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37ª Festa de Flores e Morangos exalta 
presença japonesa em Atibaia
Com expectativa de receber 
um público estimado em 
cerca de 100 mil visitantes 
em 13 dias de evento, pros-
segue hoje (feriado da Inde-
pendência), sexta, sábado 
e domingo (7, 8, 9 e 10 e 
também nos dias 15, 16 e 
17 e 22, 23 e 24), no Parque 
Edmundo Zanoni, em Ati-
baia, a 37ª Festa de Flores 
e Morangos. Uma realiza-
ção da Associação Horto-
lândia de Atibaia, a festa é 
consolidada e reconhecida 
tanto no âmbito nacional 

como internacional, sendo 
o quarto evento cultural 
paulista que mais atrai pú-
blico de fora do Estado de 
São Paulo. São milhares de 
pessoas, que a cada edição 
buscam na festa, que este 
ano traz como tema “O Ja-
pão mais perto de você”, o 
que justamente ela oferece: 
excelente gastronomia, flo-
res e plantas que encantam 
pela qualidade e variedade 
de espécies, além de um ce-
nário cultural intenso e di-
versificado.

—––——–————––––——––––––––––—––—–––| Pags. 3 e 9

Presidente do Bunkyo vai se 
apresentar no Saa-Hajimeyou

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 02

Quem for ao Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-
sistência Social) neste do-
mingo, 10, para prestigiar 
a terceira edição do Saa – 
Hajimeyou – evento ideali-
zado pela cantora japonesa 
Mariko Nakahira com o in-

tuito de arrecadar recursos 
para a conclusão do Espaço 
Cultural da entidade – cer-
tamente vai se deparar com 
uma cena pouco habitual. 
No palco, entre os cerca de 
200 participantes, estará a 
presidente do Bunkyo, Ha-
rumi Goya. 
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Tadakuni Yassunaga é 
homenageado pelo Conscre

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 07

Cerca de 300 pessoas 
prestigiaram, no dia 29 
de agosto, a cerimô-
nia de “Homenagem 
às personalidades das 
comunidades de raízes 
estrangeiras” realizada 
no Auditório Franco 
Montoro da Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo. Promovido pelo 
Conscre – Conselho Es-
tadual Parlamentar das 
Comunidades de Raízes 
e Culturas Estrangeiras 
–  o evento homenageou 
dez personalidades, en-
tre elas, o indicado pela 
comunidade nipo-brasi-
leira, Tadakuni Yassu-
naga, de 96 anos.
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A Aliança Cultural Brasil-
Japão realizou no dia 01 
de setembro, no recém-
-inaugurado Centro Cultu-
ral, no bairro de Pinheiros 
(zona Oeste de São Paulo), 
a cerimônia de abertura do 
1° Aliança Matsuri de Ar-
tes 1, 2, 3 Brasil-Japão. O 
evento, que ficou aberto ao 
público no fim de semana 
(2 e 3) com diversas ativi-
dades gratuitas, foi orga-
nizado em conjunto com 
os professores de artes da 
Aliança com o intuito de 
apresentar ao público em 
geral, em especial os da 
região, a tradicional e rica 
arte japonesa feita a mão 
bem como divulgar o ca-
lendário de cursos para o 
segundo semestre.

Com 1º Aliança Matsuri, ACBJ abre suas portas para o 
público e apresenta cursos e professores de artes

————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——–––––––––––—––—–––| Pág. 12
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A Associação Cultural e 
Assistencial dos Provin-
cianos de Saitama no Bra-
sil realizou, no último dia 
3, na sede da Associação 
Centro Social Tochigi do 
Brasil, no bairro de Vila 
Mariana (zona Sul de São 
Paulo), Solenidade Come-
morativa dos 100 anos de 
Imigração dos Provincia-
nos de Saitama e 60 anos 
de fundação do Kenjinkai. 
O evento contou com a 
presença de  uma comi-
tiva de Saitama liderada 
pelo governador Kiyoshi 
Ueda e pelo presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Saitama, Tetsuya Kobaya-
shi.

Saitama celebra 100 anos de imigração dos provincianos 
e 60º aniversário de fundação do Kenjinkai

————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——–––––––––––—––—–––| Pág. 12
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ARqUivO/jiRO MOchizUkiNão basta ser presi-
dente, tem que par-
ticipar. Quem for ao 

Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social) neste 
domingo, 10, para prestigiar 
a terceira edição do Saa – 
Hajimeyou – evento ideali-
zado pela cantora japonesa 
Mariko Nakahira com o in-
tuito de arrecadar recursos 
para a conclusão do Espaço 
Cultural da entidade – cer-
tamente vai se deparar com 
uma cena, no mínimo, curio-
sa. No palco, entre os cerca 
de 200 participantes, estará a 
presidente do Bunkyo, Haru-
mi Goya. 

Não será exatamente uma 
experiência nova para a man-
datária da principal entidade 
nipo-brasileira porque, além 
de já praticar dança japonesa 
há mais de dez anos, Haru-
mi Goya pode ser vista dan-
çando nos animados eventos 
realizados pela comunidade 
okinawana, que invariavel-
mente terminam no kachashi 
(quando artistas e público 
são convidados a dançar e a 
se confraternizar).

No entanto, no palco, 
diante do público, será a pri-
meira vez. Trata-se de uma 
dança cômica, que conta a 
história de um trabalhador 
de roça. E pelo jeito, a pre-
sidente incorporou o espí-
rito solidário do Saa – Haji-
meyou. Tanto que, conforme 
apurou o Jornal Nippak, 
Harumi Goya decidiu que 
o gohan que alimentará to-
dos os 200 participantes no 
último ensaio, que acontece 
neste sábado, ficará sob sua 
responsabilidade. A inicia-
tiva contagiou e todos decidi-
ram colaborar com um prato. 
E assim será também no do-
mingo, dia da apresentação.

Mas a presença da presi-
dente do Bunkyo no palco, 
dançando, não será a única 
novidade do Saa-Hajimeyou, 
que terá, pela primeira vez, a 
participação dos grupos Tan-
gue Setsuko Taiko, Tenryu 
Wadaiko e Yasuki Bushi. No 
intervalo, presença da escola 
Hongwanji Asoka Gakko, da 
cidade de Lins (SP). Comple-
tam a lista o cantor Takeshi 
Nishimura, Acal Taiko, 
Kenko Taisso, Coral Miriam 
Otachi, a Escola de Dança 
Hanayagui Ryu Kinryukai, 
além da própria Mariko 
Nakahira.

Conforme as edições an-
teriores, o espetáculo terá o 
mesmo formato, com uma 
apresentação ligada a outra. 
Também, coerente com a 

proposta de fortalecer o espí-
rito de união dos participan-
tes, o Saa-Hajimeyou encerra 
com a dança coletiva “Ipê 
Ondo”, ressaltando a flor do 
ipê como símbolo da ami-
zade Brasil-Japão.

Causa nobre – Outro dife-
rencial do espetáculo é a par-
ticipação de todos os envol-
vidos, que também colabo-
ram com o valor dos ingres-
sos (R$ 30,00). Ao mesmo 
tempo, a cantora Nakahira 
tem feito uma campanha es-
pecial no Japão, nos locais 
onde faz suas apresentações, 

solicitando uma contribuição 
simbólica por meio da aqui-
sição do ingresso. Este ano, 
foram arrecadados cerca de 
200 mil ienes.

Nas duas primeiras edi-
ções, foram arrecados cerca 
de R$ 50 mil em cada show.

Nakahira ressalta a preo-
cupação com a transparência 
dos procedimentos, sempre 
convocando a imprensa nik-
kei para divulgação dos fatos 
e enviando recibo aos doado-
res do Japão.

Ao finalizar, pede descul-
pas por “solicitar contribui-
ção de todos nesta época em 

que o Brasil atravessa um pe-
ríodo de crise”, mas acredita 
que esta seja “uma causa no-
bre que é a de preservar o le-
gado de nossos antepassados, 
que construíram com muito 
empenho, suor e sacrifício”.
(Aldo Shiguti, com site do 
Bunkyo)

3º SAA-HAJIMEYOU
Todos unidos vamos colabo-
rar com a conclusão do Es-
paço Cultural Bunkyo
Data/hora: 10 de setembro, 
domingo, das 13h às 16h
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381 – Liberdade - próximo da 
estação São Joaquim do me-
trô)
Ingressos: R$ 30,00
Mais informações: 

Presidente do Bunkyo vai se
apresentar no 3º Saa-Hajimeyou

Evento deve reunir cerca de 200 participantes, inlcuindo a presidente harumi goya, no palco do Bunkyo

Takeshi Nishimura é um dos participantes desta edição

Público interage com participantes na segunda edição

PROGRAMAÇÃO
1 - ABERTURA (Opening 
Saa Hajimeyou) TODOS
2 - Tangue Setsuko Taiko 
Dojo
3 - Tangue Setsuko Taiko 
Dojo + Associação Kenko 
Taisso do Brasil
4 - Associação Kenko Taisso 
do Brasil
5 - Associação Kenko Taisso 
do Brasil + Takeshi Nishi-
mura
6 - Takeshi Nishimura
7 - Takeshi Nishimura + Ha-
nayagui Ryu Kinryukai
8 - Hanayagui Ryu Kinryukai
9 - Intervalo + (Apresentação 
do Grupo Hongwanji Asoka 
Gakkou de Lins)
10 - Hanayagui Ryu Kin-
ryukai + Tenryu Wadaiko / 
ACAL Taiko
11 - Tenryu Wadaiko / ACAL 
Taiko
12 - Tenryu Wadaiko / ACAL 
Taiko + Yasugui Bushi Dojou 
Sukui SP
13 - Yasugui Bushi Dojou 
Sukui SP
14 - Yasugui Bushi Dojou 
Sukui SP + Coral Miriam 
Otachi
15 - Coral Miriam Otachi
16 - Coral Miriam Otachi + 
Mariko Nakahira
17 - Mariko Nakahira
18 - Mariko Nakahira + Tan-
gue Setsuko Taiko Dojo
19 - Ipê Ondo

AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

“LOUCURAS ANUNCIADAS 
– FRANCISCO DE GOYA” 
Curadora: Mariza Bertoli
Classificação indicativa: livre 
para todos os públicos 
Onde: CAIXA Cultural São 
Paulo (Praça da Sé 111, Centro, 
próximo à estação Sé do metrô) 
Visitação: 29/07 a 24/09/2017 
(terça-feira a domingo) 
Horário: 9h às 19h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
(Acesso para pessoas com defi-
ciência) 
Informações: 11/3321-4400 

ALÉM DO VISÍVEL, AQUÉM 
DO INTANGÍVEL – FÁBIO 
MAGALHÃES
Curadora: Alejandra Munoz
Classificação indicativa: 14 
anos
Onde: CAIXA Cultural São 
Paulo (Praça da Sé 111, Centro, 
próximo à estação Sé das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
10h às 18h
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/subtle

KENGO KUMA – ETERNO 
EFÊMERO
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, Bela Vista)
De 18/07 a 10/09/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
10h às 18h
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/kengokuma-
exposicao

TOMIE OHTAKE – COR E 
CORPO – CURITIBA/PR
Onde: Caixa Cultural Curitiba 
(Rua Conselheiro Laurindo 280, 
Centro, Curitiba/PR)
De 12/07 a 10/09/2017
Horário: 3ª a sábado das 10h às 
20h e domingo das 10h às 19h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.caixacultu-
ral.gov.br

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

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

CINEMA

ORIENTE PRÓXIMO: RE-
TROSPECTIVA DE CINEMA 
JAPONÊS
Onde: Casa das Rosas – Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura (Av. Paulista 37, pró-
ximo à estação Brigadeiro do 
metrô)
Convênio com o estacionamento 
Parkimetro: Alameda Santos, 74 
(exceto domingos e feriados).
Informações: www.casadas-
rosas.org.br e 11/3285-6986 e 
11/3288-9447
PROGRAMAÇÃO:
19/09/2017(terça), às 19h, 
Honra de Samurai (2006), 14 
anos, 121 min

EVENTO 

37ª FESTA DE FLORES E MO-
RANGOS DE ATIBAIA/SP
Onde: Parque Municipal Ed-
mundo Zanoni (Av Horácio 
Neto 1030, Atibaia/SP)
De 01 a 24/09/2017
Horário: 9h às 18h sextas a do-
mingos e dia 07/09/17
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/96570-6147 
whatsapp e www.floresemoran-
gos.com.br 

18º CONCURSO NAGUISA 
DE KARAOKÊ
Onde: Associação Naguisa de 
Karaokê (Rua Nelson Fernandes 
378, Cidade Vargas, próximo à 
Estação Jabaquara de Metrô)
Dia 10/09/2017 (domingo)
Horário: 8h
Estacionamento (pago): Rua 
Nelson Fernandes, 332
Inscrições: R$25,00. Combo 
(normal + natsumelo): R$40,00
Buffet: Maria (por quilo) – al-
moço e jantar.
Serviço de Saúde: Avaliação de 
Pressão Arterial e Índice de Gli-
cemia, pela Equipe de Saúde do 
HOSPITAL SANTA CRUZ.
Outros: Haverá sorteios de prê-
mios e Mini-Bazar com produ-
tos diversos.

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JA-
PÃO
Dia 24/09/2017 – História do Ja-
pão 6 – Período Edo (isolamento 
do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do Ja-
pão 7 – Períodos Meiji (moder-
nização) e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do 
Japão 8 – Período Showa até a 
Segunda Guerra
Dia 10/12/2017 – História do 
Japão 9 – Pós-Guerra e a Era 
Heisei
Onde: Associação Cultural 
Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins 
de Vasconcelos 3352, Vila Ma-
riana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

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

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

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

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

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

Informações e divulgação de 
eventos com Cristiane Kisihara
cris_kisihara@hotmail.com
Tel. 11/3340-6060
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Com expectativa de re-
ceber um público esti-
mado em cerca de 100 

mil visitantes em 13 dias de 
evento, prossegue hoje (fe-
riado da Independência), sex-
ta, sábado e domingo (7, 8, 9 
e 10 e também nos dias 15, 16 
e 17 e 22, 23 e 24 deste mês), 
no Parque Edmundo Zanoni, 
em Atibaia, a 37ª Festa de 
Flores e Morangos. Uma re-
alização da Associação Hor-
tolândia de Atibaia, a festa 
é consolidada e reconhecida 
tanto no âmbito nacional 
como internacional, sendo o 
quarto evento cultural pau-
lista que mais atrai público de 
fora do Estado de São Paulo. 

Com “O Japão mais perto 
de você”, a edição deste ano 
oferece aos visitantes a típi-
ca culinária japonesa, flores 
e plantas que encantam pela 
qualidade e variedade de es-
pécies, além de um cenário 
cultural intenso e diversifi-
cado. 

Parte dessa grandiosidade 
foi apresentada já na sexta-
-feira passada, primeiro dia 
de funcionamento da festa, 
quando aconteceu a cerimô-
nia de abertura. Estiveram 
presentes, entre outros, o pre-
sidente da Associação Horto-
lândia de Atibaia, Nelson Yo-
shida, o prefeito da Estância 
de Atibaia, Saulo Pedroso de 
Souza, e sua esposa, a presi-
dente do Fundo Social de So-
lidariedade de Atibaia, Simo-
ne Cardoso; o vice-prefeito 
da Estância de Atibaia, Emil 
Ono; o cônsul Satoshi Mo-
rita; o secretário-adjunto de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Ru-
bens Rizek Jr.; os deputados 
federais Walter Ihoshi, Van-
derlei Macris e Herculano 
Passos, o presidente da Acen-
bra (Associação Cultural e 
Esportiva Nipo-Brasileira 
de Atibaia), Eriberto Ono,  o 
presidente da Pró-Flor – As-
sociação dos Produtores de 
Flores e Plantas Ornamentais 
de Atibaia – Dirceu Hasimoto 
e o presidente do Sindicato 
Rural de Atibaia, Tsutomu 
Mitsuiki, entre outros.

Inspiração – A crise econô-
mica que o país atravessa do-
minou os discursos. Nelson 
Yoshida disse que, apesar do 
cenário econômico atual, a 
expectativa é que o balanço 

seja positivo. Segundo ele, o 
sucesso do evento, que en-
volve mais de 2 mil pessoas, é 
resultado do esforço conjunto 
entre a iniciativa privada e o 
poder público municipal. 

Ao Jornal Nippak, o 
presidente da Associação 
Hortolândia de Atibaia des-
tacou que “a gente sempre 
acaba buscando confiança 
nas pessoas que já realizaram 
esse evento”. “Essa busca 
de orientação e informações 
daqueles que já batalharam 
por essa festa sempre nos 
fortalece”, explicou Yoshida, 
acrescentando que, “particu-
larmente, já participo desse 
evento há 30 anos e já pas-
samos por momentos difíceis 
que foram superados”. “E 
outros novos desafios surgi-
rão. Então, se existir trabalho 
e dedicação a gente acaba 
não dando muita importân-
cia para a crise e tendo uma 
visão para o futuro. Isso é o 
que nos move”, observou ele, 
afirmando que o produtor já 

vinha se preparando para en-
frentar o pior.

Parque Ecológico – “Essa 
crise já vinha sendo anunciada 
desde 2014. Nós já prevíamos 
esses altos custos, diminuindo 
a capacidade de reinvestimen-
to do produtor. Mas espero 
que não persista por mais 
tempo. Hoje, para sobreviver, 
o produtor trabalha com uma 
pequena margem de lucro. 
Estamos trabalhando próximo 
ao custo de produção. Mas 
acredito que isso não acontece 
apenas com o nosso setor, mas 
com toda a atividade econô-
mica no país. Estamos todos 
no mesmo barco, sejam elas 
atividades rurais, industriais 
ou comerciais. O importante é 
mudar o olhar e buscar resul-
tados nos pequenos detalhes”, 
disse Yoshida, que também fa-
lou sobre a situação do Parque 
Ecológico de Atibaia, que está 
sendo construindo pela Asso-
ciação Hortolândia no bairro 
dos Pires, em Atibaia. 

Em uma área de 580 mil 
metros, a associação pretende 
desenvolver projetos educa-
cionais, culturais e agrícolas 
com o objetivo de trazer gran-
des incentivos ao turismo e a 
economia local. São diversas 
áreas envolvidas para valo-
rizar o crescimento munici-
pal. Com projeto assinado 
pelo arquiteto Ruy Ohtake, 
o empreendimento tem foco 
no conceito sustentabilidade. 
O projeto prevê ecoturismo, 
captação de água de chuva 
para reaproveitamento, cen-
tro de tratamento de esgoto, 
áreas experimentais agríco-
las, dentre outras. 

Orgulho – Para o presidente 
do Sindicato Rural de Atibaia, 
Tsutomu Mitsuiki, a Festa de 
Flores e Morangos de Ati-
baia já é reconhecida nacio-
nalmente e “esperamos que 
ela seja reconhecida também 
internacionalmente para nos 
dar mais orgulho e força para 
o futuro”. 

 Já o presidente da Pró-
-Flor, Dirceu Hasimoto, ex-
plicou que a região conta com 
cerca de 700 produtores de 
flores e plantas ornamentais 
que se dedicam à produção 
familiar e até a produção em 
larga escala. “Muitos utilizam 
recursos avançados”, desta-
cou Hasimoto, acrescentando 
que “nossos produtores, além 
de gerarem empregos, pro-
porcionam outros benefícios 
como moradia e saneamento 
básico”. 

Segundo ele, apesar do 
momento difícil, os produ-

37ª edição da Festa de Flores e Morangos exalta 
força da cultura japonesa em Atibaia

tores “devem continuar in-
sistindo”; “Devemos estar 
preparados para atender a 
demanda quando a economia 
melhorar”, disse avalia Hasi-
moto, explicando que o Bra-
sil conta com cerca de 9 mil 
produtores de flores e a ren-
da per capita, de R$ 26,00, é 
considerada baixa se compa-
rada com países como a Ho-
landa, cujo consumo médio é 
de R$ 150,00, e a Alemanha, 
com consumo médio de R$ 
190,00 por habitante. “Ainda 
temos que trabalhar muito”, 
afirmou.

Representando o titular 
da pasta, Arnaldo Jardim, e 
o governador Geraldo Alck-
min, o secretário-adjunto de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo disse 
que, apesar de o país estar 
atravessando a pior crise de 
sua história, a Festa de Flo-
res e Morangos de Atibaia 
envolve três setores que 
crescem gradativamente ano 
a ano: 1) a fruticultura – “o 
morango de Atibaia é dife-
renciado, um dos melhores 
do mundo” – que cresce entre 
5% e 7% todos os anos; 2) o 
mercado de flores, que está 
crescendo de 10% a 12% ao 
ano; 3) e o setor de turismo.

Homenagem – O deputado 
Walter Ihoshi lembrou que 
em 2018 a comunidade ja-
ponesa comemora os 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil e “Atibaia é uma 
parte importante dessa histó-
ria. “Essa festa é um exemplo 
do legado deixado por nossos 
antepassados, um exemplo 
de integração entre os povos, 
mas sobretudo, de valoriza-
ção da produção local”.

“A Festa de Flores e Mo-
rangos, que atinge este ano 
sua 37ª edição é uma homena-
gem da comunidade nipo-bra-
sileira aqui representada pela 
Associação Hortolândia, uma 
associação reconhecida por 
toda a sociedade local. Mais 
uma vez a Festa de Flores e 
Morangos de Atibaia traz essa 

rica cultura nipo-brasileira e 
apresenta a vocação agrícola 
da região, que tem na produ-
ção de flores e morangos um 
exemplo para todo o país. 
Fortalecer a produção, forta-
lecer o desenvolvimento e as 
oportunidades, junto com a 
integração cultural é tudo de 
bom aqui na cidade de Ati-
baia”, disse Ihoshi.

Consolidação – Em entre-
vista ao Jornal Nippak, o 
prefeito Saulo Pedroso des-
tacou a importância da festa 
para o município. “Costumo 
dizer que a Festa de Flores 
e Morangos é a festa que 
consolida todas as princi-
pais características do nosso 
município. Município que é 
forte na produção de flores e 
morangos – e não só em ter-
mos de quantidade mas tam-
bém em termos de qualidade 
–, um município acolhedor, 
que investe muito no acolhi-
mento dos turistas e para que 
isso aconteça a gente tem que 
proprocionar eventos de qua-
lidade e a cada ano que passa 
essa festa fica maior e melhor. 
Além disso tudo, tem um in-
grediente que a comunidade 
japonesa proporciona, que é a 
riqueza cultural. E visitando 
a festa a gente tem oportuni-
dade de conhecer essa qua-
lidade, esse empenho e essa 
dedicação que tem reflexo 
não só no desnevolvimen-
to econômico da cidade mas 
também  no desenvolvimento 
das pessoas”, destacou Saulo.
Veja mais fotos à pagina 9

(Aldo Shiguti)

37º FESTA DE FLORES E 
MORANGOS DE ATIBAIA
Data: Até 24 de setembro de 
2017
As sextas, sábados e domingos 
- incluindo dia 07.
Horários: das 09h até 18h
Local: Parque Municipal Ed-
mundo Zanoni, Av. Horácio 
Neto, 1030.
Cidade: Atibaia, SP.
Telefone – 0800-555-979
www.floresemorangos.com.br

Autoridades, convidados e organizadores participam do tradicional kagami Biraki

Dirceu hasimoto, presidente da Pró-flor: “Temos muito trabalho”

PROGRAMAÇÃO DE PALCO DOS DIAS 2, 3 E 7 DE SETEMBRO
DIA 07/09 (QUINTA)

12H: Bon Odori Atibaia (Japão)
13H: Nuaar – Núcleo de Artes Árabes (Árabe)
14H: Grupo Gold Und Silber – Soc. Filarmônica (Alemanha)
15H: Kawasuji Taikô de Atibaia (Japão)
16H: Filha de Isis – Grupo de Dança do Ventre (Árabe)
17H: Bon Odori Atibaia (Japão)

DIA 09/09 (SÁBADO)
12H: Bon Odori Atibaia (Japão)
13H: Grupo Aozora Daiko Bragança Paulista (Japão)
14H: Grupo Puro Country de Tuiti (Estados Unidos)
15H: Kawasuji Taikô de Atibaia (Japão)
16H: Grupos Raizes de Atibaia (Brasil)
17H: Bon Odori Atibaia (Japão)

DIA 10/09 (DOMINGO)
11H: Sumô (Japão)
12H: Bon Odori Atibaia (Japão)
13H: Kagura do Brasil (Japão)
14H: Grupo Volga (Rússia)
15H: Kawasuji Taikô de Atibaia (Japão)
16H: Ishin Yosakoi Soran (Japão)
17H: Bon Odori Atibaia (Japão) *Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

Setor de vendas oferece uma variedade de plantas e flores

Visitantes ficaram encantados no primeiro fim de semana da festavencedores do concurso de Desenho

O cônsul Satoshi Morita entre o prefeito e o presidente da associação

Walter ihoshi, Nelson Yoshida (presidente da Associação hortolân-
dia) e Rubens Rizek (secretário-adjunto de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo)

Evento prossegue hoje (quinta) e nos próximos três fins de semana
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CoMeNTáRIo (06/09/2017)

ex-moradores dos Territórios do Norte 
visitam ilha de etorofu

Há 72 anos, a Rússia ocu-
pou ilegalmente quatro ilhas 
japonesas conhecidas como 
Territórios do Norte. Em 
julho deste ano, o comenta-
rista-sênior da NHK Ichiyo 
Ishikawa acompanhou uma 
delegação de japoneses ex-
-residentes da região em uma 
visita especial sem necessi-
dade de visto a Etorofu, uma 
das quatro ilhas. No Comen-
tário de hoje, vamos ouvir o 
comentarista falar sobre a 
história e o estado atual dos 
Territórios do Norte.

Ele diz: “No dia 28 de 
agosto de 1945, forças ar-
madas soviéticas chegaram 
de surpresa à ilha de Etoro-
fu. Todos consideravam que 
a Segunda Guerra Mundial 
havia terminado, já que duas 
semanas antes o Japão havia 
declarado o final do conflito. 
As forças soviéticas primeiro 
tomaram Etorofu e, até o dia 
4 de setembro, depois de con-
firmar que não havia forças 
americanas na região, ocupa-

ram as ilhas de Kunashiri e 
Shikotan, bem como o grupo 
de ilhotas de Habomai.

A área da ilha de Etorofu é 
mais que o dobro da principal 
ilha de Okinawa. As quatro 
ilhas dos Territórios do Norte, 
incluindo Etorofu, eram habi-
tadas pelos povos indígenas 
ainu. Os japoneses começaram 
a ocupar a região no final do 
século 18, quando o rico mer-
cador Takataya Kahei conse-
guiu abrir uma rota marítima 
passando pelo estreito de Ku-
nashiri. A zona era conhecida 
como uma área perigosa, com 
correntes marinhas imprevi-
síveis. Kahei começou a ex-
plorar novas áreas de pesca ao 
largo de Etorofu e a ilha pros-
perou graças aos abundantes 
capturas de salmão e truta.

Durante minha estada em 
Etorofu, visitei o museu his-
tórico da ilha, onde se explica 
que os ainu já habitavam a 
região muito tempo antes dos 
japoneses. O museu também 
mostra que colonos japoneses 

moraram na região até o final 
da Segunda Guerra Mundial. 
Mas não há nada sobre a ilha 
ter sido desbravada pelos ja-
poneses desde o final do sé-
culo 18. A exibição parece 
ter sido pensada para passar 
a impressão de que os russos 
foram os primeiros a chegar e 
explorar a ilha.

Agora, quase todas as edi-
ficações usadas pelos antigos 
colonos japoneses já desapa-
receram. A única construção 
da época ainda em pé é o 
prédio de uma antiga escola 
fundamental japonesa.

Contudo, eu tive a opor-
tunidade de fazer uma des-
coberta inesperada quando 
visitei uma família russa ao 
lado de Yasuji Komai, neto 
de antigos moradores japo-
neses da região. Sergei e sua 
esposa Rimma se mudaram 
para a ilha na década de 1970 
e trabalharam como profes-
sores e na indústria pesqueira 
local. A família Komai cos-
tumava administrar uma área 

de pesca ao norte da ilha. Ya-
suji disse ao casal que existia 
uma incubadora de ovas de 
salmão na vila de Shibetoro, 
onde está o túmulo de seus 
antepassados. Para nossa sur-
presa, Sergei nos disse que a 
incubadora ainda existe.

Agora, estão sendo pro-
gramadas atividades econô-
micas conjuntas bilaterais nas 
quatro ilhas controladas pela 
Rússia. Tóquio e Moscou es-
tão estudando uma forma de 
fazer com que os dois lados 
possam realizar projetos eco-
nômicos conjuntos nas áreas 
de pesca, turismo e processa-
mento de frutos do mar. Tudo 
sem prejudicar a posição le-
gal de cada um mesmo antes 
da questão da soberania das 
ilhas ser resolvida.

É grande a expectativa de 
que as atividades econômicas 
conjuntas ajudem a realizar o 
sonho dos antigos moradores 
da região de voltar para suas 
casas e visitar o local sem 
quaisquer empecilhos.” PolÍTICA (1/09/2017)

Seiji Maehara é o novo líder 
do oposicionista Partido 
Democrático

O maior partido oposi-
cionista do Japão escolheu 
seu novo líder. O ex-minis-
tro dos Negócios Estran-
geiros, Seiji Maehara, ven-
ceu a eleição do novo líder 
do Partido Democrático na 
sexta-feira.

Maehara obteve 502 pon-
tos, a maioria procedente 
dos apoiadores, legisladores 
regionais e nacionais do par-
tido e candidatos que deverão 
concorrer nas próximas elei-
ções nacionais.

Ele competiu contra o ex-

-secretário-chefe de gabinete, 
Yukio Edano, que conseguiu 
332 pontos.

No discurso de aceitação 
como o novo líder, Maehara 
prometeu fazer com que seu 
partido se torne uma alterna-
tiva em potencial do situacio-
nista Partido Liberal Demo-
crático.

O partido tem tido dificul-
dades em aproveitar a recente 
queda do Partido Liberal De-
mocrático nas pesquisas de 
opinião e está visando ter um 
novo início.

RADIoATIVIDADe (04/09/2017)

Análise do governo japonês 
não detecta níveis anormais de 
radiação no Mar do Japão

O governo japonês havia 
enviado para o Mar do Japão 
um avião de reconhecimento 
com o objetivo de medir a ra-
dioatividade do ar na região.

Mas o material coletado 
pela aeronave não tinha par-
tículas radioativas ligadas ao 
teste nuclear que a Coreia do 
Norte fez no domingo.

A Autoridade Reguladora 
Nuclear do Japão também tem 
analisado a radioatividade do 
ar em várias regiões do país.

No domingo, o ministério 
japonês da Defesa enviou um 
avião das Forças de Autode-

fesa para coletar amostras de 
poeira e ar em três áreas so-
bre o Mar do Japão.

Os resultados da análise 
foram divulgados na segun-
da-feira. De acordo com o 
governo japonês, não foram 
detectadas partículas radioa-
tivas ligadas ao teste nuclear 
norte-coreano.

O governo também disse 
que, até às 8h da manhã de 
segunda-feira, horário local, 
não havia detectado níveis 
anormais de radiação em 
cerca de 300 postos de moni-
toramento pelo Japão inteiro.

INTeRNACIoNAl (05/09/2017)

Análise do Fórum econômico do oriente
A partir de quarta-feira, dia 

6 de setembro, o governo da 
Rússia vai sediar na cidade de 
Vladivostok, no extremo leste 
do país, o Fórum Econômico 
Oriental. O primeiro-ministro 
do Japão, Shinzo Abe, vai 
encontrar-se no dia 7 de se-
tembro com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, pa-
ralelamente ao fórum. Hoje, 
para o Comentário, conversa-
mos com Shigeki Hakamada, 
professor da Universidade da 
Província de Niigata, sobre os 
principais tópicos do fórum e 
da reunião de cúpula.

Hakamada diz: "Atual-
mente a Rússia encontra-se 
em sérias dificuldades finan-
ceiras devido à queda nos 
preços do petróleo bruto e às 
sanções econômicas impos-
tas por países europeus e pe-
los Estados Unidos. Moscou 
espera incentivar investimen-
tos de países da Ásia através 
do fórum econômico. O país 
quer fortalecer também os la-
ços de cooperação com mais 

nações asiáticas e aumentar 
sua presença na região Ásia-
-Pacífico, com o objetivo de 
se opor à pressão da Europa e 
dos Estados Unidos.

Em agosto a Rússia anun-
ciou que vai denominar 4 
ilhas administradas por Mos-
cou e reivindicadas por Japão 
como um novo tipo de zona 
econômica especial. Várias 
áreas na região do extremo 
oriente foram chamadas de 
"territórios de desenvolvi-
mento prioritário", ou TOR, 
nas iniciais em inglês, regi-
ões com isenções fiscais es-
peciais. As quatro ilhas não 
estão desenvolvidas e pre-
cisam de infraestrutura para 
os residentes. Moscou quer 
desenvolver as ilhas atraindo 
investimento do exterior e do 
setor privado na Rússia.

Mas Moscou deixou claro 
que as atividades econômicas 
no âmbito dos territórios de 
desenvolvimento prioritário 
são controladas pela legisla-
ção russa. Isso indica que as 

ilhas, onde vale a lei russa, são 
de soberania russa. O governo 
japonês diz que as ilhas são 
parte inerente de seu território 
e foram ilegalmente ocupadas 
depois da Segunda Guerra 
Mundial. O Japão jamais acei-
taria uma ação unilateral des-
se tipo por parte da Rússia.

Quando o presidente Pu-
tin visitou o Japão em de-
zembro do ano passado, ele 
e o primeiro-ministro Shinzo 
Abe, concordaram em dar 
início a conversações so-
bre as atividades econômi-
cas conjuntas nas ilhas e em 
desenvolver métodos para 
implementar atividades de 
forma a não contrariar as pos-
turas dos dois governos. Sob 
este ponto de vista, a recente 
decisão da Rússia parece ir 
contra o acordo. O governo 
do Japão tentou realizar ativi-
dades econômicas conjuntas 
nas ilhas seguindo diretrizes 
especiais, para que nem a ju-
risdição russa nem a japonesa 
fossem válidas naquele terri-

tório. Contudo, a Russia pare-
ce não estar disposta a passar 
anos discutindo novas diretri-
zes. O Japão certamente quer 
impedir a implementação do 
plano TOR. Por isso, o foco 
das conversações será sobre 
como os dois lados podem li-
dar com essa questão.

Acho que há uma possibili-
dade de Abe e Putin chegarem 
a um acordo sobre atividades 
econômicas conjuntas simbo-
licamente, numa área neutra, 
para resolverem este problema. 
Entre as opções estão o auxílio 
na medicina à distância, sem 
que médicos precisem ir até 
as ilhas, o cultivo de recursos 
marinhos ao redor das ilhas e 
cruzeiros turísticos ao largo 
das ilhas, já que o presidente 
Putin com certeza entende o 
significado de um acordo tão 
específico com o primeiro-mi-
nistro Abe. Ele provavelmente 
acha que isso permitirá à Rús-
sia mostrar ao mundo que não 
está diplomaticamente isolada 
na Ásia."

ReCuRSoS HuMANoS (05/09/2017)

Governo do Japão forma grupo 
para discutir recursos humanos

O governo do Japão está 
formando um grupo para bus-
car novas formas de investi-
mento em recursos huma-
nos. Na lista de integrantes 
do painel apurada pela NHK 
estão uma professora de uma 
escola de negócios do Reino 
Unido e um estudante univer-
sitário japonês que comanda 
uma empresa na área de Tec-
nologia da Informação.

A professora Lynda Grat-
ton é co-autora do livro inti-
tulado "Os 100 Anos de Vida: 
Vivendo e Trabalhando na 
Era da Longevidade". O estu-

dante da Universidade Keio, 
Yoichiro Mikami, preside a 
GNEX. Ele inciou seu ne-
gócio quando ainda era estu-
dante do ginásio.

O painel irá discutir como 
elevar o investimento em pes-
soal. Entre os tópicos estão a 
gratuidade da pré-escola e do 
Ensino Superior, e um novo 
olhar sobre os tradicionais 
métodos de contratação.

O painel deverá ter sua 
primeira reunião na próxima 
semana, e um relatório preli-
minar deverá ser apresentado 
no final do ano.

CoReIA Do NoRTe (06/09/2017)

Japão e Coreia do Sul 
concordam em aumentar pressão 
sobre a Coreia do Norte

O ministro da Defesa do 
Japão, Itsunori Onodera, e sua 
contraparte sul-coreana, Song 
Young-moo, concordaram em 
trabalhar estreitamente com 
os Estados Unidos no sentido 
de aumentar a pressão sobre a 
Coreia do Norte. Isto acontece 
em seguida ao sexto teste nu-
clear de Pyongyang.

Os dois ministros conver-
saram por telefone na quarta-
feira. Onodera disse a Song 
que é totalmente inaceitável 
que a Coreia do Norte tenha 
ido adiante com a realização 
de um teste nuclear, a despei-
to dos repetidos alertas vindo 
da comunidade internacional. 

Ele ressaltou a necessidade 
de aumentar a pressão sobre a 
Coreia do Norte para forçar o 
país a adotar medidas rumo a 
desnuclearização.

Song condenou o teste, e 
disse que a Coreia do Sul vai 
se unir à comunidade interna-
cional na adoção de medidas 
severas em resposta a esta si-
tuação.

Depois da conversa, Ono-
dera disse à imprensa que 
trocara informações com o 
lado sul-coreano. Acrescen-
tou que os dois lados concor-
daram em manter um diálogo 
quando novos desenvolvi-
mentos aconteçam.

FAMÍlIA IMPeRIAl (06/09/2017)

Príncipe Hisahito faz 
aniversário de 11 anos

O príncipe Hisahito do 
Japão, filho do príncipe e da 
princesa Akishino, comple-
tou 11 anos de idade na quar-
ta-feira.

O príncipe Hisahito come-
çou em abril seu quinto ano 
da escola fundamental. Na 

escola, alunos do quinto e do 
sexto ano participam de di-
versas comissões estudantis. 
Segundo a Agência da Casa 
Imperial, como membro da 
comissão responsável pelas 
plantas, o príncipe rega e faz 
seu transplante regularmente.

JAPÃo-MoNGÓlIA (06/09/2017)

Premiê japonês se encontra com 
presidente da Mongólia

O primeiro-ministro do 
Japão se reuniu com o novo 
presidente da Mongólia em 
uma ilha ao sul da cidade rus-
sa de Vladivostok, no extre-
mo oriente do país.

Shinzo Abe chegou à ci-
dade na quarta-feira para par-
ticipar do Fórum Econômico 
do Oriente. O evento reúne 
líderes e empresários de na-
ções da Ásia e do Pacífico.

No encontro com o presi-
dente Khaltmaa Battulga, que 
assumiu o cargo em julho, 
Abe disse esperar colaborar 
com a Mongólia no aprofun-
damento dos laços bilaterais. 
O premiê japonês disse con-
siderar o país um importante 
parceiro regional.

Na manhã de quinta-feira, 
Abe vai se encontrar com o 
presidente da Coreia do Sul, 
Moon Jae-in. Mais tarde, no 

mesmo dia, o premiê japonês 
vai se sentar com o presidente 
russo Vladimir Putin nos bas-
tidores do fórum.

Com o presidente sul-co-
reano, Abe planeja reafirmar 
que a colaboração de seus 
países em prol de uma nova 
resolução com sanções contra 
a Coreia do Norte. A resolu-
ção, a ser adotada pelo Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas, é uma resposta 
ao teste nuclear realizado por 
Pyongyang no domingo.

Quanto ao encontro com 
Putin, Abe deve pedir que o 
presidente russo desempe-
nhe um papel construtivo en-
quanto membro permanente 
do Conselho de Segurança. 
Abe espera que a comuni-
dade internacional se coor-
dene para aumentar a pressão 
sobre a Coreia do Norte.

TReINAMeNTo (06/09/2017)

Ilha japonesa realiza 
exercícios como prevenção 
contra eventual míssil

As pessoas em uma ilha 
japonesa, situada na região 
oeste do país, realizaram um 
exercício de evacuação como 
preparativo para enfrentar um 
possível lançamento de mís-
sil pela Coreia do Norte.

Cerca de duas mil pessoas 
na cidade de Okinoshima, na 
Província de Shimane, parti-
ciparam do que é tido como 
o primeiro exercício de tal 
tipo em uma ilha japonesa. 
O exercício se baseou em 
uma cenário de queda de um 
míssil, nas proximidades da 

ilha. Em resposta a um aler-
ta emitido através de alto-fa-
lantes, crianças em uma es-
cola primária se protegeram 
no meio de sua sala de aulas 
para se defenderem contra 
possíveis cacos de vidro das 
janelas.

Uma aluna do sexto ano 
disse que estava nervosa mas 
foi capaz de reagir calma-
mente. Acrescentou ser difícil 
imaginar um míssil caindo no 
local, mas desejava usar esta 
experiência para situações de 
emergência.
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rília, Marcos Resende (repre-
sentado o deputado federal 
Walter Ihoshi); o vereador de 
Araçatuba, Márcio Saito; a se-
cretária municipal de Cultura 
e Turismo, Maria Tereza Assis 
Lemos Marques de Oliveira 
(Tieza); o capitão da 1ª Cia da 
Polícia Militar de Araçatuba, 
Cristian Takahashi e o ex-pre-
feito de Andradina Jamil Ono 
(representado a prefeita Tami-
ko Inoue), além do diretor do 
Bradesco, Olavo Kimura.

A Federação das As-
sociações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, em 
conjunto com a Associaçāo 
Cultural Nipo-Brasileira de 
Araçatuba, realizou, no dia 
26 de agosto, no Recinto Cli-
bas de Almeida Prado, em 
Araçatuba (SP), a 50ª edição 
do Bon Odori da Noroeste. 
Segundo o presidente da Fe-
deração Shinichi Yassunaga, 
o evento foi um sucesso “gra-
ças a participação das 30 en-
tidades da Região Noroeste e 
também do público da cidade 
de Araçatuba e região”. “O 
bon odori, que a cada ano ga-
nha novos adeptos, é o único 
evento da Noroeste que reúne 
todas as associações”, des-
taca Yassunaga.

Com animação do Gaku-
dan de Araçatuba, o evento 
atraiu cerca de 5 mil pessoas. 
Estiveram presentes o presi-
dente da Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de Araçatuba, 
Nelson Kiyoshi Abe; o pre-
feito de Araçatuba, Dilador 
Borges e a vice do município, 
Edna Flor; o vereador de Ma-

STUDiO OgURA

ARAçATuBA

50º Bon odori reúne cerca de 30 entidades da Noroeste

O renomado jurista Kio-
yoshi Harada apre-
sentou, no dia 28 de 

agosto, no Conselho Superior 
de Assuntos Jurídicos e Le-
gislativos (Conjur) da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), o an-
teprojeto de atualização do 
Código Tributário Nacional – 
CTN –  que elaborou em ho-
menagem aos 50 anos de sua 
vigência. Além de Harada, 
compuseram a mesa Nildo 
Masini, Kazuo Watanabe, mi-
nistro Ilmar Galvão, ministro 
Sydney Sanches, embaixador 
Adhemar Bahadian e Hélcio 
Honda.

Em homenagem ao meio 
século de vigência do Có-
digo Tributário Nacional, Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, procedemos a atu-
alização dos dispositivos do 
CTN eliminando, de um lado, 
os artigos revogados por leis 
complementares posteriores, 
ou derrogados pela Constitui-
ção de 1988 e, de outro lado, 
incorporando outros disposi-
tivos referentes a impostos e 
contribuições sociais não pre-
vistos no CTN, mas que inte-
gram, atualmente, o  Sistema 
Tributário Nacional. 

De acordo com o autor, o 
objetivo principal deste an-
teprojeto foi o de preservar 
e perpetuar disposições do 
Segundo Livro do CTN que 
traça  as Normas Gerais de 
Direito Tributário (arts. 96 a 
218) e que se constitui em um 
verdadeiro monumento jurí-
dico, uma das melhores leis 

produzidas no País, a partir 
do anteprojeto apresentado 
pelo saudoso e inesquecível 
jurista Rubens Gomes de 
Souza. Esse Livro Segundo 
vem sendo objeto de emen-
das por Leis Complementares 
que desfiguram o espírito e o 
corpo do CTN que é uma lei 

de aplicação em âmbito na-
cional, não podendo ser con-
fundida com uma lei federal 
de aplicação no campo priva-
tivo da União cujas normas, 
ao contrário das do CTN,  
estão sempre voltadas pro fis-
cum.

Fala-se muito em reformar 

Repercussão do Kurabu  
na vida do praticante

NIPÔNICA

Já comentei sobre os ku-
rabu (clubes) nas escolas 
japonesas, atividades extra-
curriculares que alunos do 
Ensino Fundamental têm 
de praticar, até para preen-
cherem o período integral 
que cumprem naquele país. 
E que acaba ocorrendo tam-
bém aos do Médio, àqueles 
que não trabalham.

Sempre achei que deve-
ríamos adotar essa prática 
em nossas escolas. No Fun-
damental, a partir da 3ª série 
do 1º grau, os alunos têm de 
optar por algum kurabu e 
praticar a atividade relativa 
ao mesmo. Como o do fute-
bol, voleibol, basquetebol, 
natação, etc.; assim como na 
música, algum instrumento. 
Tem até rádio, cujos alunos 
passam a ser os responsá-
veis por noticiar os aconte-
cimentos da escola. Interes-
sante. Né, não?!

E o bacana é que, mesmo 
ascendendo ao 2º grau, 
quase sempre optam pe-
los mesmos kurabus, o que 
contribui para que fiquem 
cada vez melhor naquilo 
que praticam. Daí porque 
alguns prosseguem frequen-
tando kurabus no Médio ou 
mesmo no Superior.

Frequentar significa pra-
ticar. E esses costumam ser 
aplicados e dedicados. Tes-
temunhei isso quando os do 
kurabu de futebol da Uni-
versidade de Nagoya, onde 
estudei em 1985, ao desco-
brirem que era brasileiro, 

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

convidaram-me a fazer 
parte do time, o que me le-
vou a participar até da Copa 
do Imperador! Mas isto é 
outra história... rsrs.

Trouxe o fato porque, 
para ir ao campo de treino 
do time, tinha de atravessar 
o bosque do campus univer-
sitário e, no caminho, não 
me cansava de ver, atrás de 
um prédio, de uma árvore, 
no meio de arbustos, etc., 
alunos de música, com seus 
instrumentos, os mais va-
riados, ensaiando algo. Por 
isso nunca me surpreendi ao 
ver orquestras por todo país 
serem compostas por músi-
cos jovens.

Assim como não me sur-
preendi com a excepcional 
qualidade do grupo musical 
Ichimujin que veio semana 
passada ao Brasil, como 
parte de uma turnê em busca 
do Grammy. E não me sur-
preenderão se o conquista-
rem!

Agora, cá pra nós, con-
fesso, não fui exclusiva-
mente para vê-los, mas para 
prestigiar os amigos brasi-
leiros que também partici-
pariam do mesmo. Fui du-
plamente compensado!

Shinichi Yassunaga discursa durante cerimônia de abertura do Bon Odori em Araçatuba

CÓDIGo TRIBuTáRIo NACIoNAl

Jurista Kiyoshi Harada apresenta no Conjur/
Fiesp anteprojeto de atualização do CTN em 
homenagem aos 50 anos de sua vigência

o CTN. A se verificar pelos 
últimos instrumentos legislati-
vos produzidos pode-se ante-
ver o perigo de transformar o 
CTN, um instrumento de pro-
teção do contribuinte, em um 
mecanismo de coação indireta 
do contribuinte para acelerar a 
arrecadação de tributos, subs-
tituindo os meios legais de sua 
cobrança por instrumentos 
truculentos que impõem san-
ções políticas de toda ordem. 

Enfim, há o perigo de trazer 
para o bojo do CTN todas as 
maldades legislativas expres-
sas em normas da legislação 
tributária de menor hierarquia. 
Temos a convicção de que 
eventual elaboração de um 
projeto de novo Código Tri-
butário Nacional, a pretexto 
de proceder a sua atualização,  
acabará por destruir o que de 
melhor o país já produziu em 

Nildo Masini, kazuo Watanabe, ministro ilmar galvão, ministro Sydney Sanches, kiyoshi harada, 
embaixador Adhemar Bahadian, hélcio honda e Miguel haddad 

termos de Normas Gerais de 
Direito Tributário que vêm  
funcionando, repita-se,   como 
um verdadeiro escudo de de-
fesa dos contribuintes, apesar 
de um ou outro de seus dispo-
sitivos venham sendo aplica-
dos, equivocadamente, contra 
o contribuinte, por conta de 
interpretações literais, fora do 
sistema jurídico.

“Assim, incorporamos 
com críticas pertinentes  
os dispositivos do PLC nº 
469/2009 em discussão no 
Congresso Nacional que in-
troduz no Livro Segundo do 
CTN dispositivos estranhos 
que nada têm de normas ge-
rais de Direito Tributário. Es-
ses dispositivos que incorpo-
ramos no trabalho de atuali-
zação, mas, com comentários 
críticos, representam, na ver-
dade, o encampamento pelo 

legislador de decisões inova-
doras da jurisprudência em 
torno de dispositivos expres-
sos e claros do CTN, porém, 
interpretados de forma gra-
matical e pro fiscum, tornan-
do inúteis os ensinamentos da 
hermenêutica jurídica”, co-
menta Harada. 

Segundo ele, esse antepro-
jeto reduz os atuais 218 arti-
gos do CTN  para 204 artigos, 
mediante incorporação de 
novos dispositivos no lugar 
daqueles revogados por leis 
complementares posteriores, 
bem como daqueles não re-
cepcionados pela Constitui-
ção de 1988, procedendo-se 
à renumeração dos artigos, 
títulos, capítulos e seções. 

A íntegra da apresentação 
encontra-se publicada no site: 
www.haradaadvogados.com.
br

Evento reuniu 30 entidades da região Noroeste: cada vez mais forte

kiyoshi harada, embaixador Adhemar Bahadian e Miguel haddad
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O autor com o casal felícia e kiyoshi harada Marcelo, Marcus Onodera e Aurélio Nomura

  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

Cipeiro, no mucho!
CIPA é a Comissão Inter-

na de Prevenção de Aciden-
tes. As empresas privadas 
e públicas são obrigadas a 
organizar e manter em fun-
cionamento a Cipa.

A comissão tem por ob-
jetivo observar e relatar 
condições de riscos nos am-
bientes de trabalho e solici-
tar medidas para reduzir e 
eliminar riscos existentes.

Composta por repre-
sentantes do empregador e 
dos empregados, segundo a 
CLT. O presidente da CIPA 
é escolhido pelo emprega-
dor. Alguma surpresa? Com 
as alterações/fim da CLT, 
como ficará CIPA? Diz, 
CIPA! (Dissipa?)

No Banco do Brasil, 
nos anos 90, fui convidado 
a  concorrer para integrar a 
CIPA porque se dependes-
se da nomeação do gerente, 
jamais seria cipeiro. Como 
a LER, lesão por esforço 
repetititivo, (hoje DORT) 
era a principal causa do 
afastamento do serviço, 
escrevi, em minha campa-
nha eleitoral: “ ALERTAR 
sobre o stress, ALERTAR 
sobre a dependência quí-
mica, ALERTAR sobre os 
riscos da vida sedentária, A 
LER...”

Mesmo sendo um des-
conhecido na maior agência 
bancária do país, fui eleito.

- Foram os seus cole-
gas nisseis que te elegeram 
além do sindicato que deu 
uma força - garantiu o meu 
amigo Genésio.

Acho que não seria exa-
gero afirmar que, de 4 ban-
cários do BB, um era nissei/
nisseia.

Na CIPA, havia uma reu-
nião mensal. Além de fugir 
da rotina diária, os encon-
tros eram agradáveis pois os 
colegas eleitos, modéstia às 
favas, eram da vanguarda da 
saúde, da política e da cul-

tura.
O cipeiro tinha garantia 

no emprego durante o man-
dato e também no ano se-
guinte. Isso me tranquilizou 
no turbilhão do PDV, pro-
grama de demissão voluntá-
ria, criação do BB, em 1995.

O grande evento anual 
da CIPA era o simpático SI-
PAT, Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de Tra-
balho. Palestrantes famosos 
eram convidados, oficinas 
culturais e artísticas entreti-
nham os colegas de banco e 
teve até um concurso literá-
rio que a humildade me im-
pede de dizer quem venceu.

Numa SIPAT, escrevi a 
carta-convite, a seguir:

“ A nossa saúde física e 
emocional está permanen-
temente em jogo. Os nos-
sos atos e hábitos alimen-
tares concorrem tanto para 
o nosso equilíbrio físico e 
emocional.

A CIPA, através da XVI 
SIPAT propõe o tema Qua-
lidade de Vida x Quanti-
dade de Dúvidas, de 17 a 
21/11/97, e convida a todos/
todas para uma reflexão so-
bre tudo, sobretudo a saúde, 
contando com os ases do as-
sunto.

(O cartaz era baseado em 
cartas do baralho. O A que 
abria o texto era um Ás e 
os Qs, de qualidade e quan-
tidade, eram as Damas, sa-
cou?)

Nesse momento delicado 
que atravessamos, nunca a 
nossa saúde esteve tão vul-
nerável.

Portanto, informe-se, 
recicle-se. Jogar contra  a 
saúde é arriscar para que ela 
PIF ou PAF (olhaí o baralho 
dando as cartas).

SIPAT, quem é vivo e si-
pático, participa.

Não seja uma carta fora 
do baralho.”

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

A delação está na moda mas, no 
século passado, o dedo-duro/ca-
gueta/x9 era o tipo mais odiado 
no mundo corporativo.

DEDO-DURO

Dedo duro de verdade
vive sempre a pensar:
colega é que nem tecla
tem mesmo é que dedar.

Dedo-duro entrega
sem mexer os cílios;
dependendo do colega
entrega a domicílio.

Dedo-duro não seja esnobe
pois sabe o que acontece:
na empresa, você sobe
mas na vida você desce.

Dedo-duro é uma pessoa
que tem este segredo:
como não tem cabeça boa
apela para o dedo...

SÃo PAulo

DivULgAçÃO

O Riacho do Ipiranga e 
o Córrego Mirrasol – 
dois importantes cór-

regos da região do Ipiranga 
(zona Sul de São Paulo) – se-
rão, enfim canalizados. A li-
beração de verbas, uma anti-
ga reivindicação do vereador 
Aurélio Nomura (PSDB), 
líder do Governo na Câmara 
Municipal de São Paulo, foi 
possível graças ao trabalho 
dos secretários Caio Megale 
(Fazenda), Julio Semeghini 
(Governo), Marcos Penido 
(Obras), além do apoio do 
Prefeito Regional do Ipi-
ranga, Amândio Martins 
junto ao prefeito João Doria 
(PSDB).

O projeto que faz parte 
do Programa de Controle de 
Cheias estabelecido no Pla-
no de Metas para reduzir em 
15% as áreas inundáveis da 
cidade passou por uma nova 
análise, revisão dos cálculos, 
além de contar com a parceria 
da Fundação Centro Tecnoló-
gico de Hidráulica (FCTH) 
da USP que fez um levanta-
mento de todos os pontos de 
alagamento.

Com um investimento de 
R$167,3 milhões, sendo 89% 
de verbas federais e 11% mu-
nicipal, as intervenções serão 
feitas entre a nascente e a 
avenida Bosque da Saúde. O 
projeto conta com 2 reserva-
tórios, 1 canal extravasor, 1,6 
km de canalização e 420m 
de galerias. “Não temos que 
combater as consequências, 
temos que combater a causa 
e o trabalho de drenagem tem 
como consequência direta o 
combate às enchentes”, expli-
cou o secretário Penido.

O início das obras está 
previsto para as próximas se-
manas com conclusões para 
o primeiro semestre de 2020. 
“Será uma obra longa, com 
um tráfego intenso de cami-
nhões e máquinas, por isso 
viemos apresentar o projeto, 
conversar com vocês [mora-
dores] e pedir paciência pois 

o resultado final valerá muito 
a pena”, esclareceu o secretá-
rio de Serviços e Obras, Mar-
cos Penido.

O vereador Aurélio No-
mura que sempre esteve 
atento aos problemas com 
as obras do riacho e que já 
realizou diversas audiências 
públicas para cobrar das au-
toridades responsáveis o tér-
mino das obras, lembrou que 
a primeira obra feita no Ria-
cho do Ipiranga foi em 1986 
e a partir daí já foram 12 
obras para tentar solucionar 
o problema. “Já foram gastos 
mais de R$170 milhões, mas 
com falta de planejamento e 
obras emergenciais sem pro-
jeto realizadas pelas gestões 
anteriores o problema não foi 
resolvido. Agora com o pre-
feito João Doria e secretário 
Marcos Penido tivemos uma 
resposta rápida e adequada, 
baseada em estudos e dados 
técnicos”, comemorou No-
mura. 

Arborização – Ainda de 
acordo com o secretário Pe-
nido, o projeto contempla a 
área verde. “Estamos traba-
lhando com um projeto onde 
a área urbana é muito grande 
e temos um riacho confinado. 
Nesta situação não temos es-

paço para a implantação de 
um parque linear, pois não 
existe a possibilidade de di-
minuir uma pista da Ricardo 
Jafet, mas garanto que existe 
um projeto de paisagismo 
com uma solução muito inte-
ressante”, explicou.

Córrego Mirassol – Já o 
Córrego Mirassil terá um in-
vestimento de R$ 2 milhões 
do Fundo Municipal de Sa-
neamento Ambiental para a 
retomada das obras de cana-
lização. 

Os moradores da região 
sofrem há mais de 20 anos 
com as enchentes na região, 
além do descarte irregular 
de lixo e o mau cheiro. Uma 
obra de canalização iniciada 
em 2013 foi paralisada pela 
administração anterior e a si-
tuação foi se agravando.

Em fevereiro de 2016 
uma forte chuva derrubou 16 
metros do muro de arrimo 
do córrego Mirassol. O sola-
pamento arruinou um lote e 
colocou em risco a segurança 
dos pedestres.

“Não podemos deixar es-
sas famílias conviverem com 
este descaso. A falta de pla-
nejamento e de interesse fez 
com que o córrego chegasse 
nesta situação, mas a sensi-

bilidade dos atuais gestores 
e a minha persistência diária 
para a retomada das obras de 
canalização mudará a situa-
ção destas pessoas que vivem 
nesta área”, disse o vereador 
Aurélio Nomura.

Como também se tratava 
de um projeto com falhas e o 
local apresenta ocupação ao 
longo do leito, além de um 
“estrangulamento” no fluxo 
de água, a gestão atual fez 
uma readequação e começará 
com intervenções no trecho 
da rua Professor João Ortale, 
próximo a rua Dom Vilares.

Despoluição – Além da reto-
mada das obras de contenção 
do Córrego Mirassol, o vere-
ador Aurélio Nomura, se reu-
niu com o Secretário-Chefe 
da Casa Civil, deputado Sa-
muel Moreira, para solicitar a 
inclusão do Córrego Mirassol 
no Programa Córrego Limpo 
do Governo do Estado de São 
Paulo.

Tal medida reforçou as 
tratativas que o Prefeito Re-
gional do Ipiranga, Amandio 
Martins, está fazendo junto 
à Sabesp onde propôs uma 
vistoria no local para uma 
análise do descarte irregular 
de esgotos e possíveis inter-
venções.

Riacho do Ipiranga e Córrego Mirassol 
terão obras retomadas com o apoio do 
vereador Aurélio Nomura

Aconteceu no múltimo dia 
29, na Livraria Vila Lorena, 
no Jardim Paulista, em São 
Paulo, o lançamento do livro 
Gerenciamento do Processo e 
o Acesso à Justiça, de Marcus 
Vinicius Kiyoshi Onodera. 
Estiveram presentes na Noite 
de Autógrafos amigos como 
o ex-desembargador Kazuo 
Watanabe (que assina o pre-
fácio do livro); o jurista Ki-
yoshi Harada e sua esposa, a 
advogada Felícia Harada, o 
vereador e líder do Governo 
na Câmara Municipal de 
São Paulo, Aurélio Nomura 
(PSDB) e ex-bolsistas do Gai-
musho como Oscar Urushi-
bata e sua esposa, Queico, e 
Tomio Katsuragawa, além do 
advogado Marcelo Harada 
e o diretor de Marketing da 
Sakura, Henry Nakaya.

Graduado em Direito pela 
Universidade de São Paulo, 
Largo São Francisco (2001), 
Master of Comparative Law 
pela Samford University, 
Cumberland School of Law 
(2008), Visiting Foreign Ju-
dicial Fellow pelo Federal 
Judicial Center, Washington, 
D.C. (2015) e Doutor em 
Direito pela Universidade de 
São Paulo (2016), Vinicius 
Onodera é Juiz de Direito do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e Coordenador 
da Área de cursos e convê-

nios internacionais da Escola 
Paulista da Magistratura.

Membro do Centro Bra-
sileiro de Estudos e Pesqui-
sas Judiciais (CEBEPEJ), do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Processual (IBDP) e do Ins-
tituto do Direito Comparado 
Brasil-Japão (IDCBJ), foi 
Juiz Formador da Escola Pau-
lista da Magistratura e Secre-
tário-Geral da Comissão de 
Análise do Projeto do Novo 
Código de Processo Civil da 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros - AMB (2011-
2013).

kiYOShi hARADA

lANçAMeNTo

Marcus Vinícius onodera lança ‘Gerenciamento do 
Processo e o Acesso à Justiça’

Placa anunciando o início das obras no Riacho ipiranga

felicia, queico, Oscar. Watanabe, henry Nakaya e Marcus Onodera
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notícia vinha do outro lado, 
lá de muito longe. Era o pai 
de Tampô-san que deixava o 
nosso mundo, depois da lon-
ga enfermidade que já dura-
va alguns anos.

Tampô-san é um desses 
seres bondosos que a vida 
nos presenteia com o seu 
convívio. Veio jovem para o 
Brasil para estagiar na em-
presa onde o avô trabalhava. 
Por estar sozinho no país, o 
avô sempre o convidava e 
o levava para casa. Com o 
tempo, até constituir a sua 
própria família, passou a 
morar na casa do avô. As 
sobrinhas tinham-no como 
o irmão mais velho, o bom 
conselheiro delas e de seus 
amigos.  Mesmo depois de 
casado, Tampo-san e sua fa-
mília, continuaram sempre 
perto de todos ali.

Nos últimos tempos, 
uma preocupação vinha cer-
cando Tampo-san. Por ser o 
filho biológico mais velho 
e, com o estado de saúde do 
pai se agravando a cada dia, 
deveria voltar e assumir os 
negócios da família. Porém, 
seu coração estava aqui. 
Seu filho estava aqui. Assim 
mesmo, há alguns meses, 
depois de um acordo com o 
filho, Tampo-san partiu com 
a promessa de voltar depois 
de três meses.

Agora, a notícia. Ore-
mos!

Pela vida que se vai. Pela 
vida que chega.

Pela graça de viver!

Vida que vem,
Vida que se vai

A pequena chegou e en-
quanto abraçava a tia, per-
guntou: - você sabia que eu 
vou ganhar um irmãozinho? 
Apontando o dedo para 
cima, repetia: - vou ganhar 
um irmãozinho. Minha mãe 
que falou. Meu pai também 
falou.

Quando a tia ia falar 
algo, a pequena já se deba-
tia, querendo o chão. Era o 
priminho que entrava com 
o tio. Com o priminho por 
perto, não sobrava atenção 
para ninguém. Os dois sem-
pre foram assim. Ela, sete 
meses mais velha, desde 
sempre exercendo o papel 
de líder. O que ela fala, cos-
tuma ser lei para o garoto.

Deixando a novidade 
com os adultos, as crianças 
correram em busca de al-
guma brincadeira, longe das 
vistas dos adultos.

Logo atrás, a mãe confir-
mava. Sim, vem um menino 
por aí. A tia fez as contas e 
disparou, vai nascer no dia 
do meu aniversário. A mãe 
deixou escapar: - eu queria 
uma menina, mas é um me-
nino! Nascendo no mesmo 
dia ou não, será do mesmo 
signo. Todos que conheço 
deste signo são uns “espe-
tos”. Já pensaram? A tia fez 
a defesa: - todos como eu, 
gente boníssima! Risada ge-
ral.

Dali para frente, o as-
sunto entre os adultos pas-
sou a ser sobre a nova gravi-
dez da sobrinha mais velha. 
A avó, surpresa: - mais um 
menino! Que surpresas ele 
nos trará?

E enquanto tomavam o 
lanche da tarde, eufóricas 
ainda com a novidade, as 
mulheres naquela casa fo-
ram interrompidas com o 
alarme de seus celulares. A 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CulTuRA

HAICAI BRASIleIRo
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Coreografias,
ilustram o céu da tarde:
Show das andorinhas.
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro, RJ

Beiral do telhado... 
fileira de andorinhas 
esperando o sol. 
Benedita Azevedo
Magé, RJ

a velha senhora
na cadeira de balanço
sorri com a brisa
Carlos Viegas
Brasília, DF

grande calmaria
reluz sob o céu azul
flor de pessegueiro
Carlos Viegas
Brasília, DF

Uma brisa leve
nesta tarde preguiçosa
envolve a colina
Elisa Campos
São Paulo, SP

Sopro de vida –
escondido na brisa,
à beira do mar.
Ferdinand Azalb
Vitória da Conquista, BA

Brisa matinal...
Desaparece da trilha
o vulto do atleta.
Iraí Verdan
Magé, RJ

No frescor da brisa –
livro caído no chão.
Cochilo da tarde...
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

manhã de chuvinha – 
as primeiras andorinhas
à caça de insetos
José Marins
Curitiba, PR

Sob a brisa mansa,
Na varanda perfumada,
O chá da vovó.
Reneu Berni
Goiânia, GO
 
Caçando insetos,
Escrevem as andorinhas
Rabiscos no céu.
Reneu Berni
Goiânia, GO

sentir a brisa 
tocando suavemente –
novos caminhos
Rose Mendes
Ilhabela, SP

a brisa no rosto –
numa fração de segundos
o tempo esquecido
Seishin
São Paulo, SP

eu que ando
só posso seguir o voar
da andorinha
Severino José
Goiânia, GO

Distante no céu,
a andorinha se destaca –
um ponto no azul.
Sonia Rodrigues
Santos, SP

Breve estampido
Andorinhas em bando
Voam sem rumo.
Yone
São Paulo, SP

Num abrir de janela
a brisa sopra macia –
Mais um dia ganho.
Yun Hai
São Paulo, SP

Pra cá e pra lá
a rede vai balançando
ao sabor da brisa.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Brisa – Andorinha – Flor de pessegueiro
TEMAS DE SETEMBRO

Temas de outubro (postar até 10 de setembro)
Lua nublada – Gorjeio – Amoreira

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

A Natureza como recriação (6)
Francisco Handa

Cada um desenvolve o 
seu modo de compor um 
haicai, especializando-se na 
técnica, na forma, na inti-
midade com a linguagem da 
redescoberta da Natureza. 
Tudo isso deve ser consi-
derado em seu conjunto e 
equilíbrio. Compõe-se com 
disciplina. Quanto à técnica, 
cada um desenvolve a sua no 

processo da descoberta.
Possivelmente um neó-

fito começa a compor pela 
medida. O haicai é a com-
posição em três versos, sem 
título, com o uso (no nosso 
caso) do kigô. Não nos cabe 
fazer considerações sobre 
os haicais que se isentam do 
kigô por desconhecimento 
ou motivo diverso. Se le-

varmos em consideração a 
métrica, a contagem é de 
cinco sons, sete e novamente 
cinco. Conta-se até a última 
tônica no final dos versos. 
Apenas ter a métrica cor-
reta não torna o terceto um 
haicai; é preciso estar asso-
ciado aos elementos acima 
citados.

Se um haicai tem a mé-

trica e o uso correto do kigô, 
pode ser considerado como 
tal, mas ainda é necessário 
para a sua apreciação es-
tética um sabor haicaístico 
conhecido por haimi. É a 
sensação de que a composi-
ção produz um sentimento 
de contemplação sublime 
diante da provocação esté-
tica.

trangeiras –  o evento home-
nageou dez personalidades, 
entre elas, o indicado pela 
comunidade nipo-brasileira, 
Tadakuni Yassunaga, de 96 
anos.

Tadakuni ainda hoje resi-
de na zona rural de Promissão 
(SP). Sua família somam 8 fi-
lhos, 29 netos e 13 bisnetos. 
Sempre demonstrou interesse 
pelo cultivo de café, e essa 

foi uma das atividades em 
que mais se dedicou. Foi pre-
sidente da Cooperativa Agrí-
cola Sul-Brasil em Promissão 
e foi um grande colaborador 
nas atividades esportivas e 
comunitárias. Foi ainda pro-
fessor voluntário na Escola 
Japonesa de Promissão entre 
1945 a 1991.

Hoje, Tadakuni ainda cui-
da de suas plantações de café, 

Cerca de 300 pessoas 
prestigiaram, no dia 29 de 
agosto, a cerimônia de “Ho-
menagem às personalidades 
das comunidades de raízes 
estrangeiras” realizada no 
Auditório Franco Montoro 
da Assembleia Legislativa de 
São Paulo. Promovido pelo 
Conscre – Conselho Estadual 
Parlamentar das Comunida-
des de Raízes e Culturas Es-

acompanhando todas as fases 
que vão desde a colheita até 
a moagem dos grãos. Dentre 
o que produz, faz questão de 
presentear amigos e visitan-
tes de seu sítio.

Em sua saudação de agra-
decimentos, lida por seu neto 
Ossamu, em português, res-
saltou sua satisfação: “jamais 
imaginaria que aos 96 anos 
de idade estaria aqui, na As-

fOTOS: jiRO MOchizUki

CoMuNIDADe

Tadakuni Yassunaga é homenageado pelo Conscre

O homenageado entre a cantora Mariko Nakahira e harumi goyaTadakuni Yassunaga foi o indicado deste ano pela comunidade nikkei

sembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, recebendo 
esta grande homenagem”.

“Somente gostaria de 
transmitir a todos, o que mais 
marcou minha vida são as pa-
lavras do Dr. Shuhei Uetsuka, 
dizendo “Gambatê kurê!”. 
Dê o máximo de si, e que o 
espírito de luta dos pioneiros 
jamais seja esquecido”, afir-
mou Yassunaga. “Graças aos 
antepassados, que não medi-
ram esforços e se dedicaram 
para ter um futuro melhor, 
estamos aqui reunidos para 
que as nossas origens, a cul-
tura e a tradição jamais se-
jam esquecidas”, continuou. 
“E, cada vez mais, devemos 
nos unir para o bem do nosso 
querido Brasil, que acolheu 
nossos imigrantes de braços 
abertos”.

Yassunaga também agra-
deceu a presença não só dos 
familiares e amigos, como 
também do presidente da 
Câmara Municipal de Pro-
missão, o vereador Ricardo 
Rigato, e o repórter Jesus, da 
Rádio Cultura de Promissão.

A pedido do Jornal Nip-
pak, Tadakuni enviou a se-
guinte mensagem: “No meio 
de tantas pessoas importan-
tes, ser  escolhido como a 
personalidade da comunidade 
japonesa foi uma honra re-
ceber essa homenagem do 
Conscre. Um momento úni-
co e emocionante. Graças a 
todos os familiares, amigos e 
o Bunkyo, recebi esta home-
nagem. Obrigado a todos e 
Gambarimashou!”
(Com Bunkyo e Prefeitura 
de Promissão)

Teruco kamitsuji é a presidente do conscre cerimônia foi realizada na Assembleia Legistativa paulista



8 São Paulo, 07 a 13 de setembro de 2017JORNAL NIPPAK

Shizuoka, do Japão, além do 
Sr. Pedro Yacubian, digníssi-
mo representante do Ministé-
rio de Relações Exteriores do 
Brasil, cujas presenças dão 
uma conotação maior a este 
encontro.

Esta Associação que agre-
ga imigrantes provenientes 
da Província de Shizuoka, 
descendentes e simpatizantes, 
ao longo dos anos, vem cum-
prindo, sempre da melhor 
forma possível, com o apoio 
e a participação do governo 
da Província, o objetivo de 
promover a confraternização 
entre os associados, assim 
como manter sempre firme e 
constante o intercâmbio com 
o Japão, em especial com a 
Província de Shizuoka.

Atualmente estamos em 
fase de transição, prepa-
rando jovens descendentes de 
imigrantes de Shizuoka para 
serem futuros dirigentes, im-
plementando atividades vi-
tais para que eles possam se 
aprimorar e, em futuro breve, 
possam exercer papel de lide-
rança, não apenas em nossa 
associação ou na comuni-
dade nipo-brasileira, mas em 
prol da sociedade brasileira.

Nesse contexto, ressalta-
mos a importância do rea-
tamento de bolsas de estudo 
e de investirmos em nossos 

jovens, valorizando a cultura 
e costumes da Província e 
reforçando o espírito de soli-
dariedade e de aprendizado, 
características marcantes 
de nossos ancestrais. Para 
ilustrar a eficácia desse in-
tercâmbio, temos a presença 
nesta cerimônia de vários 
bem-sucedidos ex-bolsistas e 
estagiários em Shizuoka, al-
guns deles atualmente mem-
bros diretivos de nossa enti-
dade.

Para realçar ainda mais 
a importância das bolsas de 
estudos e da oportunidade de 
estágio no Japão, muitos dos 
atuais líderes de importan-
tes entidades da comunidade 
japonesa no Brasil, são pes-
soas que tiveram a oportuni-
dade de estudar e conviver na 
terra natal de seus antepas-
sados e assim assimilaram a 
essência da cultura japonesa 
e os valores morais e éticos 
arduamente cultivados e de-
senvolvidos pelos imigrantes 
e passados de geração em ge-
ração a seus descendentes, e, 
hoje, graças ao sério traba-
lho que desenvolvem conse-
guiram grangear o respeito e 
a credibilidade da sociedade 
brasileira.

Nesse sentido, pleiteamos 
das eminentes autoridades 
japonesas que nos visitam 

A Associação dos Shi-
zuoka Kenjin do Bra-
sil comemora este ano 

seu 60º aniversário de funda-
ção. Para marcar a data, foi 
realizada no dia 27 de agos-
to, em sua sede, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
Cerimônia Comemorativa 
que contou com a presença 
de uma comitiva da Província 
de Shizuoka composta, entre 
outros, pelo governador Heita 
Kawakatsu, e pelo presidente 
da Assembleia Legislativa de 
Shizuoka, Morio Sugiyama. 

O presidente da associa-
ção, Nagato Hara, destacou o 
sucesso do evento e agradece 
o apoio e participação de 
convidados, colaboradores, 
associados, diretores, patroci-
nadores, membros da Comis-
são Organizadora e todos os 
Departamentos, em especial 
o de Karaokê, pelo incansá-
vel trabalho.

Leia na íntegra o discurso 
de Nagato Hara por ocasião 
dos  festejos:

“Estamos hoje celebran-
do os 60 anos de existência 
de nossa Associação, con-
tando com as honrosas pre-
senças dos Srs. Heita Ka-
wakatsu e Morio Sugiyama, 
respectivamente Governador 
e Presidente da Assembleia 
Legislativa da Província de 

NikkEY ShiMBUN

KeNJINKAI

Presidente do Shizuoka destaca apoio nas comemorações dos 60 anos 

anuncio_institucional_210x280mm.indd   1 31/08/17   15:22

100 ANOS DE IMIGRAÇÃO AZA OROKU 
TABARU AO BRASIL – Um dos momentos 
mais marcantes da cerimônia em comemora-
ção aos 100 Anos de Imigração Aza Oroku 
Tabaru ao Brasil, realizado pela Associação 
Aza Oroku Tabaru do Brasil no dia 27 de agos-
to, no Espaço de Eventos Hakka, e que contou 
com a presença de delegações de Okinawa e do 
Havaí, foi a parte artística dirigida por Satoru 
Saito e coordenada por Kazue Shiroma com os 
professores Mayumi Teruya Kishimoto, Kaori 
Uehara Higa, Kiyomi Kanashiro, Lúcio Gomes 
de Jeus, Hatsue Omine, Shinsei Uehara, Mauro 
Teruya, Lucas Kanashiro, Kiyoshi Kohatsu e 
Marcos Otsu. Jikata: Shinsei Uehara, Mauro 
Teruya, Lucas Kanashiro, Takao Yoshimura, 
Kiyoshi Kohatsu, Miyuki Kanashiro, Miyuki 
Takara, Hatsue Uehara, Hatsue Takara e Hat-
suko Uehara. Coordenação: Miyuki Takara
Fotos: Aldo Shiguti

Shigeru Yamamoto comanda o brinde com a presidente da comissão Organizadora, helena Leiko 
kawasaki ao fundo

considerarem a possibilidade 
da retomada da concessão 
de bolsas de estudos e de 
mais oportunidade de estágio 
para os descendentes de pro-
vincianos de Shizuoka, pois 
certamente colheremos bons 
frutos, com a consequente 
manutenção da cultura e dos 
valores espirituais japoneses 
por maior tempo entre nós.

Em São Paulo, temos a 
Federação das Associações 
de Províncias do Japão no 
Brasil-Kenren, que congrega 
47 províncias e anualmente 
promove o consagrado e re-
conhecido Festival do Japão, 

com excelente participação de 
público, em média de 160 mil 
pessoas, com expressiva par-
ticipação de não descendentes 
de japoneses, fato que evi-
dencia a admiração de todos 
pela cultura e pelos produtos 
japoneses, pois nesse evento é 
divulgada a cultura japonesa 
- a tradicional e a contempo-
rânea – inclusive a gastronô-
mica, para preservar, manter 
e transmiti-las às novas gera-
ções, proporcionando a inte-
gração multicultural e social.

Para finalizar, prestamos 
as nossas calorosas home-
nagens, e agradecemos, aos 

ex-dirigentes que foram de 
fundamental importância no 
desenvolvimento e na manu-
tenção desta Associação, aos 
associados e colaboradores 
que sempre nos prestigiaram 
e prestigiam apoiando e par-
ticipando ativamente das ati-
vidades e, um agradecimento 
especial, a todos os membros 
da Comissão Organizadora, 
pelo incansável trabalho com 
que possibilitaram a realiza-
ção deste evento. 

Parabéns a todos pela 
celebração dos 60 anos de 
nossa existência.

Muito obrigado”
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Parabenizo os participantes e organizadores  
da Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Atibaia

Rua Padre Francisco Rodrigues dos Santos, 103 - Cep 12940-903 - Centro - Atibaia - SP
Tels. (11) 4411-0660 / 4413-5810 – Tel/Fax (11) 2427-0660

37ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

BAR MATSUOKA
Álvaro Massato Matsuoka

Rua José Pires, 226 - Centro - Atibaia
Tel. (11) 4411-3999

CEL. (11) 99622-0350 (vivo)
www.osatocorretordeimoveis.com.br

e-mail: p.osato@ig.com.br   —  Tel. (11) 4411-1900
Rua José Lucas, 153 - sala 05 - Atibaia - SP - CEP 12940-700

TSUYOSHI OSATO
Corretor de Imóveis - Consultor Jurídico Imobiliário

OAB/SP 55.150   –   CRECI 54819

Associação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Atibaia
Reconhecida de utilidade pública conforme Lei Municipal nº 3022 de 17/11/1999

Rua Dr. Eurico de Souza Pereira, 142 - Alvinópolis - CEP 12942-490 - Atibaia - SP
Tel. (11) 4413-6371 – Tel/Fax (11) 4412-1424

E-mail: acenbra@hotmail.com

FESTA DE FLORES E MORANGOS 
DE ATIBAIA – A Associação Horto-
lândia de Atibaia realizou, no último 
dia 1 º, a cerimônia de abertura oficial 
da 37ª Festa de Flores e Morangos, que 
prossegue hoje (feriado do Dia da Inde-
pendência), sexta, sábado e domingo (7, 
8, 9 e 10 e também nos dias 15, 16 e 
17 e 22, 23 e 24), no Parque Edmundo 
Zanoni. Estiveram presentes na solida-
de de abertura o presidente da Associa-
ção Hortolândia de Atibaia, Nelson Yo-
shida, o prefeito da Estância de Atibaia, 
Saulo Pedroso de Souza, e sua esposa, 
a presidente do Fundo Social de Soli-
dariedade de Atibaia, Simone Cardoso, 
o vice-prefeito da Estância de Atibaia, 
Emil Ono, o cônsul Satoshi Morita, 
o secretário-adjunto de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Rubens Rizek Jr., os deputados federais 
Walter Ihoshi, Vanderlei Macris e Her-
culano Passos, o presidente da Acenbra 
(Associação Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira de Atibaia), Eriberto Ono,  o 
presidente da Pró-Flor – Associação dos 
Produtores de Flores e Plantas Orna-
mentais de Atibaia – Dirceu Hasimoto e 
o presidente do Sindicato Rural de Ati-
baia, Tsutomu Mitsuiki, entre outros.
Leia mais à pagina 3
Fotos e texto: Aldo Shiguti

Prefeito Saulo Pedroso e a primeira-dama, Simone cardoso, o 
deputado federal Walter ihoshi e o cônsul Satoshi Morita

Rua Dr. Eurico de Souza Pereira, 142 – Alvinópolis – Atibaia – SP
CEP 12942-490 - Tel. (11) 4412-9581 - E-mail: a.horta@uol.com.br

Parabenizo os participantes 
e organizadores da Festa de 
Flores e Morangos de Atibaia

NelsoN Takao Yoshida
PResideNTe R. Vergueiro, 3558 - 4º andar - Sala 408 - Vila Mariana - São Paulo

CEP 04102-001 - Fones: (11) 3477-5599 / 2577-1105
dep.walterihoshi@camara.leg.br     |     contato@walterihoshi.com

Parabenizo os participantes e 
organizadores da Festa de Flores e 

Morangos de Atibaia
WALTER IHOSHI

Deputado Federal - PSD/SP

Deputados herculano Passos e Walter ihoshi, prefeito Saulo, cônsul Morita, Simone, Macris e Nelson Yoshida
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SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente 
a água, umidade, maresia, temperaturas 
adversas e com bateria de longa duração. 
Quando suas aventuras exigem segurança 
o SPOT Gen3 permite que sua família e amigos saibam que você está 
bem e envia mensagens de emergência com sua localização GPS, isto 
tudo apertando um único botão. Informações e compras www.spotcom-
sat.com.br email: comercial@spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 
1521 - Nippak Pesca recomenda o site que tem a nossa confiança e é 
qualificado para oferecer com responsabilidade equipamentos de ta-

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

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日本がア
メリカ合衆国を攻撃したかを知っていま
すか。この本で真実の物語を読んでくださ
い。(Você sabe por que o Japão atacou 
os Estados Unidos em 1941? Leia 
neste livro a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo saudoso 
psiquiatra e educador Dr. Içami Tiba: 
“... como psiquiatra e educador, agra-
deço ao Ferreira por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai 
encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, 
mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra espio-
nagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam frustra-
dos diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer 
o seu passado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do fu-
turo!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance 
para revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, Cultura 
e Martins Fontes confira no link: www.scortecci.com.br/lermais_materias.
php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-
-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

A menor lancha de fibra do Brasil - 
Xspeed 120
Vantagens de 
uma XSPEED: 
preço igual ou 
menor que um 
Jet, leva até 4 
p a s s a g e i r o s , 
som, áreas secas 
para guardar pertences, espaço para cooler, é leve e fácil de transportar 
pesando apenas 220kg o conjunto. O custo de manutenção é baixíssimo, 
você pode guardar em casa numa vaga de carro eliminando custo de mari-
na e seu consumo de combustível é de apenas 8 litros/hora. Seja equipado 
motor Suzuki 30HP ou Yamaha 40HP é uma lancha ágil, econômica e 
muito versátil. Navega perfeitamente com até 4 pessoas, absolutamente 
estável e segura. Também com ambos motores você puxa esqui ou Wake 
board, seja no mar, rio, lagoas ou represas. Informações com Carlos So-
hck Ferreira email: comercial@muranoyachts.com.br (11) 98343 1521. 
Conheça mais sobre o estaleiro www.muranoyachts.com.br e neste link, 
vídeo da XSPEED em ação https://youtu.be/bD6mNhERvAA

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

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

Massa para pesca – 
União Pesca
Finalizinho de inverno é ter sempre a isca 
certa para potencializar suas chances de 
sucesso na pescaria. Com esta massa, bas-
ta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goia-
ba, doce de leite, cereais, batata, leite, pão, 
pêssego, queijo, mandioca, morango, erva-
-doce, goiaba, banana, milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 

amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 
de pesca. Suas pescarias com sossego, tranquilida-
de e segurança! Informações e compras no tel: (42) 
3524 4505 ou 3524 3748 site: www.uniaopesca.
com.br e facebook.com/uniaopesca

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial 
de Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no 
município de Coluna-MG, é auto-suficien-
te na produção de cana-de-açúcar, sendo a 
garapa obtida após a moagem depositada em dornas de inox, protegidas 
por telas contendo fermento natural (extraido da própria cana de açú-
car misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de 
aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha 
vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e 
jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Partici-
pou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela 
ABM – Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi 
premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

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

CuRTAS
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Como vimos anterior-
mente, a reprodução 
é o processo pelo qual 

uma espécie mantém a sua 
renovação, de maneira orde-
nada e equilibrada, sem afe-
tar o ambiente e as demais 
espécies. Ou seja, em um am-
biente não impactado, o equi-
líbrio entre as espécies é fun-
damental, caso uma aumente 
de forma excessiva as demais 
serão afetadas, o ambiente 
mudaria e por fim a própria 
espécie. Desse modo, para 
a manutenção do equilibrio, 
um dos processos biológicos 
mais importante é a reprodu-
ção.

Em ambientes aquáticos, a 
estratégia reprodutiva de uma 
espécie depende das intera-
ções entre as características 
da própria espécie (fisiolo-
gia, genética, etc) e fatores 
externos, como por exemplo 
as relações com outros indi-
víduos da mesma espécie ou 
mesmo com outras espécies, 
características do ambiente 
(rio, lago, estuário, etc) e a 
qualidade deste. Tal “ajuste”, 
normalmente, é um processo 
lento e gradual pois não se 
trata apenas de alterações 
comportamentais, mas de al-
terações de padrões fisiológi-
cos, morfológicos e de desen-
volvimento.

Todo esse processo reflete 
também a forma como ocorre 
a reprodução, ou os meca-
nismos reprodutivos. Grande 
parte dos peixes apresenta 
indivíduos do gênero mas-
culino e feminino, porém há 
espécies hermafroditas (ová-
rio e  testículo ocorrendo no 
mesmo indivíduo), podendo 
ocorrer ao mesmo tempo, ser 
testículo e depois se transfor-
mar em ovário ou vice e ver-
sa.

Se considerarmos que a 
reprodução e o crescimento 
competem pela energia e 
por nutrientes adquiridos por 
meio da alimentação, existem 
espécies que tendem a alocar 
mais recursos para a reprodu-
ção: apresentam tamanho do 
corpo e ovócitos pequenos, 
maior número de filhotes, 
sem cuidado parental, desova 
em um único momento, etc. 
Por outro lado, existem espé-
cies que alocam mais recur-
sos para o crescimento, apre-
sentando tamanho do corpo 
e ovócitos grandes, menor 
número de descendentes, pais 
cuidando das crias, desovas 
parceladas, etc.

Outras táticas reproduti-
vas estão relacionadas ao cui-
dado com a prole, podendo 
ser classificados como não-
-guardadores ou guardadores, 
cuidando das mais variadas 
formas como em substra-

tos específicos como rochas, 
cascalhos, dentro de cavida-
des, ninhos construídos ou 
improvisados,entre outras. 
Algumas espécies apresen-
tam também caracteres sexu-
ais secundários, como forma 
e tamanho do corpo, presença 
de papilas genitais, tubércu-
los nupiciais, modificações 
da nadadeira funcionando 
como órgão copulador e co-
loração.

Na Ciência Biológica 
existe uma teoria que propõe 
que as variações do ambiente 
ao longo do tempo influen-
ciam o comportamento dos 
indivíduos, sua fisologia e 
demais características. Com 
isso, o ambiente é o ponto de 
partida que define as pressões 
evolutivas que dão forma à 
estratégia ecológica de uma 
espécie. Por outro lado, outra 
teoria diz que a genética de 
uma espécie age como limi-
tador às variações do com-
portamento dos indivíduos, 
sua fisiologia e demais carac-
terísticas. Para essa segunda 
teoria, são as restriçoes gené-
ticas que afetam o desenvol-
vimento das estratégias para 
lidar com diferentes tipos de 
ambientes. Assim, uma teo-
ria prega que o ambiente é o 
responsavel pela evolução e 
definição das estratégias de 
vida (incluindo a reprodução) 
enquanto que a outra teoria 
condiciona essas estratégias 
às características genéticas e 
populacionais da espécie.

Inúmeros trabalhos con-
sideram que ambas as abor-
dagens estão corretas, consi-
derando que cada uma delas 
pode ter maior ou menor in-
fluência na evolução das es-
tratégias reprodutivas e suas 
adaptações. Assim, é possí-
vel explicar o sucesso que 
os peixes tiveram nos mais 
diferentes tipos de ambientes 
aquáticos, ocupando desde 
altitudes como a cordilheira 
dos Andes até regiões abis-

sais oceânicas a 
11.000 metros de 
profundidade; de 
rios subterrâne-
os, em cavernas, 
até em pequenas 
lagoas que ocor-
rem em curto pe-
ríodo do ano, no 
meio de desertos. 
Por conta desta 
diversidade de 
possibilidades, os 
peixes foram se 
diferenciando e 
cada espécie ad-
quiriu caracterís-
ticas próprias ou 
compartilhadas 
com o grupo em 
que vivem.

Observa-se , 
então, que os pei-
xes são um grupo 
de grande plasti-
cidade, e, como 

visto acima, tal característica 
pode permitir que a popula-
ção responda a qualquer dese-
quilibrio ambiental, existindo 
muitas características ligadas 
à reprodução que podem ser 
mais ou menos otimizadas, 
conforme as pressões do 
meio externo. Sendo assim, 
a partir do momento em que 
ocorre algum desequilibrio 
no ambiente, quer seja por 
desastre natural, quer seja 
pelo homem, por meio da de-
gradação ambiental, pesca ou 
de outro fator, a comunidade 
pode passar por um ajuste a 
fim de compensar esse dese-
quilibrio. Porém, as caracte-
rísticas genéticas da popula-
ção afetada permite que os 
indivíduos respondam até um 
certo grau de perturbação e, 
dependendo da intensidade 
da alteração, a espécie pode 
não ter condições de conse-
guir se adaptar a tempo, po-
dendo desaparecer.

Por tanto, entender a resi-
liência (capacidade de voltar 
ao seu estado natural) de uma 
espécie à eventos que dese-
quilibram sua população (a 
pesca por exemplo) é um dos 
motivos de se estudar a repro-
dução de peixes. Além disso, 
o tamanho que determina a 
maturidade sexual é outra 
característica relacionada às 
táticas reprodutivas, podendo 
variar consideravelmente en-
tre diferentes espécies, popu-
lações de uma mesma espécie 
e até mesmo indivíduos den-
tro de uma mesma popula-
ção. Normalmente existe uma 
faixa de tamanho em que os 
indivíduos se tornam “adul-
tos”, por isso nos estudos de 
reprodução se calcula o com-
primento em que pelo menos 
50% dos indivíduos já pos-
sam se reproduzir. Com isso, 
para a pesca, a determinação 
desse comprimento é funda-
mental para definir o tama-
nho mínimo de captura, como 
estratégia de preservação das 

espécies e das pescarias.
Nos próximos artigos ire-

mos falar um pouco mais so-
bre a reprodução em peixes 
abordando as formas de es-
tudo e como as informações 
podem ser utilizadas na ges-
tão pesqueira.

Conheça mais sobre o 
Instituto de Pesca, acessando 
ao site www.pesca.sp.gov.br. 
Criado em 8 de abril de 1969, 
desenvolve pesquisas sobre 
ecossistemas aquáticos; bio-
logia, pesca e aquicultura de 
organismos marinhos e con-
tinentais e tecnologia de pro-
cessamento de pescados.

Sergio Luiz Tutui é Pesqui-
sador Científico – Instituto de 
Pesca eDoutor em Zoologia 
pela UNESP. Especialista em 
Gestão Pesqueira pelo Insti-
tuto de Pesquisa Pesqueira 
da Provincia de Mie/Japão. 
Com trabalhos na área de 
Recursos Pesqueiros, Dinâ-
mica da Atividade e Ecologia 
de peixes marinhos.

Marcelo Ricardo de Souza é 
Pesquisador Científico – Ins-
tituto de Pesca e Doutor em 
Zoologia pela UNESP. Com 
trabalhos nas áreas de re-
cursos pesqueiros, dinâmica 
de populações e ecologia de 
peixes marinhos e estuarinos.



São Paulo, 07 a 13 de setembro de 2017 11JORNAL NIPPAK

o outro
“Nossos resultados dependem 

da nossa capacidade em 
assumir nossos próprios erros 

e corrigi-los”

Não se sabe exatamente 
quando, mas nossa atual so-
ciedade sofre de um mal que 
é a de vincular a um terceiro 
a “culpa” do seu insucesso. 
Culpa-se o outro por não ter 
sorte (já que o outro tem sem-
pre mais), por não ter dinheiro 
para fazer extravagancias (já 
que o outro é sempre rico), por 
não conseguir aquele bom em-
prego (já que o outro de novo 
tem mais sorte), enfim, tudo é 
mais fácil para o outro. 

Atualmente as pessoas jul-
gam ser sempre mais sofredo-
ras e que seus problemas são 
sempre maiores que dos ou-
tros, e consequentemente em 
algum momento, entram no 
estado de “coitado” onde se 
sentem injustiçados e culpam 
os “outros” por estarem em 
melhor situação. 

No Budo é ensinado que em 
um treinamento, por vezes há 
o contato físico, e exatamente 
por este motivo, não há espaço 

para “acidentes”. Ensina-se que 
cada um é responsável por seus 
atos, por isso, aquele que ataca, 
tem a função de atacar e aquele 
que defende, tem a função de 
defender, trabalhando de forma 
harmoniosa e em conjunto, 
com responsabilidade e con-
centração, não haverá aciden-
tes. Porém, se um dos dois la-
dos se desconcentrar, a harmo-
nia se quebrará e possivelmente 
o resultado não será o espera-
do. A primeira coisa a fazer, é 
aquele que se desconcentrou se 
desculpar, já que por “culpa” 
dele a harmonia do treinamento 
foi quebrada, já que tentar ar-
gumentar que a culpa foi do ou-
tro, é exatamente a fraqueza de 
espírito que deve ser superada 
neste caso. 

Não perdemos nenhum pe-
daço de nós, muito pelo contrá-
rio, crescemos em humildade e 
aprendizado, dizendo ao errar 
(em qualquer situação): “Fui 
eu que errei me desculpe!”. 

A sociedade pode sim me-
lhorar, cada um 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

 
Engo Marcos Ya-
mada
Diretor da FUPE e 
FEDEESP

SoFTBol SuB 19

fOTOS NELSON YAjiMA

A equipe do Cooper 
Clube sagrou-se cam-
peã do 29º Campe-

onato Brasileiro de Softbol 
Feminino Interclubes Sub 19 
– 2017, competição realizada 
nos dias 26 e 27 de agosto, no 
Cooper Clube. Para chegar ao 
título, o Cooper passou pelo 
Nikkei de Curitiba (5 a 3), e 
pela Central Glória (7 a 0) na 
fase eliminátória. Na semifi-
nal derrotou o Gecebs por 3 
a 2. Na final, vitória contra o 
Nippon Blue Jays por 9 a 1

Ainda na Chave Ouro, a 
terceira colocação ficou com 
a Central Glória, seguida 
pelo Gecebs. O Nikkei de 
Curitiba ficou em primeiro 
na Prata, com Maringá em 
segundo e Marília na ter-
ceira colocação. O destaque 
individual ficou por conta 
de Thais Hatsumi Kawasaki, 
eleita e Melhor Jogadora e 
Melhor Receptora.

Classificação final das 
equipes:
Ouro – Campeã: Cooper 
Clube; Vice: Nippon Blue 
Jays; 3) Central Glória; 4) 
Gecebs
Prata – Campeã: Nikkei 
Curitiba; Vice: Maringá; 3) 
Marília

Premiação Individual:
Fernanda Ayumi Missaki 
(Gecebs): 1ª Melhor Batedo-
ra - 80,0%
Rebeca Diniz Laudinho 
(Nippon Blue Jays): 2ª Me-
lhor Batedora - 71,4% 
Giovana Gomes de Veque 
(Nippon Bj): 1ª Melhor Em-
purradora de Carreiras - 5 C.

Sabrina Inoue Oya (Gece-
bs): 2ª Melhor Empurradora 
de Carreiras - 4 C.
Valéria Sayuri Comosako 
(Nippon Bj): Rainha do Ho-
merun - 1 Rhr
Luciana Yuka Nakamura 
(Cooper Cl): Melhor Arre-
messadora

Priscila Kazumi Shiomat-
su (Gecebs): Arremessadora 
Destaque
Thais Hatsumi Kawasaki 
(Cooper): Melhor Receptora
Gabriela Araújo Silva (Ge-
cebs): Receptora Destaque
Giovana Gomes de Veque 
(Nippon Bj): Melhor 1ª Base

Camila Nunes Trinoski 
(Central Gl): Melhor 2ª Base
Tainara Roberta Martins 
(Nippon Bj): Melhor 3ª Base
Vitoria Sue Imamura (Coo-
per): Melhor Interbases
Raquel Mateucci Murata 
(Nippon Bj): Melhor Jardi-
neira Esquerda
Nicole Miki Kamidai (Co-
oper Cl): Melhor Jardineira 
Central
Tatiana Naomi Yamaguchi 
(Cooper Cl): Melhor Jardi-
neira Direita
Giovana Gomes de Veque 
(Nippon Bj): Jogadora Mais 
Eficiente
Thais Hatsumi Kawasaki 
(Cooper): Melhor Jogadora
Luzia Yamaguchi (Cooper 
Cl): Técnica Campeã 
Amanda Yumi M. Ferreira 
(Nikkei Ctba): Atleta Desta-
que Prata

Cooper Clube é campeã do 29º 
Campeonato Brasileiro Interclubes

Se pensar que a nossa mo-
dalidade ficou fora dos JUBs 
- Jogos Universitários Brasi-
leiros, por longos anos, conse-
quentemente fora da Universí-
ade também e sem a realização 
de vários Campeonatos Paulis-
tas Universitários, a transfor-
mação é bem grande.

Ainda não chegamos no 
ideal, pois perdemos muita 
credibilidade ao longo dos 
anos, mas a cada evento temos 
crescido de maneira incrível, 
graças a nova gestão da Fupe, 
com Aurélio Miguel e Kallel 
Brandão.

Época áurea, quando me 
graduei em Engenharia e pas-
sei de atleta a Diretor da Fupe 
- Federação Universitária Pau-
lista na década de 80. Na dé-
cada de 90 fui convidado para 
Diretor na CBDU - Confede-
ração Brasileira Universitá-
ria, quando participamos dos 
seguintes Mundiais Universi-
tários: 1994 (Bélgica), 1996 
(Austrália), 1998 (Bulgária), 
2000 (China), 2002 (Polônia), 
2004 (Hungria) e ainda uma 
Universíade 2001, na China.

De 2004 a 2013 fiquei fora 
desse meio Universitário e fi-
quei impressionado com a de-
cadência do tênis de mesa, mas 
agora retornando com forçaa 
total.

Muito obrigado aos univer-
sitários, em especial a Luciano 
Cabral, da CBDU, e Aurélio 

Miguel, da FUOE, que tèm 
apoiado esta nova era do tênis 
de mesa no ensino superior.

Paulista – No último final de 
semana ocorreu na ADR Itaim 
Keiko, a 2ª etapa do Campe-
onato Paulista Universitário 
Individual com os seguintes 
resultados:

Taca de Ouro – FEMININA: 
1) Juliana Lindman (Unip); 2) 
Caroline Kagohara (LAAUSP 
Poli); 3) Jessica Iseri (Unip); 
4) Beatriz Yamamoto (CAA-
SO). MASCULINA: 1) Isaac 
Zauli (Unisanta); 2) Heverton 
Di Braz (Unip); 3) Leonardo 
Fogaca (FMU); 4) Leonardo 
Arakaki (LAASUP Poli)

Taca de Prata – FEMININA: 
1) Gabriela Alexandre (AG 
USCS); 2) Isadora Carmo 
(CAASO); 3) Mirian Kawa-
mura (CAASO); 4) Camila 
Cardoso (Unicamp LAU). 
MASCULINA: 1) Gustavo 
Wang (UFABC); 2) Victor Co-
elho (Unicamp LAU); 3) Kai-
que Silva (Unicamp LAU); 4) 
Gabriel Marconato (Unip)

ARqUivO PESSOAL

TÊNIS De MeSA

Tênis de Mesa universitário 
Fupe

Cooper ficou com o título do Campeonato Brasileiro de Softbol Feminino Interclubes categoria Sub 19

Nippon Blue Jays ficou com a segunda colocação

Equipe central glória, terceira colocada gecebs, quarta colocada da chave Ouro

Premiação categoria Ouro Masculino

Marcos Yamada com as vencedoras da categoria Ouro feminino

MIMIPARTY – Idealizado e realizado por Akemi Matsuda, 
a Embaixadora Kawaii no Brasil, o 4º MimiParty – o Festival 
de Cultura “Fofa” Japonesa – aconteceu nos dias 2 e 3, no 
Nikkey Palace Hotel, no bairro da Liberdade, em São Paulo. 
De acordo com Akemi, o objetivo é “promover a cultura japo-
nesa com foco na cultura pop e kawaii, além de proporcionar 
um evento alegre, divertido e harmonioso entre os expositores 
e público e apresentar e incentivar o trabalho local, a arte e a 
mensagem de cada expositor para o público”. O evento con-
tou com áreas como Kawaii Art Market, Kawaii Meal, Kawaii 
Gallery, Make me Kawaii e Kawaii Market, além de diversas 
atividades, como concursos e workshops.
Fotos: Jiro Mochizuki
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A pianista Makiko YonedaYokio Oshiro com o deputado Walter ihoshi

Centro Médico LiberdadeCentro Médico LiberdadeCentro Médico Liberdade

お問合せ:
ご予約:
人間ドック:
歯科:

会員課 :

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

(11) 3274-6494

人間ドック、各種臨床検査、専門科、歯科
各種健康保険取り扱っています

（国際健康保険含む）
 

日本語の診断書を発行します
（人間ドックのみ）

援協会員募集中

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

内科受付時間
月～金 ０８：００～１８：３０

土 ０８：００～１２：００

サンパウロ日伯援護協会
リベルダーデ医療センター

fOTOS: jiRO MOchizUki

A Associação Cultural e 
Assistencial dos Provincia-
nos de Saitama no Brasil rea-
lizou, no último dia 3, na sede 
da Associação Centro Social 
Tochigi do Brasil, no bairro 
de Vila Mariana (zona Sul de 
São Paulo), Solenidade Co-
memorativa dos 100 anos de 
Imigração dos Provincianos 
de Saitama e 60 anos de fun-
dação do Kenjinkai.

O evento contou com a 
presença de  uma comitiva de 
Saitama liderada pelo gover-
nador Kiyoshi Ueda e pelo 
presidente da Assembleia Le-
gislativa de Saitama, Tetsuya 
Kobayashi, além da cônsul 
geral interina do Japão em 
São Paulo, Hitomi Sekiguchi 
e dos deputados federais Wal-
ter Ihoshi (PSD-SP) e Keiko 
Ota (PSB-SP) e do deputado 
estadual Hélio Nishimoto 
(PSDB). Estiveram presentes 
ainda a presidente do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 

Social), Harumi Goya; o pre-
sidente do Kenren (Federação 
das Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Yasuo 
Yamada e o presidente Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo), Akeo Yogui.

Na oportunidade, Walter 
Ihoshi, que homenageou o 
governador e o presidente da 
Assembleia Legislativa de 
Saitama, destacou sua grati-

dão à comitiva japonesa “por 
receber e atender tão bem os 
brasileiros que residem na 
Província”. Ihoshi enalteceu 
que Saitama é um exemplo 
ao promover a integração en-
tre os povos.

O presidente da Associa-
ção Cultural de Saiatama, 
Shinji Ozaki foi homenage-
ado pelo deputado estadual 
Hélio Nishimoto.

CulTuRA

fOTOS: jiRO MOchizUki

A Aliança Cultural Bra-
sil-Japão realizou no 
dia 01 de setembro, 

no recém-inaugurado Cen-
tro Cultural, no bairro de Pi-
nheiros (zona Oeste de São 
Paulo), a cerimônia de aber-
tura do 1° Aliança Matsuri 
de Artes 1, 2, 3 Brasil-Japão. 
Estiveram presentes, entre 
outros, o deputado federal 
Walter Ihoshi (PSD-SP), a 
presidente do Bunkyo – So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social –, Harumi Goya, a 
presidente executiva da Ja-
pan House São Paulo, Ânge-
la Hirata; a ceramista Hideko 
Honma, o vice-presidente 
da Dentsu Brasil Latino-
-América, Naoyuki Tsuji; o 
presidnete do Kenren (Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil), Yasuo Yamada; o Chefe 
do Departamento de Cultura 
e Imprensa da Embaixada 
do Japão, Hisayoshi Muto, 
o embaixador Fausto Godoy, 
coordenador do Núcleo de 
Estudos e Negócios Asiáticos 
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) e 
o diretor do Bradesco, Milton 
Matsumoto, entre outros.

O evento, que ficou aberto 
ao público no fim de semana 
(2 e 3) com diversas ativida-
des gratuitas, foi organizado 
em conjunto com os profes-
sores de artes da Aliança com 
o intuito de apresentar ao pú-
blico em geral, em especial 
os da da região, a tradicio-
nal e rica arte japonesa feita 
a mão bem como divulgar o 
calendário de cursos para o 
segundo semestre.

Admiração – Presente no 
evento, o deputado federal 

Walter Ihoshi disse que foi 
uma oportunidade de co-
nhecer o novo espaço da 
Aliança, “que foi muito bem 
montado e planejado” pelo 
engenheiro Sussumu Niya-
ma e pela arquiteta Rosana 
Nakano. O parlamentar ex-
plicou que ficou admirado 
com o trabalho da equipe co-
mandada pelo presidente da 
ACBJ, Yokio Oshiro. 

Ihoshi destacou ainda a 
dedicação e empenho dos 
professores que participaram 

1º Aliança Matsuri apresenta a 
tradicional e rica arte japonesa

desta primeira edição: Elcio 
Yokoyama (shodô), Thais 
Kato (orinuno), Sofia Kama-
tani (furoshiki), Luiza Okubo 
(washi-e), Naomi Uezu (kiri-
gami), Lina Kawamura (ike-
bana), Fábio Shin (mangá), 
Margarida Toyama (marugo-
to) e Mari Kanegae e Alice 
Haga (origami). “A Aliança 
tem um papel fundamental na 
preservação e divulgação da 
cultura japonesa”, destacou 
Ihoshi.

Recorde – O presidente da 
ACBJ, Yokio Oshiro, conta 
que ficou surpreso com a re-
ceptividade dos moradores 
da região. “Nos dois dias de 
evento passaram cerca de mil 
pessoas quando esperávamos 
300”, comemorou Oshiro, 
acrescentando que, do total, 
590 visitantes participaram 
efetivamente dos workshops.

“No fechamento do Ma-
tsuri, o workshop de mangá 
bateu recorde de interessa-
dos, ultrapassando 40 pes-

soas quando o limite era de 
10 pessoas. Tivemos até que 
adaptar a sala para acomo-
dar todo mundo”, destacou 
Oshiro, lembrando ainda que 
o público foi brindado com 
uma apresentação da pianista 
japonesa Makiko Yoneda.

“Somando às pessoas que 
compareceram na cerimônia 
de inauguração do Centro 
Cultural, em julho deste ano, 
só podemos nos sentir hon-
rados e orgulhosos pois tudo 
foi preparado com muito ca-
rinho para divulgar os nossos 
cursos de artes e apresentar 
os profesores à comunidade 
local”, explica Oshiro.

(Aldo Shiguti)

CENTRO CULTURAL 
ALIANÇA
Rua Deputado Lacerda Fran-
co, 328, Pinheiros
Telefone: 11-3031-5550
E-mail: pinheiros@alianca-
cultural.org.br
Site: www.aliancacultural.
org.br

O presidente da Aliança, Yokio Oshiro (ao fundo), com os professores de artes da instituição

Tokuko e Lina kawamura  (fundo) no workshop de ikebana

Oshiro com a tia Satiko Arakawa e parentes no 1º Aliança Matsuri
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Workshop de Shodo com Elcio Yokoyama
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CoMuNIDADe

Saitama celebra 100 anos de imigração e 60º aniversário de fundação do Kenjinkai

Deputada keiko Ota, Ueda, Ozaki, kobayashi e Walter ihoshi


