assa-
da), gyoza, kaisen sossu yakisoba (macarrão 
com molho inglês e fruto de mar), harako-
meshi (arroz temperado com salmão), take-
noko sushi meshi (arroz de sushi com broto 
de bambu), azuki aisu (raspadinha com feijão 
doce azuki), sendai dondon yaki
14. YASSURAGI HOME – gyoza, tempurá, 
shimeji, temaki, cocada e bebidas
15. KAGAWA – Sanuki Udon (macarrão 
udon com caldo, comida típica da província)
16. ENKYO PIPA – yakitori (espetinho de 
frango), yakizakana, karê rice (arroz com cur-
ry), doces caseiros, sushi
17. IKOI NO SONO – Teishoku de sanma 
(peixe grelhado), yakizakana (anchova gre-
lhada), tonkatsu (milanesa), kakigoori (ras-
padinha), ichigo daifuku (bolinho de araruta 
com recheio de morango e feijão), batata lou-
ca, bolinho de kani
18. KOCHI – Tai no mushi (peixe cozido no 
vapor), sugata zushi (peixe cru com arroz de 
sushi), tataki (sashimi levemente grelhado), 
yakisoba, motiiri udon (macarrão com caldo 
quente) e sakura mochi (moti com folha de 
cerejeira)

19. CHIBA – yakisoba (macarrão com ver-
dura e carne grelhado), gyoza, sushi, sashimi, 
hot roll (sushi frito), harumaki (rolinho prima-
vera), udon e robatta (espetinhos)
20. SHIGA – gyoza, tokusen karê rice (arroz 
com curry especial), Kansaifu lamen (macar-
rão com caldo à moda de Kansai)
21. GUNMA – kaki age ebi tempura (tempurá 
de camarão), obentou
22. FUKUOKA – Hakata lamen (macarrão 
com caldo típico da província), temaki e tidori 
manju (bolinho tradicional da província)
23. IBARAKI – sushi, sashimi, yakisoba, 
gyoza, harumaki, temaki, kuri-okowa (arroz 
com castanhas)
24. ISHIKAWA – hijiki okowa (arroz tempe-
rado com alga hijiki), sakura mochi (doce de 
feijão com folhas de sakura), sanshoku ohagi 
(doce com feijão), gyudon (arroz com carne)
25. GIFU – shimeji com bacon (cogumelo 
com bacon grelhado), mitarashi dango (es-
petinho de massa de arroz com feijão doce), 
takoyaki, lamen, ayu shioyaki
26. WAKAYAMA – Kansaifu Okonomiyaki 
(panqueca japonesa à moda de Kansai)
27. OKINAWA – soba de okinawa (macarrão 
com caldo quente típico da província), sata 
andagui (bolinho de chuva típico da provín-
cia), yakisoba, tempurá, shimeji, temaki
28. EHIME – gyoza, nikkuman, taruto (ro-
cambole), sakepirinha (bebida doce à base de 
sakê), amazake, dobuzake – fechado na sexta
29. HOKKAIDO – yaki nishin (arenque gre-
lhado), yaki ika (lula grelhada), chocolate, 
fondue de frutas, chocolate e kurogoma pan-
nacota (pannacota de gergelim preto)
30. TOYAMA – sukiyaki don (sukiyaki com 
arroz), tempurá de verdura e camarão, ko-
rokke (croquete), annindoufu (doce tofu com 
amêndoas) e mini korokke
31. NARA – kaki no ha zushi (prato típico 
da província), Okonomiyaki (panqueca japo-
nesa), oshiruko (caldo doce de feijão e mochi)
32. KIBO-NO-IÊ – Sonho
33. KAGOSHIMA – Karukan Manju (doce 
especial típico da província), satsuma age 
(massa de peixe prensada e frita), espetinho, 
onigiri (bolinho de arroz), shimeji
34. FUKUI – Etizen Oroshi Soba (macarrão 
típico de trigo sarraceno), pastel, lingüiça e 
teppan yakisoba
35. TOTTORI – Daisen okowa (arroz tempe-

rado – prato típico da província), wagyudon 
(arroz com carne especial temperada)
36. SAKURA IPÊ – sakura mochi (doce de 
feijão com folhas de sakura), obentou, bebidas
37. OKAYAMA – matsuri sushi (prato típi-
co da província), kibi dango (arroz típico da 
província), kurimanjyu (bolinho à base de 
castanhas), nikkuman (pão recheado), choux 
cream
38. KUMAMOTO – Kumamoto Setto: 2 
onigiris com folha de mostarda, uma porção 
de karashi renkon, uma porção de kinpira 
renkon, peixe buri(olho de boi), mais uma so-
bremesa: ikinari dango; ikinari dango; karashi 
renkon (flor de lótus recheada com mostarda 
frita); kinpira renkon (flor de lótus, refogada 
ao shoyu); anmitsu, ikinari dango (doce de 
mochi, anko e batata doce), choux cream (ca-
rolina japonesa),  e melon pan. 
39.  AOMORI – maçã, produtos de maçã
40. HYOGO – temaki e  lamen.
41. SAITAMA – karê pan, crepe
42. AKITA – kiritanpo (bolinho de arroz com 
caldo e verduras, típico da província), chicken 
katsu (espetinho de frango temperado e frito), 
bentou (onigiri+chicken katsu), sakê, sakepi-
rinha e sakura mochi.
43. FUKUSHIMA – Kitakata lamen (típico 
da província), oniguiri (bolinho de arroz), 
gyoza – fechado na sexta
44. KYOTO – Mitarashi dango (espetinho 
de bolinho de arroz com calda doce à base de 
shoyu) e outros tipos (anko - pasta de feijão 

doce, kinako - soja torrada, nori - algas), oshi-
ruko e chá verde.
45. MIE – Ichigo Daifuku (massa de araruta 
recheada com morango e feijão doce), meren-
gue, gyoza
46 SHIMANE – maki zushi,  shiitake gohan 
(risoto de shiitake) e karê – fechado na sexta
47. NIIGATA – shiro mochi (bolinho de ar-
roz típico), anmochi (mochi recheado com 
pasta de feijão doce), produtos de Niigata
48. YAMAGATA – sushi, temaki, hot roll, 
tsukemono (conserva japonesa), imoni (inha-
me cozido com carne bovina), gyoza, cerveja 
com sakê, shisomaki (sushi com folha de shi-
so), hoshigaki (caqui seco)
49. TOKUSHIMA – onigiri, takoyaki (boli-
nho com polvo)
50. AICHI – espetos de frango, camarão, por-
co e carne no missô, sorvete de machá, inari-
zushi, choux cream
51. INSTITUTO GABI – yakisoba, tenpurá, 
takoyaki, obentou, temaki, hot roll, gyudon, 
karê, shimeji, batata frita, doces, suco natural 
(laranja e melancia), raspadinha
52. KANAGAWA – sukiyaki donburi, niku-
man (pão recheado), sanduíche de pernil e 
short cake (bolo de morango)
53. OITA – dangojiru (caldo especial de ma-
carrão da província), tori meshi (risoto de 
frango), gyuu tataki (carne levemente grelha-
da), hoshigaki (caqui seco), habucha (chá), 
shiitake seco
(Fonte: site Festival do Japão)

Confira os pratos principais de cada estande

ções de províncias vão apre-
sentar pratos típicos de sua 
região, com receitas familia-
res, muitas vezes desconhe-
cidas até pelos restaurantes 
japoneses. Nesta edição, se-
rão 53 estandes na praça de 
alimentação, dos quais 46 são 
de kenjinkais – não participa 

na edição deste ano somente 
o Kenjinkai de Tokyo. É bom 
ficar atento também porque 
os estandes de Yamaguchi, 
Hiroshima, Nagasaki, Ehime, 
Fukushima e Shimane estarão 
fechados na sexta-feira, dia 7.

(Leia mas às pags 11 e 12)
(Aldo Shiguti)

Estande do instituto gabi
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Presidente do conselho da AcBJ, Aurélio Nomura discursa

DESPEDIDA 1

FOtOS: JiRO mOcHizUki

No último dia 30, foi a 
vez da Aliança Cul-
tural Brasil-Japão 

prestar uma homenagem ao 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae, 
que está retornando neste 
domingo, 9, ao Japão após 
quase quatro anos n o Brasil – 
considerando o tempo que fi-
cou em Brasília. A entrega da 
placa ocorreu no Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
na Avenida Paulista, e contou 
com a presença da Diretoria 
da ACBJ e do vereador Auré-
lio Nomura, líder do Governo 
na Câmara Municipal de São 
Paulo, além de nomes que fa-
rão parte do Centro Cultural 
Pinheiros, entre eles o produ-
tor e adminstrador cultural, 
Jo Takahashi – que será o 
curador de Arte e Cultura do 
novo Centro Cultural – e o 
músico Shen Ribeiro. 

Além de uma placa, Naka-
mae foi presenteado também 
com um dicionário e um ál-
bum de fotos assinadas pelo 
fotógrafo Jiro Mochizuki 
com registros de sua visita 
ao Centro Cultural ainda em 
obras.

Presidente da instituição, 
Yokio Oshiro agradeceu a 
participação do cônsul na 
construção do Centro Cultu-
ral Pinheiros, que será inau-
gurado no próximo dia 29, 
conforme antecipou o Jornal 
Nippak, e lembrou que, em 
fevereiro, o Consulado Geral 
do Japão e a ACBJ celebra-
ram um acordo com a doação 
de US$ 67.430,00 em equipa-
mentos audiovisuais.

 “Leve no seu coração que 
a sua pessoa estará presente 
na inauguração pois a conclu-
são das obras só foi possível 
graças a generosa colabora-
ção do povo japonês. Não se 
trata somente da doação de 
um recurso financeiro e sim 
a confiança depositada no 
projeto”, disse Oshiro, lem-
brando que “a partir do mo-
mento que, tanto o governo 
como o povo japonês entra-
ram no projeto, demandou 
um compromisso por parte da 
Aliança”. “Foi um estímulo 
adicional para todos nós para 
nos esforçarmos ainda mais 
para que nada saísse errado”, 
explicou Oshiro.

Apresentado em maio 
como um dos novos conse-
lheiros para reforçar o qua-
dro da instituição neste novo 
ciclo que se inicia após as 
comemorações do 60º ani-
versário de fundação, Tério 
Uehara disse “sou testemu-
nha que, nesses dois anos de 
convivência com a comuni-
dade nipo-brasileira, o cônsul 

Takahiro Nakamae despertou 
em muitos o verdadeiro senti-
mento da identidade japonesa 
e a vontade de querer conti-
nuar trabalhando em prol da 
preservação e divulgação da 
cultura japonesa”.

Presidente do Conselho 
da ACBJ, o vereador Auré-
lio Nomura destacou que “o 
cônsul Nakamae foi um dos 
mais atuantes que tivemos no 
nosso Estado”. “Durante todo 
esse período, ele trabalhou 
especialmente com os jovens, 
mas não esqueceu a comu-
nidade nikkei de uma forma 
geral,  principalmente as enti-
dades. E graças  ao seu apoio 
– e também dos conselheiros, 
da diretoria e daquelas pes-
soas que viram a necessidade 
de nós termos um local que 
pudéssemos continuar a di-
vulgar a cultura japonesa – a 
Aliança vai inaugurar seu 
Centro Cultural. Acredito que 
Vossa Excelência vai retornar 
para o Brasil, quem sabe na 
condição de Embaixador do 
Japão – que será uma grande 
satisfação –, mas mesmo que 
retorne a passeio, sem dúvi-
da nenhuma um local que o 
senhor deverá visitará será 
o Centro Cultural Pinheiros 
da Aliança. E aí o senhor vai 

ver, efetivamente , o Centro 
Cultural em funcionamento, 
mostrando e divulgando a 
importância da cultura japo-
nesa”, destacou Nomura.

Referência – Descontraído, 
o cônsul Takahiro Nakamae 
brincou que trabalharia até o 
último dia no cargo porque, 
“depois do dia 30 de junho 
passaria a receber por dia”. 
Brincou também com o pe-
dido do presidente da Aliança, 
Yokio Oshiro, que solicitou 
ao cônsul para que penduras-
se o quadro “num cantinho de 
sua casa”. Nakamae observou 

Por gratidão, Aliança Cultural Brasil-Japão 
homenageia cônsul Takahiro Nakamae

O vereador Aurélio Nomura, terio Uehara, Jo tatsumi e Yokio Oshiro entregam placa ao cônsul

que “outro dia liguei para mi-
nha família, que mora numa 
pequena casa na capital japo-
nesa, avisando que estava re-
tornando e pedi, por favor, dei-
xe preparado um espaço para 
eu dormir”. “Meu filho disse, 
aqui não tem espaço não. [mas 
vou encontrar] quem sabe no 
escritório do novo trabalho, 
na casa dos meus pais, em 
Hiroshima, ou onde tiver um 
espaço suficiente na parede. 
Não será fácil, mas esta ho-
menagem merece um esforço 
especial”, afirmou Nakamae, 
admitindo depois que ficou 
surpreso com a homenagem.

Segundo ele, a expectativa 
é que o novo Centro Cultural 
da ACBJ, com a participação 
de nomes como Jo Takahashi, 
Shin Koike e Shen Ribeiro, 
se torne uma referência da 

cultura japonesa em todos os 
aspectos.

“A Aliança Cultural Brasil-
Japão, que tem uma história de 
60 anos, tem uma contribuição 
inegável no ensino da língua e 
da cultura japonesa aos bra-
sileiros. Agora, ao iniciar um 
novo ciclo para o desenvolvi-
mento dos próximos 60 anos, 
está prestes a inaugurar um 
novo Centro Cultural. É uma 
pena que eu não possa partici-
par da cerimônia de inaugura-
ção pois foi uma honra traba-
lhar ao lado dos meus colegas 
para que o governo japonês 
participasse desse projeto”, 
disse Nakamae, que desejou 
sucesso nesta nova etapa da 
história da Aliança Cultural, 
“agora dentro de um novo am-
biente”.

(Aldo Shiguti)

DESPEDIDA 2 – Em mais uma despedida, desta vez no dia 
26 de junho, o cônsul geral do Japão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae, participou do almoço realizado por artistas plásti-
cos nipo-brasileiros. Participaram da homenagem os artistas 
Kenjiro Ikoma, ceramista, Kenichi Kaneko, pintor e o escultor 
Yutaka Toyota. O encontro ocorreu no Hotel Maksoud Plaza 
com a presença do presidente Henry Maksoud Neto.Ao final 
o escultor Yutaka Toyota apresentou ao cônsul Nakamae sua 
obra suspensa de 55 metros, Espaço Sideral, realizado em 
1979. 

Fotos: Jiro Mochizuki

kenjiro ikoma , Yutaka toyota, cônsul takahiro Nakamae, Henry maksoud Neto e kenichi 
kaneko

DESPEDIDA 3 – No último dia 29, o Consulado reuniu membros da comunidade para uma cerimônia de despedida na residência oficial do cônsul, no Morumbi. Fotos: Jiro Mochizuki

takahiro Nakamae: surpreso com a homenagem
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ESPECIAL/FESTIVAL DO JAPÃO

ALDO SHigUti

Realizado pelo Kenren 
(Federação das Asso-
ciações de Províncias 

do Japão no Brasil), o Festival 
do Japão – que este ano che-
ga a sua 20ª edição nos dias 7, 
8 e 9 de julho, no São Paulo 
Expo (zona Sul de São Paulo) 
com o tema 20 Anos de Inte-
gração, Harmonia e Cultura, 
tem como objetivo divulgar a 
cultura japonesa e transmitir 
as tradições e os conhecimen-
tos culturais para as novas ge-
rações. Considerado o maior 
evento de cultura japonesa do 
mundo, o Festival do Japão 
foi criado a partir das gas-
tronomia das associações de 
províncias e  mantém também 
como uma de suas principais 
características o respeito às 
crianças,  idosos e portadores 
de necessidades especiais. 

Uma das preocupações, 
explica o presidente da Co-
missão Executiva, Toshio 
Ichikawa, é transmitir também 
a cultura “que não aparece”.

Assim, para o Kenren, tão 
importante como divulgar a 
cosplay, mangá, taiko, ceri-
mônia do chá e produtos de 
última geração, é transmitir 
valores como “omotenashi” 
(gratidão em relação a outra 
pessoa), “kaizen” (busca da 
melhoria constante e reno-
vação do conteúdo a cada 
evento) e “mottainai” (reci-
clar, não desperdiçar aquilo 

que a natureza oferece para a 
gente).

Igualmente está o respeito 
às crianças e aos idosos. Dos 
cerca de 150 mil visitantes es-
perados pelos organizadores 
este ano, 20 mil devem passar 
pela área da Terceira Idade. 
William Maki Suzuki, coor-
denador do espaço há 11 anos, 
conta que, desses, aproxima-
damente 5 mil se transformam 
em atendimento. “Tomamos 

como base a quantidade de 
chás servidos nos três dias”, 
diz Maki, explicando que a 
preocupação não só com a 
saúde mas também com o 
bem estar e lazer dos idosos 
tem aumentado a cada ano.

Este ano, por exemplo, a 
PUC – Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo 
– estará divulgando não só a 
Universidade Aberta à Matu-
ridade como também serviços 

na área da saúde. Maki cha-
ma a atenção também para 
as palestras, como a que será 
ministrada pela voluntária da 
Jica, Kyoko Suzuki, sobre o 
tema “Exercícios fáceis para 
fazer em sua casa”.

Para Maki, uma das pre-
ocupações da área da Ter-
ceirda Idade é programar 
atividades que permitem 
a participação do público. 
“Mesmo as apresentações 

Festival do Japão apresenta ‘20 Anos de Integração, 
Harmonia e Cultura’ nesta sexta, sábado e domingo

12H30: Associação Hokkai-
do Hamanasu-kai - dança tí-
pica
12H45: Musicoterapia - Ki-
bô-no-Iê 
13H05: Associação Cultural 
Tottori Kenjin do Brasil - 
Shan Shan Kassá Odori
13H15: Delphina – show (Ja-
pão)
13H40: Yasugui-Bushi Dojo 
Sukui (Shimane) dança típica
13H50: Nihon Minyo Kyokai 
- Japão
14H15: Associação Cultural 
Tottori Kenjin do Brasil - ze-
nidaiko dança
14H30: Treasure Garden – 
show (Japão)
14H55: Osaka Naniwa Kai - 
dança típica
15H15: Awaodori Represa - 
dança típica
15H35: Associação Sul-
-Americana de Bugei - arte 
militar japonesa
15H50: Joe Hirata (show)
16H15: Grupo Hikari - bon 
odori (Londrina)
16H50: TRIqSTAR – show 
(Japão/Fundação Japão)
17H35: Edson Saito e Banda 
Y.ES banda
18H: Miss Nikkey Brasil com 
Kendi Yamai (ator e apresen-
tador) concurso de beleza

DIA 9 (DOMINGO)
10H: Iwate Kenjinkai do Bra-
sil - Raijin Taikô taikô
10H20: Associação Yamaga-
ta Kenjin do Brasil - minyo 
odori/rizumu taisso
10H30: Nagasaki Kenjinkai/
Jukuren Club/Associação 

Kenko Taissô do Brasil - 
dança/ginástica
10H40: Radio Taiso - (Japão)
11H: Tsukuba Kendô – artes 
marciais (Japão)
11H25: Mariana Suzuke – 
show 
11H45: Mariko Nakahira – 
show (Japão)
12H10: TRIqSTAR – show 
(Japão/Fundação Japão)
12H45: O futuro está nas nos-
sas crianças! - atração infan-
til (Super-Heróis do Futuro, 
Grupo de Odori Midori Sato, 
Maíra Takeda, Kaori Yokota, 
Ryu Murakami Jackson)
14H: Grupo de Taikô Infan-
to-Juvenil Mary Nishimura - 
atração infantil
14H15: Banda Arudo – show 
(Uruguai)
14H40: Karen Ito - show
15H: Nihon Minyo Kyokai - 
Japão 
15H25: Gus Hokama – show 
(Argentina)
15H55: Parada Taikô
16H20: Marina Kondo – 
show (Estados Unidos)
16H45: Associação Hokkai-
do de Cultura e Assistência - 
Ishin yosakoi soran
17H05: Teddy Shigueyama - 
show
17H25: Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daiko taikô de Okinawa
17H40: Akiba Cosplay Sum-
mit - Brasil com Kendi Yamai 
(ator e apresentador) con-
curso de Cosplay

*Programação sujeita a alte-
ração sem aviso prévio

DIA 7 (SEXTA)
14H: Parada Taikô (ensaio) 
15H05: Rizumu Taissô (As-
sociação Shizuoka Kenjin do 
Brasil)
15H25: Radio Taiso - Japão
15H45: Teddy Shigueyama – 
show 
16H10: Mariko Nakahira – 
show
16H35: Ikkon Wadaiko - tai-
kô
16H55: Delphina – show (Ja-
pão)
17H20: Marina Kondo – 
show (Estados Unidos)
17H45: Treasure Garden – 
show (Japão)
18H10: Tenryuu Wadaiko - 
taikô
18H40: Vitoru Kinjo e banda 
– show
19H05: Ricardo Nakase - 
show
19H35: Eisa Taiko – taiko e 
dança (Okinawa e Brasil)
20H: Ensaio do Miss Nikkey 
Brasil com Kendi Yamai (ator 
e apresentador) concurso de 
beleza

DIA 8 (SÁBADO)
10H: Kumamoto Rizumu 
Melody Dance - ginástica rít-
mica (Kumamoto Kenjinkai)
10H: Associação Cultural e 
Assistencial Mie Kenjin do 
Brasil - dança/ginástica
10H30: Associação Cultural 
Sagaken do Brasil – dança/
ginástica
10H45: Radio Taiso - Japão
11H: Abertura Oficial - Ceri-
monial
12H05: Parada Taikô

Programação de Shows – Palco Verde e Amarelo
12H40: Osaka Naniwa Kai - 
dança típica
13H: Tsukuba Kendo - Japão
13H20: Carmem Fujita - can-
tora
13H35: Awaodori Represa - 
dança típica
14H: Mitsuba Kids de Cam-
pinas - apresentação infantil
14H40: Teddy Shigueyama - 
show
15H05: Radio Taiso - Japão
15H20: Nihon Minyo Kyokai 
- Japão
15H45: Aikido Maruyama - 
artes marciais
16H05: Tottori Kenjin - zeni-
daiko taikô
16H15: Parada Taiko 
16H40: Kaori Yokota - can-
tora infantil
17H: Kiendaiko - São Ber-
nardo de Campo - taikô
17H20: ASB - Associaçao 
Sul-Americana de Bugei arte 
militar japonesa
17H35: Bujinkai Hatori Han-
zo Dojo - artes marciais
18H: Marina Kondo – show 
(Estados Unidos)
18H25: Shinkyo Daiko - - 
taiko (São Caetano)
18H55: Grupo Min - música 
regional
19H10: Grupo Hikari - bon 
odori )Londrina)

DIA 9 (DOMINGO) 
10H: Okinawa Kenjin do 
Brasil - artes marciais
10H20: Federação Brasileira 
de Rádio Taissô ginástica
10:40 00:15 10:55: Asso-

ciação Hokkaido do Brasil - 
Ishin  yosakoi soran
11H10: Gus Hokama – show 
(Argentina)
11H40: Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daiko - taikô
12H: Associação Nagano - 
Nagauta Wanoki  - dança tí-
pica
12H30: Parada Taikô
12H55: Rizumu Taissô - Acal 
13H15: Nihon Minyo Kyokai 
- Japão
13H40: Shoji Kaneda - teatro 
musical
14H05: Delphina – Japão - 
música
14H30: Karate Do - artes 
marciais
14H55: Radio Taiso - Japão 
15H25: Treasure Garden – 
Japão - atração internacional
15H50: Banda Arudo – Uru-
guai - atração internacional
16H15: Black Diamonds - 
Mogi das Cruzes - musical 
jovem
16H35: Akemi Matsuda - Ka-
waii Revolution Stars - musi-
cal jovem
16H55: Federação Brasileira 
de Aikido - Instituto Take-
mussu artes marciais
15H25: Banda Uchiná - mú-
sica
17H55: Kiowa e Kodaiko - 
taikô
18H20: Sergio Tanigawa - 
cantor
18H40: Encerramento

*Programação sujeita a late-
ração sem aviso prévio

DIA 7 (SEXTA)
14H: Federação Brasileira de 
Rádio Taissô ginástica
14H20: Delphina - Japão 
atração internacional
14H45: Mariko Nakahira - 
Japão atração internacional
15H10: Tsukuba Kendo - Ja-
pão atração internacional
15H30: Nihon Buyo Bu 
Ikeshiba - Acal dança típica
15H45: Treasure Garden - Ja-
pão atração internacional
16H10: Rizumu Taisso ginás-
tica rítmica
16H30: Radio Taiso - Japão 
atração internacional
16H55: Eisa Taiko - Okinawa 
- Japão atração internacional
17H25: Teddy Shigueyana 
cantor e dançarino
17H50: Suiryuu Daiko - taikô
18H15: Akemi Matsuda - Ka-
waii Revolution Stars
18H40: Gookai Wadaiko - 
taikô
19H: Encerramento

DIA 8 (SÁBADO)
10H: Taikô da Acal
10H20: Federação Brasileira 
de Rádio Taissô - ginástica
10H40: Associação Shimane 
- Yasugui Bushi - dança típica
10H55: Kenko Taissô - gi-
nástica
11H15: Tottori Kenjin - Shan 
Shan Kassá Odori - dança tí-
pica
11H30: Mika Youtien - taikô
11H50: Angelo Gote - dança
12H05: Joe Hirata - cantor
12H25: Shinsei Acal - yo-
sakoi soran

Programação de Shows – Palco Vermelho e Branco

montadoras aproveitam para mostrar lançamentos teddy Shigueyama é uma das atrações para o público jovem Akiba Space apresentará novidades em games

visitantes na Área da terceira idade

dos vários ‘taissos’, como 
radio taisso, kenko taisso e 
rizumu taisso não são apenas 
para ficar assistindo. As pro-
fessoras convidam o público 
para participar”, conta Maki, 
acrescentando que, apesar de 
considerar idosa uma pessoa 
acima de 60 anos de idade, os 
cuidados para uma vida longa 
e saudável devem começar 
desde cedo.

Consulado – O Consulado 
Geral do Japão em São Paulo 
também estará presente no 
Festival do Japão com uma 
apresentação performática 
e workshop de Shodô (ca-
ligrafia japonesa). A mestre 
de shodô Sae Sasajima, com 
a colaboração do Wadaiko 

Sho, realizará apresentações 
performáticas no estande do 
Consulado.

Tema – Este ano, com o tema 
“20 Anos de Integração,. Har-
monia e Cultura”, o Festival 
do Japão apresentará shows 
musicais, atrações culturais, 
danças típicas, culinária re-
gional das províncias japo-
nesas, exposições culturais, 
workshops, cerimônia do chá 
e atividades gratuitas para as 
crianças, jovens, adultos e 
idosos, utilizando 40 mil m² 
de área totalmente coberta, 
dentro do São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center.

Leia mais às pags 9 e 12
(Aldo Shiguti)

Parada taiko deve reunir cerca de 120 tocadores de 14 grupos: último ensaio ocorreu no dia 2
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Alessandra Lika Bacelar Horita
mogi das cruzes - SP

cintia gomes Sakata 
Brasília - DF

Amanda tatugawa 
manaus - Am

Amanda R. makiyama mukotaka
mogi das cruzes - SP

Amanda kimie Lamera Higa 
São Paulo - SP

Julia Suzuki 
indaiatuba - SP

Jackeline Akemi Homma 
Urai - PR

ingrid tiemi Silva 
Port velho - RO

Harumi Amanda Yukawa 
Belo Horizonte - mg

grace Satomi Hayashi 
Belém - PA

Danielle S. craveiro kobayashi 
campo grande - mS

maria Eduarda kusunoki 
marília - SP

Luanna kogake taira Felisbino 
Piraí do Sul - PR

Luana Yukari terabe 
maringá - PR

Loanda Oliveira Fukuma 
Niterói - RJ

Larissa Lopes mano 
Salvados - BA

Larissa Face kuvabara 
Presidente Prudente - SP

Yasmin de moraes Shimizo 
Presidente Prudente - SP

tuane Nozaki Fagundes 
vinhedo - SP

tatiana S. takamoto dos Santos 
Lins - SP

taina Akemy Fonseca Ohats 
Osasco - SP

Sabrina Harumi Eto 
Nova Esperança - PR

Rafaela Rocha Ribeiro koga 
Hortolandia - SP

ESPECIAL/20º FESTIVAL DO JAPÃO

DivULgAçÃO

Entre as atrações do Fes-
tival do Japão, que este 
ano chega a sua 20ª 

edição nos dias 7, 8 e 9, no 
São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center, em São 
Paulo, o Miss Nikkey Brasil 
é, certamente, uma das mais 
aguardadas. A final nacional, 
que reunirá representantes de 
todo Brasil, está marcada para 
o sábado, 8, no palco Verde e 
Amarelo (antigo principal), 
por volta das 18h15.

Este ano, 23 candidatas 
estarão concorrendo ao co-
biçado título de “a mais bela 
descendente de japoneses do 
Brasil”. Segundo o coorde-
nador e apresentador Kendi 
Yamai, o objetivo do evento é 
“divulgar a beleza nipo-brasi-
leira, preservar a cultura japo-
nesa e promover a integração 
de comunidades japonesas de 
várias partes do país”.

Durante o ano, explica Ya-
mai, são realizadas aproxima-
damente 17 seletivas de norte 
a sul do país. Segundo ele, 
a cada ano que passa o con-
curso ganha novas adesões. 
“Antes, as inscrições ficavam  
mais restrita ao eixo São Pau-
lo-Paraná, Estados que con-
centração o maior número de 
descendentes. Mas, aos pou-
cos, isso está mudando e ou-
tras regiões estão vindo bem 
fortes”, conta o apresentador, 
lembrando que, na edição 
passada, o título ficou com 
a candidata de Mato Grosso, 

Ana Carolina Miyashita, de 
21 anos, eleita a Miss Nikkey 
Brasil 2016.

Prêmio – Como prêmio, a 
vencedora deste ano ganhará 

passagens de ida e volta ao 
Japão, além de uma bolada 
de R$ 5 mil, pacotes em re-
sorts, diárias em hoteis e cos-
méticos. O “prêmio maior”, 
porém, nem sempre termina 

na coroação. Kendi Yamai 
explica que muitas agências 
ficam de olho nas candidatas. 
Algumas das agências parcei-
ras são ligadas ao mercado 
asiático e, conforme Yamai, 
“os nossos padrões de bele-
za são diferentes dos padrões 
de beleza da ásia”. Nesse 
quesito, conta, altura e peso 
influenciam. “Manter o peso 
acaba sendo um grande obstá-
culo para muitas candidatas”, 
diz Yamai, afirmando que os 
concursos de beleza “nunca 
perderam seu charme”. 

“Ocorre que, com passar 
do tempo, foram surgindo 
outros padrões de beleza, 
como os impostos pelas mo-
delos, que ganharam mais 
destaques que as misses, 
mas os concursos continua-

‘Concurso Miss Nikkey Brasil nunca perdeu seu 
charme’, diz apresentador Kendi Yamai

charme, beleza e elegância no concurso que elegerá a mais bela nipo-brasileira

ram mantendo seu glamour”, 
destaca ele, que aponta al-
guns motivos para compro-
var sua tese.

“Ainda tem muito do ego 
das candidatas e também 
de realização pessoal. Além 
disso, de certa, forma, as 
mães contribuem pois sempre 
colocam as filhas como prin-
cesas e elas crescem assim, 
com esse sonho de colocar 
uma coroa na cabeça”, afirma 
Yamai, destacando que o que 
o deixa mais contente é ver 
a reação dos pais depois dos 
concursos.

“Sempre acabamos vol-
tando no ano seguinte para 
promover novos concursos e 
muitos pais que nos reencon-
tram depois falam do ama-
durecimento que suas filhas 
tiveram. Elas ficam mais de-
sinibidas. E é bom saber que 
o concurso proporciona esse 
desevolvimento”, diz Yamai, 
explicando que o concurso 
representa uma espécie de 
“passagem da adolescência 
para a vida adulta”. “Depois 
dos concursos, muitas acabam 
arrumando namorados. Talvez 
por se cuidarem mais ou por-
que para os homens dá ibope 
falar que está namorando uma 
miss”, observa Yamai, anteci-
pando que, para o próximo ano 
pretende ampliar o número de 
seletivas já que em 2018 serão 
comemorados os 110 Anos da 
Imigração Japonesa no Brasil. 

Por isso, avisa Kendi Ya-

mai, é bom ficar atenta. “A 
partir de agosto já temos sele-
tivas”, diz, explicando que o 
calendário das seletivas estão 
no site: http://www.missni-
kkey.com.br/

(Aldo Shiguti)

20º FESTIVAL DO JAPãO
Quando: Dias 7, 8 e 9 de ju-
lho. Sexta, das 12 às 21 horas; 
sábado, das 10 às 21 horas; 
domingo, das 10 às 18 horas
Onde: São Paulo Expo Exhi-
bition & Convention Center 
(Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5, São Paulo)
Ingressos: R$ 22 (antecipado 
e online), R$ 25 (bilheteria 
no dia) e R$ 12 (meia-entrada, 
venda online e na bilheteria)
Estacionamento no local 
(terceirizado) – R$ 45
Transporte gratuito do me-
trô Jabaquara, das 8 às 22 
horas
* Ingressos antecipados à 
venda nos pontos de vendas 
oficiais e pelo site
* Entrada gratuita para 
crianças até 08 anos, mulhe-
res acima de 60 anos e homens 
acima de 65 anos (meia-entra-
da para homens entre 60 a 65 
anos)
* Meia-entrada pelo site e na 
bilheteria. Será exigido do-
cumento de comprovação no 
acesso ao evento. 
Informações: 
www.festivaldojapao.com
Tel: (11) 3277-6108/ 3277-8569

kendi Yamai com a miss Nikkey 2016 e a miss Nikkey SP 2016

Conheça as 23 
candidatas finalistas 
do concurso miss 
Nikkey Brasil 2017  
que irão desfilar no 

palco do 20º Festival 
do Japão


