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‘Megaevento’, 20º Festival do Japão 
terá número recorde de kenjinkais
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JAPAN MATSURI – A cultura japonesa estará em alta neste fim de semana (10 e 11), na Acenbo (Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco) com a realização da oitava edição do Japan Matsuri – Festival da 
Cultura Japonesa de Osasco – evento que oferece ao público um panorama da cultura nipônica.
————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——––––––––––—––—–––| Pág. 05

Considerado atualmente 
o maior evento da cultura 
japonesa do mundo, o Fes-
tival do Japão chega este 
ano ao “número mágico” 
de 20 edições com um re-
corde “antecipado”. Dos 
47 kenjinkais (associações 
de províncias), apenas um 
– Tóquio – não estará re-
presentado nos dias 7, 8 
e 9 de julho no São Paulo 
Expo Exhibition & Con-
vention Center (antigo 
Centro de Exposições Imi-
grantes), na zona Sul de 
————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03

São Paulo. “Para nós é um 
motivo de imensa alegria”, 
comemora o presidente 
do 20º Festival do Japão, 
Toshio Ichikawa. Para Ya-
suo Yamada, presidente do 
Kenren (Federação das As-
sociações de Províncias do 
Japão no Brasil) – entidade 
responsável pela realiza-
ção do evento – trata-se de 
uma conquista que mostra 
o amadurecimento e o grau 
de profissionalismo alcan-
çado pelo Festival do Ja-
pão nesses 20 anos.

13º Festival do Japão de Campinas  
espera cerca de 15 mil visitantes

O Instituto Cultural Nipo-
-Brasileiro de Campinas 
realiza neste fim de se-
mana (10 e 11), em sua 
sede, no Jardim Guanaba-
ra, em Campinas (SP) a 13ª 
edição de seu Festival do 
Japão. Inspirado no festi-
————–——————–––———––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 05
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Em tom de despedida, cônsul Nakamae se 
emociona ao falar da Kibô-no-Iê

“Sei o quanto é trabalhoso 
organizar um evento como 
esse, com três ou quatro 
mil pessoas. Não consigo 
imaginar como conse-
guem elaborar um evento 
que, na verdade, já é uma 
adição extra ao trabalho 
diário de voluntários, de 

cuidar dos residentes. Só 
posso imaginar que dire-
tores e voluntários sacri-
ficaram e sacrificam suas 
vidas, seu tempo e seus 
esforços, sempre com a 
compreensão de seus fami-
liares. Acho que isso é algo 
único em São Paulo”. O 

depoimento, emocionado, 
foi feito pelo cônsul geral 
do Japão em São Paulo no 
último dia 4, durante a re-
alização da 15ª edição da 
Festa Junina com Boi no 
Rolete da Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança 
“Kibô-no-Iê”. 
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val homônimo organizado 
pelo Kenren, na capital 
paulista, o evento de Cam-
pinas  tem como objetivo 
preservar e divulgar a cul-
tura japonesa aos descen-
dentes e aos moradores de 
Campinas e região . Não à 

toa,  é considerado um dos 
eventos culturais mais im-
portantes no calendário de 
Campinas e região – além 
do Calendário Oficial inte-
gra também a semana da 
Comunidade Japonesa do 
município.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

INVENÇÕES DA MULHER 
MODERNA PARA ALÉM DE 
ANITA E TARSILA
Curadoria: Paulo Herkenhoff
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 14/06 A 20/08/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

OASI – INSTALAÇÃO ESCUL-
TÓRICA E MUSICAL
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 02/06 a 16/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTÓGRAFOS 
JAPONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cultural 
São Paulo - Espaço Flavio Car-
valho (Rua Vergueiro 1000, Es-
tação Vergueiro do metrô)
De 26/05 a 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 20h, 
Sábados, domingos e feriados 
das 10h às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 e 
http://www.centrocultural.sp.gov.br/

EXPOSIÇÃO BAMBU – HIS-
TÓRIAS DE UM JAPÃO
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
De 06/05 a 09/07/2017
Horário: 3ª a sábado das 10h 
às 22h, domingos e feriados das 
10h às 18h
Ingresso: Entrada gratuita
Informações: www.facebook.
com/events/463272427344467

CASA ABERTA – A CASA ATE-
LIÊ DE TOMIE OHTAKE 
De 13/04 A 07/2017 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

CONVERSAS – FOTOGRAFIAS 
DA COLEÇÃO BANK OF AME-
RICA MERRILL LYNCH
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 13/04 a 11/06/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateaubriand 
– MASP 
Onde: Avenida Paulista 1578, 
Bela Vista
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h (bilheteria aberta até 
17h30) e 5ª das 10h às 20h (bi-
lheteria até 19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita às 
terças-feiras, durante o dia todo 
(10h às 18h)
Informações: 11/3149-5959

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Onde: End. 1: Praça da Luz 02 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até as 

18h (Possui bicicletário e esta-
cionamento gratuito) 
Informações: 11/3324-1000
Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Es-
tacionamento Rua Mauá 51) 
Informações: 11/3335-4990 

MUSEU CATAVENTO 
Onde: Av Mercúrio s/n - Pq 
Dom Pedro II, Brás 
Horário: 3ª a domingo das 9h às 
16h e permanência no museu até 
às 17h
Informações: 11/3315-0051 

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Mou-
ra Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Web-
site: www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Tra-
ba, Salão de Atos, Tiradentes e 
Pavilhão da Criatividade Darcy 
Ribeiro de 3ª a domingo das 9h 
às 18h – Biblioteca de 2ª a 6ª das 
9h às 18h e aos sábados das 9h 
às 15h 
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 e 7 
Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 
9-Acesso ao prédio administra-
tivo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao 
Auditório Simón Bolívar e 14 e 
15 Acesso ao estacionamento do 
auditório. 

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

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

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

EVENTO 

BAILE ALLEGRO
Animação: Dorinei Musical 
Show e vários Personal Dancers
Jantar com Buffet Shoori
Onde: Salão Social do Miyagui 
Kenjin (Rua Fagundes 152, Li-
berdade)
Dia 10/06/2017
Horário: 17h às 22h
Reservas com Beth: 11/32109-
2609 e 11/99904-2237 e E-mail: 
bethpromoter@gmail.com

KARAOKÊ-DANCE  
NIKKEY CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar um 
ambiente familiar onde os fre-
qüentadores cantam suas músi-
cas preferidas e dançam ritmos 
como o chá chá chá, rumba, 
forro, samba e country. Todos os 
domingos Baile com Música ao 
Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi) 
Dias 10 e 11/06/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 16h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 

com Iritsu 

8º JAPAN MATSURI - FESTI-
VAL DA CULTURA JAPONESA 
DE OSASCO/SP
Shows, Exposição Cultural, 
Workshops, Gastronomia e Ba-
zar
Onde: ACENBO (Rua Acenbo 
100, Jd Umuarama, Osasco/SP)
Dias 10 e 11/06/2017
Horário: 10/06 das 10h às 22h e 
11/06 das 10h às 20h
Informações e Ingressos Ante-
cipados: 11/3684-0904 e www.
japanmatsuri.com.br
ÔNIBUS CIRCULAR GRÁTIS 
da Estação Osasco CPTM e bol-
são de estacionamento da Prefei-
tura (Rua: Narciso Strurlini) até 
a ACENBO
Estacionamento gratuito no 
campo na Rua: Giusepe Ferrari, 
26A- Jd. Umuarama 
Estacionamento pago na Rua: 
Acenbo, 100 - Jd. Umuarama.

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 15, 22 e 29/06/2017 (todas 
as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 17/06/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

APRESENTAÇÃO DA OR-
QUESTRA GPA
Regente: Renata Jaffé
Composição: Alunas do Pro-
grama de Música & Orquestra 
das Unidades Osasco e Santos
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dia 18/06/2017 
Horário: 17h30
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

CINEMA

EXIBIÇÕES DO FILME ‘O 
CONTO DA PRINCESA KA-
GUYA’
Onde: CineSesc (Rua Augus-
ta 2075, Cerqueira César, São 
Paulo/SP)
De 08 a 17/06/2017
Horários das sessões:
De 08 a 14/06 – às 14h
De 15 a 17/06 – às 12h
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/conto_da_
princesa.html

CURSO 

TÉCNICAS DE RELACIONA-
MENTO CORPORATIVO COM 
JAPONESES
Professora: Lumi Toyoda 
Onde: Ipiranga Business Cen-
ter (Rua Salvador Simões 918, 
V Dom Pedro I, 200 metros da 
estação Aldo do Ipiranga, Linha 
Verde)
Dias 06, 08, e 13/06/2017
Horário: 18h50 às 21h30
Carga horária: 8h
Informações: 11/3438-2272 e 
11/99630-5633 e gestãojapone-
sa@gmail.com 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 25/06/2017 – História do 
Japão 4 – Períodos Kamakura e 
Muromachi
Dia 13/08/2017 – História do 
Japão 5 – Período Sengoku 
(Guerra Civil e chegada dos por-
tugueses)
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 Universi-
tária) 
De 10/03 a 25/11/2017 
Horário: sexta-feira, das 12h às 
14h 
Informações: 
sce.fflch.usp.br/node/2315 

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

CURSOS DA NIKKEY  
CULTURAL 
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

VENDO OU ALUGO
Loja c/ 300m2 (5,50x55m) na Av. Lins 
de Vasconcelos nº 1385. Para con-
fecção de roupa Fem. e Masc., p/ Sa-
lão de Festa, Restaurante, etc. Com 
parada de ônibus na porta. Preço 
R$ 1.800.000,00. Estuda Proposta / 
Bem como p/ Aluguel, e Alugo Apto. 
na Av. Lins de Vasconcelos nº 1390, 
1º andar, com 04 comodos, hall en-
trada, armário embutido, copa, cozi-
nha, área serviço com parte coberta 
p/ tanque e máq. de lavar. 
Aluguel: R$ 2.350,00 + IPTU 70,00 e 
água e luz da escadaria. 
Tratar: Tel. 3207-7042 (Dr. Damaro) - 
Cel. 9-7223-3352 (c/ Madelene).

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

PALESTRA 

1º SEMINÁRIO DE COOPE-
RAÇÃO CIENTÍFICA BRASIL 
– JAPÃO
Idioma: Inglês
Onde: Sala de Congregação da 
FMUSP (Av. Dr. Arnaldo 455, 
Cerqueira César, São Paulo/SP)
Dia 09/06/2017
Horário: 13h às 20h
Inscrições: 11/5080-2057 e 
rsvp@hospitalsantacruz.com.br 
(vagas gratuitas e limitadas
Informações: hospitalsanta-
cruz.com.br/noticias/eventos/1-
-seminario-de-cooperacao-cien-
tifica-brasil-japao

PALESTRA A COZINHA SHO-
JIN RYORI
Chef Edson Yamashita
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, São Paulo/
SP)
Dia 10/06/2017
Horário: 10h30 ao 12h30
Ingresso: Gratuito, com retirada 
de senha 1h antes do início do 

evento (50 vagas)

PALESTRA COM SHEN RI-
BEIRO SOBRE SHAKUHACHI
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, São Paulo/
SP)
Dia 11/06/2017
Horário: 10h30 às 18h
Ingresso: Gratuito, com retirada 
de senha 1h antes do início do 
evento (50 vagas)
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/tradicao_mu-
sica.html

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
JUNHO/2017 – 14h às 16h 
20/06 – Terça-feira – “Brasil-
Japão: Novas Perspectivas de 
Vida” (Marcio Tamawoki – Psi-
cólogo)
22/06 – Quinta-feira – “Im-
prescindíveis informações sobre 
a vida cotidiana do Japão aos 
interessados em trabalhar” (An-
drezza Akiyama – Consultora do 
CIATE) 
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade) 
Inscrição: 11/3207-9014

Informações e divulgação de 
eventos com Cristiane Kisihara
cris_kisihara@hotmail.com
Tel. 11/3340-6060
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Criação dos filhos  
no exterior

Semana passada li um 
artigo, onde uma mãe rela-
ta toda a sua dificuldade em 
criar os filhos fora do Brasil. 
E se tem um assunto onde 
eu posso falar com proprie-
dade é esse.

Uma das dificuldades na 
qual a mãe do tal artigo se 
refere, é sobre o aprendi-
zado da língua portuguesa. 
Eu também passei por essa 
dificuldade, meus filhos ti-
nham uma certa resistência 
em aprender português, se 
dependesse da vontade de-
les, eles só falariam japonês.

E é esse aspecto que se 
vê muito no Japão, dentro 
da comunidade brasileira 
temos 3 tipos de jovens: os 
que falam apenas português, 
os que falam apenas japo-
nês e os que falam os dois 
(muito difícil de se encon-
trar).

Quando eu digo que o 
melhor é a educação bi-
lingue, eu quero enfatizar 
que é educação bilingue 
mesmo, nos dois idiomas 
fluentemente, de modo que, 
a criança consiga falar, ler e 
escrever nos dois idiomas. 
Conheci muitas mães que se 
orgulhavam dos filhos “bi-
lingues”, mas na verdade a 
criança sabia somente o bá-
sico do cotidiano, o que para 
mim não significa fluência.

Quem me acompanha no 
jornal ou nas páginas sociais 
sabe que tenho filhos fluen-
tes nos dois idiomas, e que 
estão indo para o terceiro, e 
olha, não foi nada fácil, nem 
para mim e muito menos 
para eles. Foram dias e dias 
cansativos, eles querendo 
faltar na aula de português 
e eu totalmente inflexível 
no aprendizado deles. Mãe 
sempre vai fazer o melhor 
para o filho, eu tinha a real 
noção de que essa rigidez 
nos estudos, seria um ótimo 
diferencial na vida dos meus 
filhos, e tenho que confes-
sar, as vezes dava vontade 
de fraquejar...

Quando eu os via cansa-
dos, com sono, me cortava 
o coração, pois passavam o 
dia todo na escola japonesa 
e a noite iam para a escola 
brasileira, tempos difíceis 
esses...

Mas conseguiram, minha 
filha fez o exame de profici-
ência na língua japonesa e 
passou, no nível mais alto, o 
N1. E agora no Brasil, tem 
se dedicado com afinco ao 
aperfeiçoamento da língua 
portuguesa, e para a minha 
surpresa, tem se saído muito 
bem.

Lendo uma reportagem 
sobre a educação dos brasi-
leiros no Japão, me deparei 
com um assunto que é um 
dilema, onde referia-se a 
língua portuguesa como a 
língua materna para todos. 
Mas calma, o português é 
a minha língua materna, é 
onde eu me sinto totalmente 
confortável e sei que domi-
no bem, mas para a minha 
filha, a língua materna é o 
japonês. Minha filha se sen-
te totalmente confortável 

quando pensa em japonês, 
tanto é que, mesmo mo-
rando no Brasil, o computa-
dor e o celular dela estão em 
japonês.

Por isso acho esse as-
sunto delicado, envolve vá-
rios pontos de vista, onde 
acho que nenhum está erra-
do, somente temos que en-
tender que são várias formas 
de se olhar para o mesmo 
prisma.

Fora o lado linguístico 
da coisa, ainda deparamos, 
pelo menos no meu caso, 
com uma dificuldade que 
enfrentei, a solidão. As ve-
zes o que eu mais queria era 
o colo dos meus pais, mas eu 
precisava ser forte porque ti-
nha que cuidar dos meus fi-
lhos. E a vida aqui no Japão, 
parece que passa muito mais 
rápido, como um sopro, por 
isso eu não podia parar para 
pensar em solidão, mas eu 
me sentia só. E não somente 
isso, meus filhos também 
não sabiam o que era chegar 
o fim de semana e reunir os 
primos, correr para a casa 
dos avós, ter tios por perto e 
o pior de todos, não sabiam 
a magia do Natal.

Sem contar os outros 
perrengues que mãe passa, 
se já é difícil ser mãe, imagi-
na ser mãe do outro lado do 
mundo, sem saber o idioma, 
sem saber a cultura, com 
filho com febre, sem saber 
ler a bula do remédio... Meu 
Deus, quantas coisas que 
passamos, mas quer saber? 
Não reclamo não, pois foi 
muito bom viver tudo isso 
e olhar pros meus filhos já 
moços e educados, e falar: 
Consegui! Mesmo não ten-
do certeza, acertei nas deci-
sões que tomei.

E é essa experiência que 
vale a pena, olhar para trás 
e ver que cada obstáculo te 
fortaleceu, que cada noite 
mal dormida não foi em vão.

E hoje, quero compar-
tilhar com todos a minha 
volta, o quanto é importante 
valorizar a educação na 
vida dos filhos, incentivar 
os estudos não é nenhum 
transtorno, é um dos pou-
cos benefícios que podemos 
deixar para os filhos, é saber 
que deixaremos um legado, 
independentemente do que 
acontecer, estrutura educa-
cional eu proporcionei.

E um conselho que dou 
sempre, criem filhos bi-
lingues, é o mínimo! Pois 
moram no Japão, é mais do 
que oportuno que aprendam 
o japonês, mas como são 
brasileiros é importantíssi-
mo que saibam o português 
fluentemente. Não se arre-
penderão, jamais. 

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

(Serviço de Assistência aos 
Brasileiros no Japão). E-mail: 
erikasumida@hotmail.com
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Considerado atualmente 
o maior evento da 
cultura japonesa do 

mundo, o Festival do Japão 
chega este ano ao “número 
mágico” de 20 edições com 
um recorde “antecipado”. 
Dos 47 kenjinkais (associa-
ções de províncias), apenas 
um – Tóquio – não estará re-
presentado nos dias 7, 8 e 9 
de julho no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center (antigo Centro de 
Exposições Imiigrantes), na 
zona Sul de São Paulo. “Para 
nós é um motivo de imensa 
alegria”, comemora o presi-
dente do 20º Festival do Ja-
pão, Toshio Ichiakawa.

Para Yasuo Yamada, pre-
sidente do Kenren (Federa-
ção das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil) 
– entidade responsável pela 
realização do evento – trata-
-se de uma conquista que 
mostra o amadurecimento e 
o grau de profissionalismo 
alcançado pelo Festival do 
Japão nessas duas décadas. 
Trajetória que será o tema de 
2017. Com “20 Anos de Inte-
gração, Harmonia e Cultura”, 
os organizadores pretendem 
relembrar toda a história do 
Festival do Japão, do início 
– na Marquise do Ibirapue-
ra, passando pela Assembleia 
Legislativa – , até o endereço 
atual, palco do evento desde a 
oitava edição, em 2005.

Nos primórdios, conta 
Ichikawa, antes mesmo de se 
pensar em Festival do Japão 
propriamente dito, a inten-
ção era apresentar apenas o 
folclore japonês. “A gastro-
nomia veio depois”, explica, 
acrescentando que foi na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo que o 
evento começou a ganhar o 
formato atual.

Membro da Comissão 
Executiva, José Tanigu-
ti (Wakayama) lembra que, 
“naquela época minha ideia 
era que tínhamos potencial 
para crescer”. “E foi o que 
aconteceu. Mas é claro que 
não conseguíriamos enxer-
gar o festival que é feito hoje 
porque a cada ano que passa 
a gente quer acrescentar algo 
novo. E daqui para frente va-
mos precisar de muita imagi-
nação”, diz Taniguti.

Para Ichikawa, o Festival 
do Japão cresceu tanto que 
“extrapolou a comunidade 
nipo-brasileira”. Apesar de 
estar no mesmo endereço há 
13 edições, ele observa que 
“no ano passado foi a pri-
meira vez que realizamos o 
festival num ambiente total-
mente novo”. “Depois que 
a administração passou para 
o Grupo GL events, nós fo-
mos o primeiro inquilino de 
grande porte a inaugurar o 
novo centro”, disse ele. Mas 
até atingir esse status não foi 
fácil.

Profissionalismo – Basta 
olhar para um passado não 
muito distante. “Em 2015, 
ano que coincidiu com os fes-
tejos dos 120 anos do Tratado 
de Amizade, Comércio e Na-
vegação Brasil-Japão, cho-
veu. Foi um ano difícil, para 
falar a verdade, um terror, 
com estacionamento cheio de 
água e barro para todo lado. 
Em 2015, mudamos para 
dentro do Pavilhão, mas a re-
percussão não foi muito legal 
porque o local ainda estava 
em reforma. Ano passado foi 
o primeiro que usufruimos 
de toda a infraestrutura. Ti-
vemos sorte? Acho que tive-
mos porque foi ano dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro 
e com a escolha de Tóquio 
para sede de 2020, constru-
ímos uma entrada bonita e o 

governo do Japão, apoiou de 
forma efetiva”, disse Ichika-
wa.

Para ele, 2016 foi uma es-
pécie de “divisor de água” do 
festival. “Foi aí que mostra-
mos toda a grandeza do Fes-
tival do Japão e, de evento, o 
festival tornou-se um megae-
vento, mesmo em termos de 
Estado de São Paulo. É um 
evento que não tem proble-
mas, tem estacionamento e 
o acesso é fácil. Acho que o 
primeiro evento consolidado 
foi no ano passado”, explicou 
Ichikawa, que defende uma 
uma visão mais profisisonal 
para o festival.

Segundo ele, ganha o fes-
tival, ganha os kenjinkais. 
“Mas para isso temos que 
trazer profissionais para al-
gumas áreas e a gente não 
consegue identificar esses 
profisisonais nos kenjinkais. 
Sabemos que tem, como ex-
-executivos e  ex-diretores 
de empresas, só que eles não 
participam muito das ativi-
dades. Com os membros atu-
ais é um pouco difícil a gente 
dar um passo para frente. 
Para um megaevento, pre-
cisamos de pelo menos uma 
agência e, na verdade, essa 
missão acaba sobrando para 
nós, que tentamos transfor-
mar os voluntários e passar, 
à vista dos patrocinadores, 
essa imagem de profissiona-
lismo. Felizmente estamos 
consegundo transmitir essa 
imagem, mas temos que ge-
rar um banco de dados e sis-
tematizar nosso trabalho”, 
conta Ichikawa, lembrando 
que , no Festival do Japão, 
o patrocínio é diferebnte de 
“kifu”

“Nos matsuris, a maioria 
é doação. Aqui, como megae-
vento, não esperamos doação 

– porque o valor é pequeno – 
nós queremos patrocínio. Mas 
para ter patrocínio você pre-
cisa oferecer contrapartida. E 
não é só aparecer na mídia. É 
mais que isso. Mesmo se for 
somente para aparecer na mí-
dia, você tem um teto de va-
lor. Para subir, você tem que 
agregar mais valores para os 
patrocinadores, como núme-
ros e público diferenciado”, 
explica Ichikawa. Para Ta-
niguti, “o cara precisa sentir 
que valeu a pena investir”.

Valor de mercado – Segundo 
Ichikawa, “como “megaeven-
to, a gente tem que estar com 
olho no valor de mercado do 
Festival do Japão”. “Se o va-
lor do Festival do Japão for 
muito alto os patrocinadores 
vão investir mais, se o valor 
de mercado for baixo, isto é, 
atinge só a comudade nikkei, 
eles vão investir pouco. É 
isso que estou tentando trans-
mitir para os presidentes dos 
Kenjinais, que nós temos que 
trabalhar para aumentarmos o 
valor de mercado”, diz Ichi-
kawa, cuja outra preocupação 
é tentar fazer com que os ken-
jinkais assimilem a ideia que 
o Festival do Japão não é res-
ponsabilidade única e exclu-
siva do Kenren, mas de todos 
os kenjinkais.

“No ano passado, foi a 
primeira vez a gente fez o que 
chamamos de Sala 101, onde 
todos os kenjinkais prepa-
raram uma comida típica de 
sua província para receber os 
patrocinadores. O ambiente 
ficou muito bonito e eu sinto 
que ali mudou um pouquinho 
a cabeça dos kenjinkais. Ao 
recepcionar os patrocinado-
res que permitem a gente rea-
lizar o festival, eles passaram  
a sentir que o evento pertence 

a eles e fiquei muito feliz”, 
disse.

Lava Jato – Para Taniguti, 
“é o Kenren que organiza o 
evento, mas o Kenren precisa 
dos kenjinkais porque se eles 
não participarem o evento 
não fica bonito”. “É uma 
questão de confiança mútua, 
tem que ter seriedade acima 
de tudo. A alma de tudo está 
na seriedade desse grupo”, 
afirma Taniguti.

Por esse, raciocínio, a 20ª 
edição promete. Afinal, será 
o “segundo Festival do Japão 
de um novo ciclo”. “A gente 
não pode alegar nenhuma 
dificuldade de infraestrutura 
como desculpa”, diz Ichika-
wa, que coloca apenas um 
parênteses.

“A Lava Jato acabou afe-
tando também o Festival do 
Japão deste ano porque de-
pendemos do Ministério da 
Cultura para o projeto da Lei 
Rouanet. E o Ministério da 
Cultura sofreu uma auditoria 
rigorosa e os projetos estão 
passando por pente fino, Ou 
seja, a análise e a aprovação 
estão mais demorados. E este 
ano já demorou mais que o 
normal, inclusive, para difi-
cultar ainda mais, saiu uma 
nova norma onde o relatório 
tem que ser muito mais deta-
lhado. Para nós isso é bom, dá 
mais trabalho, mas por outro 
lado mostra exatamente esse 
lado profisisonal que o Fes-
tival do Japão atingiu”, diz 
Ichikawa, acrescentando que 
é a 14ª vez que o Festival re-
corre ao mecanismo de incen-
tivos fiscais.

Números – Para este ano, a 
expectativa é atrair um pú-
blico superior a 150 mil pes-
soas. Em 2016, cerca de 170 
mil visitantes visitaram o 
evento. De acordo com uma 
pesquisa realizada pelos or-
ganizadores, cerca de 75% 
dos visitantes já estiveram 
no festival mais de uma vez. 
“Esse número é importante 
para nós. Entre milhares de 
visitantes porque eles retor-
naram? Imagino que gostam 
da organização, das novi-
dades, da comida, enfim, de 
tudo que estamos apresen-
tando. Essa é a leitura que nós 
fazemos. Como organização, 
a gente tem uma reponsabili-
dade muito grande porque, se 
esse número começar a cair, 
significa que o festival não 
está agradando. Então existe 
uma preocupação no sentido 
de estarmos sempre cres-
cendo para que as pessoas 
voltem várias vezes”, explica 
Ichikawa, antecipando que 
o público poderá conferir 
atrações nacionais e interna-
cionais, que estarão se apre-
sentando nos dois palcos do 
festival, que este ano estarão 
montados dentro do pavilhão.

(Aldo Shiguti)

20ª edição do Festival do Japão 
terá número recorde de kenjinkais

Festival do Japão é considerado o maior evento da cultura japonesa do mundo

No ano passado, cerca de 170 mil pessos visitaram o festival

toshio ichikawa, Yasuo Yamada e José taniguti

20º FESTIVAL DO JAPÃO
20 Anos de Integração, Har-
monia e Cultura
Quando: Dias 7, 8 9 de julho. 
Sexta, das 12 às 21 horas; sá-
bado, das 10 às 21 horas e do-
mingo, 10 às 18 horas
Onde: São Paulo Expo Exhi-
bition & Convention Center 
(Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5, São Paulo)
Ingressos: 
R$ 22 (antecipado e online), 
R$ 25 (bilheteria no dia) e  
R$ 12 (meia-entrada, venda 
apenas na bilheteria)
Estacionamento no local 
(terceirizado) – R$ 45
Transporte gratuito do me-

trô Jabaquara, das 8 às 22 
horas
*Ingressos antecipados à ven-
da nos pontos de vendas ofi-
ciais e pelo site, a partir de 
maio/2017.
* Entrada gratuita para 
crianças até 08 anos, mulhe-
res acima de 60 anos e homens 
acima de 65 anos
* Meia-entrada apenas na 
bilheteria, mediante docu-
mento de comprovação

Informações:
www.festivaldojapao.com
Tel: (11) 3277-6108/3277-8569
Facebook: www.facebook.
com/festivaldojapao
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“Sei o quanto é trabalho-
so organizar um evento 
como esse, com três ou 

quatro mil pessoas. Não con-
sigo imaginar como conse-
guem elaborar um evento que, 
na verdade, é uma adição ex-
tra ao já trabalho de voluntá-
rios de cuidar dos residentes. 
Só posso imaginar que direto-
res e voluntários sacrificaram 
e sacrificam suas vidas, seu 
tempo e seus esforços, sem-
pre com a compreensão de 
seus familiares. Acho que isso 
é algo único em São Paulo”. 
O depoimento, emocionado, 
foi feito pelo cônsul geral do 
Japão em São Paulo com ex-
clusividade ao Jornal Nippak 
no último dia 4, durante a rea-
lização da 15ª edição da Festa 
Junina com Boi no Rolete da 
Sociedade Beneficente Casa 
da Esperança “Kibô-no-Iê”, 
em Itaquaquecetuba.

Nakamae, que deve em-
barcar de volta para o Japão 
no dia 9 de julho depois de 
cumprir dois anos como côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, observou  que “este es-
forço da Kibô-no-Iê, de atin-
gir a comunidade, é algo que 
devemos respeitar”. “Trata-se 
de uma entidade de assistên-
cia a pessoas com necessi-
dades especiais, mas o que 
respeito na Kibô-no-Iê é que 
ela não fica só nisso. Ela faz 
uma apresentação das ativida-
des de beneficência realizadas 
aqui, inclusive através das mí-
dias sociais”, disse Nakamae, 
afirmando que está seguindo 
com muito interesse e muita 
admiração as redes sociais da 
Kibô-no-Iê. 

“É muito impressionante 
olhar as fotos e mensagens tão 
positivas contando a felici-
dade dos residentes e as ativi-
dades tão atuantes da equipe. 
Sabemos de todos os esforços 
da diretoria, mas o importante 
é que a sociedade brasileira e 
a comunidade nipo-brasileira 
saibam do trabalho que é re-
alizado e sou testemunha que 
eles fazem isso na prática”, 
afirmou Nakamae que deve 
cumprir como uma de suas 
últimas agendas na condição 
de cônsul a participação na 
cerimônia de abertura do 20º 
Festival do Japão. 

Comprometimento – O 
depoimento do cônsul, que 
emocionou também o vice-
presidente da Kibô-no-Iê, Té-
rio Uehara, e o ex-presidente 
Nivaldo Odo, não foi o único 
momento marcante do evento. 
Na cerimônia de abertura, que 
contou com as presenças do 
deputado estadual Hélio Ni-
shimoto (PSDB); do líder do 
Governo na Câmara Muni-
cipal de São Paulo, vereador 
Aurélio Nomura; do presi-
dente do Enkyo (Beneficência 
Nipo-Brasileira de São Paulo), 
Akeo Yogui; do presidente da 
Assistência Social Dom José 
Gaspar – Ikoi-no-Sono –, 
Sunao Sato; do presidente da 
Associação Pró-Excepcionais 
Kodomo-no-Sono, André Ko-
rosue e do “sempre deputado” 
Hatiro Shimomoto, entre ou-
tros, a vice-presidente da Ki-
bô-no-Iê, Dirce Shimomoto, 
não conteve as lágrimas ao fa-

lar sobre o presidente, Mario 
Nakamura, que não pode es-
tar presente pois encontrava-
-se hospitalizado, e dedicou o 
evento deste ano a ele.

Já o coordenador da festa, 
Danilo Fujita, lembrou que a 
Festa Junina, uma das prin-
cipais fontes de arrecadação 
da entidade, vem crescendo a 
cada ano que passa. “No ano 
passado recebemos cerca de 
2500 visitantes e neste ano 
a presença de público foi de 
3.500 pessoas”, disse Fujita, 
destacando que “este ano fo-
mos abençoados com um dia 
agradável [o dia seguinte ama-
nheceu debaixo de muita chu-
va e continou assim ao longo 
do dia]”.

Para ele, além do tempo, 
outro fato importante que aju-
dou a superar as expectativas 
dos organizadores foram os 
patrocinadores, “que mantive-
ram o apoio de todos os anos”. 
“E contamos ainda com al-
guns novos patrocinadores”, 
explicou Fujita, que elogiou 
também o comprometimento 
de todos os diretores.

Gratidão – “Contamos com 
uma equipe com perfis dife-
rentes e essa multidisciplina-
ridade faz a diferença, pois 
cada um tem expertise na 
comissão responsável. Além 
disso, todos os funcionários 
correram muito para deixar 
tudo organizado”, afirmou o 
coordenador, acrescentando 

que, “as festas, no fundo, são 
uma forma de retribuir às pes-
soas que colaboram com a 
Kibô-no-Iê”. “Existe o lado da 
receita, mas a única forma da 
entidade conseguir retribuiir 
alguma coisa alguma coisa é 
organizando uma festa”, conta 
o Fujita, acrescentando que o 
ponto alto da festa foi o show 
com os irmãos Jair Oliveira e 
Luciana Mello, que interpreta-
ram sucessos do pai, Jair Ro-
drigues, além de canções de 
seus próprios repertórios.

Selfies – Jair Oliveira, aliás, 
protagonizou outro momento 
emocionante do dia ao atender 

uma fã, que pediu para que o 
canto lembrasse os tempos do 
Balão Mágico. Ficou sabendo 
depois que a música servira 
de fundo para que uma antiga 
amizade fosse reatada. 

Ao lado da irmã, Luciana 
Mello, Jair Oliveira deu um 
show de profissionalismo e, 
mesmo abrindo mão do cachê 
– como seu pai fazia – cantou 
mais que as 14 músicas pro-
gramadas. E para surpresa de 
sua equipe, desceu do palco 
para cumprimentar a plateia, 
que aproveitou para tirar selfie 
com o cantor.

Sangue japonês – Em en-

Em tom de despedida, cônsul Takahiro Nakamae 
se emociona ao falar do trabalho da Kibô-no-Iê

Rail Pass e Visto para Yonsei

NIPÔNICA

Aproveitando sua for-
mação em jornalismo, Hiro-
aki, conseguiu vir ao Brasil 
trabalhar em uma empresa 
afim dentro da comunidade, 
realizar seu sonho de ver o 
futebol brasileiro de perto, 
além de poder fazer parte da 
torcida corintiana, de quem 
ficou fã ao testemunhar, in 
loco, a invasão dos torce-
dores do Timão no Japão, 
em 2012, na conquista do 
bicampeonato mundial in-
terclubes.

Como era também um 
aficionado na história de 
seu país, estudou-a a fun-
do... mas, segundo materiais 
didáticos de que dispunha 
no país, ou seja, que não se 
aprofundavam em detalhes 
sobre as guerras à China e 
Coréia realizadas por seu 
país e nem sobre a emigra-
ção de japoneses aos EUA, 
Peru e Brasil. Por isso, ao 
tomar conhecimento da 
saga dos mais de cem anos 
da história da imigração ja-
ponesa no Brasil, tornou-se 
também um admirador da 
comunidade.

Até por isso, apesar da 
violência urbana que o as-
susta, passou a gostar mais 
do Brasil, bem como, a par-
ticipar dos eventos da comu-
nidade e a se inteirar de suas 
dificuldades, o que o possibi-
litava responder a Mário até 
sobre questões pertinentes à 
mesma.

Como, recentemente, 
quando conversaram sobre a 
questão do Rail Pass a japo-
neses que vivem no exterior. 
Agora o assunto era sobre a 
dificuldade da liberação de 
Visto de longa permanência a 
yonsei, ou quarta geração de 
descendentes de japoneses no 
Brasil.

— Como já explicar ou-
tro dia, não poder assumir 
minha opinião a favor nesses 
casos pra não prejudicar mi-
nha permanência em Brasil, 
onde ainda querer ficar muito 
tempo, mas poder responder 
in off... — sorriu, Hiro, an-
tes de prosseguir — Pois é. 
Depois de conhecer razões 
de muitos japoneses ter de 
emigrar, passar a achar que 
governo japonês ter de dar 

esses benefícios como reco-
nhecimento pela importância 
da saída deles para desenvol-
vimento do Japão naquela 
época...

Mário que não tinha en-
tendido bem essa explicação 
quando a ouviu pela primeira 
vez, quieto, mostrou-se aten-
to para estimulá-lo a explicar 
novamente.

Hiroaki o atendeu:
— Japão, território pe-

queno, sem recursos natu-
rais... começo do século pas-
sado ter superpopulação com 
fome e pobreza extr... como 
falar mesmo?... extrema, de-
vido a gastos nas guerras con-
tra China e Coréia. Governo 
perdido! Ainda ter promessa 
de terras a soldados de volta 
ao país. Então buscar lugar 
para por sua gente por meio 
de emigração... e para su-
cesso usar até propaganda 
enganosa...  

— Tá, Hiro — Mário o in-
terrompeu — Mas o que tem 
a ver com Rail Pass e o Visto 
a yonsei?

— Ora, Mário-san. Se 
governo japonês reconhecer 

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

importância a emigrantes 
da época, eu ainda achar 
isso pouco a descendentes. 
Atarimae janai?... — saiu 
no ímpeto do momento — 
Desculpe, Mário... querer 
dizer algo como... óbvio. 
Poder até colocar restrições 
a Visto, mas não impedir 
de vez. Como Rail Pass 
que poderia dar a japoneses 
que vieram até último na-
vio... final de anos 70. Hoje, 
pouca gente viva. Nem ser 
nada para governo japonês! 
Agora, reconhecimento, 
sim, importante.

— Ah! Entendi e con-
cordo. Toque aqui, Hiro! — 
Mário apertou-lhe a mão.

Rail Pass e Visto
São nada perto do que
Foi esse “Alívio”.

trevista exclusiva ao Jornal 
Nippak, Jair Oliveira lembrou 
que “tenho sangue japonês”. 
“Minha avó materna, Ma-
ria Ikenouchi, saiu do Japão 
quando tinha de dois para três 
anos e foi morar na Bolívia”, 
disse Jairzinho, garantindo 
que é um admirador da cul-
tura japonesa. “Admiraria a 
comunidade japonesa mesmo 
se não tivesse essa herança. 
Tenho uma ligação afetiva 
enorme porque acho um povo 
extraordinário. Em todos os 
lugares do mundo, onde quer 
que você encontre uma comu-
nidade japonesa, vai encontrar 
sempre uma comunidade ma-
ravilhosa, que tem muito a nos 
ensinar”, diz Jairzinho, lem-
brando que esteve no Japão 
em duas ocasiões.

“A primeira foi com meu 
pai, em 1996, e a outra foi em 
2006, para fazer uma casa de 
show em Tóquio chamada 
Blue Note ao lado do Simoni-
nha e de uma cantora chamada 
Sônia Rosa. Na verdade, mi-
nha esposa ficou sabendo 
que estava grávida da nossa 
primeira filha, que hoje está 
com dez anos, no Japão. En-
tão, além disso, tem essa his-
tória bonita para contar. Foi 
uma energia incrível. Fui duas 
vezes mas tenho vontade de 
voltar novamente”, afirma o 
cantor, explicando que uma 
das características que mais 
admira nos japoneses é “o 
grau de integração social que 
a sociedade japonesa tem para 
com todos os seus cidadãos”.

“Eu fico até com uma certa 
vontade que iso aconteça no 
Brasil também. É um senso 
de responsabilidade impres-
sionante. O Japão já passou 
por tragédias naturais e viveu 
situação de guerra, enfim, 
coisas que poderiam ser abso-

Os irmãos Jair Oliveira e Luciana Mello abrilhantaram ainda mais o evento da Kibô-no-iê

lutamente devastadoras para 
o país, mas por conta deste 
respeito pelos valores, a so-
ciedade japonesa sempre con-
seguiu se reerguer com uma 
velocidade incrível. E nós 
poderíamos aprender muito”, 
disse Jairzinho, acrescentando 
que, “apesar de não termos 
desastres naturais nem enfren-
tar situação de guerra como o 
Japão, o país vive mergulhado 
em crises que ninguém sabe 
como sair”.

Respeito – “No Brasil, cada 
um vive vendo seu próprio 
umbigo enquanto os japo-
neses tem essa capacidade 
de observar as coisas de um 
jeito maior, de não restringir 
somente ao próprio umbigo”, 
disse o artista, afirmando que 
“essa festa que acontece aqui 
é muito por conta dessa or-
ganização, desse respeito, 
dessa vontade de fazer que a 
situação melhore para todo 
mundo”.

“Espero que um dia a gente 
possa ter 10% dessa capaci-
dade que os japoneses tem”, 
disse Jairzinho, explicando 
que aprendeu com sua avó e 
com seu pai “essa vontade de 
querer ajudar, de querer cola-
borar de alguma forma”.

A entidade – Fundada em 
1963 por Koko Ichikawa, a 
Kibô-no-Iê é uma entidade 
sem fins lucrativos de assis-
tência e amparo à pessoa com 
deficiência intelectual. Atu-
almente cuida de 65 residen-
tes – sendo 31 homens e 34 
mulheres com idades entre 31 
e 74 anos – em sua sede, em 
Itaquaquecetuba.
Para saber mais acesse: kibo-
noie.org.br 

(Veja fotos à pag. 8)
(Aldo Shiguti)

Evento este ano recebeu cerca de 3500 visitantes

Autoridades e convidados presentes à cerimônia de abertura
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Deputado estadual Hélio Nishimoto
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O vereador Aurélio Nomura
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cônsul Nakamae com diretores da Kibô-no-iê
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A cultura japonesa es-
tará em alta neste fim 
de semana (10 e 11), 

na Acenbo – Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasaileira de Osasco – com 
a realização da oitava edição 
do Japan Matsuri – Festi-
val da Cultura Japonesa de 
Osasco – evento que oferece 
ao público um panorama da 
cultura nipônica. Tradição, 
costumes, artes, música e 
gastronomia celebram o en-
contro da cultura japonesa 
com outras etnias presentes 
em Osasco nos 109 anos da 
imigração japonesa no Bra-
sil. 

Considerado o maior 
evento do gênero na cidade 
de Osasco e região, neste 
ano o evento será dedicado 
aos voluntários. Presidente 
da Acenbo, Sussumu Araki 
disse ao Jornal Nippak que 
“é uma homenagem não só 
para os voluntários de hoje 
mas também para aqueles 
que já não estão mais en-
tre nós”. “Se hoje estamos 
podendo realizar esta gran-
diosa festa devemos ao tra-
balho de pessoas abnegadas 
do passado e dos jovens que 
futuramente darão continui-
dade ao nosso trabalho, de 
preservação e divulgação da 
cultura de nossos ancestrais”, 
explicou Araki, lembrando 
que o Japan Matsuri mobiliza 
cerca de 600 voluntários dos 
cerca de 20 departamentos da 
Acenbo.

Coletivo – Inserido no Ca-
lendário de Eventos do Mu-
nicípio pelo então vereador 
– e atualmente suplente – Fá-
bio Yamato para possibilitar 
a captação de recursos com 
apoio da Prefeitura, o Japan 
Matsuri foi idealizado pela 
Acenbo em 2007 e teve sua 
primeira edição realizada em 
2008, em comemoração ao 
centenário da imigração ja-
ponesa no Brasil.

“Na época, o projeto teve 
aprovação unânime de todos 
os vereadores”, disse Yamato 
em entrevista ao Jornal Nip-
pak. Segundo ele, “além de 
promover a cultura japonesa 
e integrá-la à cultura do bra-
sileiro, a organização e quali-
dade da festa se tornaram re-
ferência e exemplo do quanto 

se pode realizar através do 
trabalho coletivo”.

“A intenção de colocar 
uma atividade cultural como 
parte do Calendário Oficial, 
é dar o reconhecimento que 
o festival merece e também 
assegurar o apoio da ges-
tão pública na realização do 
evento”, disse Fábio Yama-
to, lembrando que seu pai, 
Sérgio Yamato, sempre foi 
muito ativo no apoio à Acen-
bo e já teve, inclusive, opor-
tundade de presidir a associa-
ção. “Enquanto representante 

público, seja como vereador 
ou como secretário de diver-
sas pastas, pôde também con-
tribuir na doação do terreno 
onde a Acenbo construiu sua 
atual sede e onde se realiza 
o Japan Matsuri”, explicou 
Fábio Yamato, acrescen-
tando que, “mesmo afastado 
de cargos públicos, ele faz 
parte do grupo de trabalho 
responsável pela realização 
do evento”.

Atrações – Este ano, o fes-
tival oferecerá ao público 

muita música e atrações di-
versas ininterruptas por mais 
de 8 horas e paralelamente 
exposições relacionadas à 
cultura japonesa e oficinas 
culturais com participação 
gratuita. Destaques para o 
cantores Joe Hirata, Ricardo 
Nakase, Takeshi Nishimura e 
Elaine Hara e Karen Ito, além 
do cantor, ator e dançarino 
mirim Erick Ryu Murakami, 
o Ryu Jackson 

Haverá também apresen-
tações de danças folclóricas 
e de grupos de taiko com o  

Com ‘Voluntariado’, 8º Japan matsuri 
espera cerca de 20 mil visitantes

PROGRAMAÇÃO DE PALCO*

SÁBADO (10/06)
11H30: Abertura – Grupo Todo-
rokidaiko da Acenbo (Taiko)
11H45: Demonstração de Judô – 
Academia Kenshin de Osasco
12H10: Dança – Ishin Yossakoi 
Soran
12H35: Odori – Grupo Holiness 
Kazahana
12H45: Show Musical – Massaki 
Kohigashi
13H: Circo Escola Picadeiro 
13H20: Show Musical – Leila Ha-
rumi Miyamura
13H35: Demonstração de Ioiô
13H55: Show Musical – Beto Di-
nard
14H20: Odori – Acal Buyobu 
(Ikeshiba Ryokuen Sensei)
14H35: Odori – Kassa Odori (Tot-
tori Kenjinkai)
15H: Cerimônia Oficial de Aber-
tura

16H: Grupo de Teatro e Cosplay 
Hokage
16H20: Odori – Fumiyo Sato
16H30: Show Musical – Kaori 
Kanegawa
17H: Taiko – Todorokidaiko da 
Acenbo
17H45: Country – Companhia de 
Dança da Acenbo
18H: Show Musical – Karen Ito
18H25: Taiko – Requios Gueinou 
Doukoukai
18H50: Odori – Awa Odori (Re-
presa)
19H10: Show de Minyo – Grupo 
Min
19H35: Encontro de Culturas: 
Dança do Ventre (Meire Cruz e 
amigas)
20H: Show Musical – Edson Saito 
e YES Band

DOMINGO (11/06)
10H: Karaokê livre (Inscrição no 
ato com CD ou pen drive)
12H: Demonstração de Ginástica 
Rítmica e Kung Fu Taisan Serel 
(Prefeitura de Osasco)
12H30: Buyou – Márcio Galvão e 
Eduardo Yoshimoto
12H50: Demonstração de Kendô 
– Mie Kenjinkai
13H10: Kumamoto Rizumu Me-
lody (Dança Rítimica)
13H35: Show Musical Grupo STS 
3 (K-Pop)
13H50: Show Musical – Kleber 
Hamada
14H10: Show Musical – Grupo 
TST 3 (K-Pop)

14H25: Demostração de Aikidô – 
Taiyo Aikidojo
14H45: Kenko Taissô – Fujinbu 
da Acenbo
15H05: Taiko – Todorokidaiko da 
Acenbo
15H50: Show Musical – Joe Hi-
rata
16H45: Samba – Brasil Corcova-
do
17H05 – Show com Ryu Jackson
17H35: Show Musical – Ricardo 
Nakase
18H05: Show Musical – Takeshi 
Nishimura e Elaine Hara
18H35: Show Musical – Banda 
Gaijin

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

cantora Karen ito subirá ao palco do Japan Matsuri no sábado, por volta das 18 horas

O cantor Ricardo NakaseVisitantes poderão participar de oficinas

culinária é um dos pontos altos da festaSussumu Araki e Fabio Yamato

Todorokidaiko, da Acenbo, 
e o Requios Gueinou Dou-
koukai. E para quem gosta de 
samba, o grupo Brasil Cor-
covados promete não deixar 
ninguém parado. Destaque 
também para o grupo Hoka-
ge, único grupo do gênero a 
ser chamado a se apresentar 
para o príncipe e atual impe-
rador do Japão no centená-
rio da Imigração japonesa. 
A apresentação do Hokage 
ocorrerá no sábado, 10, por 
volta das 16h, e terá como 
tema Star Wars.

Para o público jovem, o 
STS 3 – grupo de três irmãs 
nikkeis que dançam K-pop, 
gênero musical da Coreia do 
Sul que está fazendo sucesso 
no Brasil e no mundo – pro-
mete muito agito com core-
ografias animadas de grupos 
femininos e masculinos

Os pequenos também re-
ceberão especial atenção no 
Espaço da Criança onde te-
rão atividades como: origa-
mi, pintura, desenho, manu-
seio de hashi, entre outras.

O festival pretende aten-
der o público de todas as 
idades em 2 dias e poderão 
contar com uma praça de 
alimentação com iguarias da 
culinária japonesa, brasileira, 
portuguesa, alemã e outras. 
Um bazar com cerca de 40 
estandes oferecerão produtos 

variados. 
Haverá ainda oficinas 

de origami, shodô, mangá e 
apresentação da cerimônia 
do chá.

Transporte – O transporte 
circular gratuito, com aten-
dimento aos portadores de 
necessidades especiais, faci-
litará o acesso ao Festival.  O 
embarque e desembarque es-
tão previstos em três pontos: 
1) estacionamento coberto do 
Super Shopping (ao lado do 
estacionamento vip); 2) es-
tação Osasco da CPTM; e 3) 
bolsão de estacionamento da 
Prefeitura de Osascom (Rua 
Narciso Sturlini).

(Aldo Shiguti)

8º JAPAN MATSURI - 
FESTIVAL DA CULTURA 
JAPONESA 
Quando: Dias 10 e 11 de ju-
nho. Sábado, das 10 às 22 ho-
ras e domingo, das 10 às 20 
horas
Onde: Sede esportiva da 
Acenbo (Rua Acenbo, 100 – 
Jd. Umuarama – Osasco - SP)
Ingresso:  R$ 7,00 (antecipa-
do) e R$10,00 (na bilhetria)
Postos de venda: Secreta-
ria da Acenbo; Loja Orien-
te (Rua Antonio Agu 880) e 
Sala Japão no Super Shop-
ping – 1º piso
www.japanmatsuri.com.br

Karen Ito, Mariana Kataoka, 
Marcelo Akamine, Ricardo 
Nakase, entre outros, além da 
convidada internacional Mari-

ko Nakahira.

Gastronomia – Nos dois dias 
também haverá exposições, 

O Instituto Cultural Nipo-
-Brasleiro de Campinas rea-
liza neste fim de semana (10 
e 11), em sua sede, no Jardim 
Guanabara, em Campinas 
(SP) a 13ª edição de seu Fes-
tival do Japão. Inspirado no 
festival homônimo organi-
zado pelo Kenren (Federação 
das Associações de Provín-
cias do Japão no Brasil) na 
capital paulista, o evento de 
Campinas  tem como objetivo 
preservar e divulgar a cultura 
japonesa aos descendentes 
e à sociedade em geral e é 
considerado um dos eventos 
culturais mais importantes 
no calendário de Campinas e 
região – além do Calendário 
Oficial integra também a se-
mana da Comunidade Japo-
nesa do município.

Durante dois dias, o evento 
oferece uma programação 
diversificada que inclui apre-
sentação de danças folclóricas 
– como shan sham kassa odori 
e awa odori – taiko (tambores 
japoneses) – com os grupos 
Ryukyu Koku Matsuri Daiko 
e Mitsuba – matsuri dance e 
shows com cantores consa-
grados da comunidade nipo-
-brasileira como Joe Hirata, 

friras de produtos e diversas 
oficinas culturais. Segundo o 
presidente do ICNB de Cam-
pinas, Tadayoshi Hanada, um 
dos “carros chefes” do evento 
é a gastronomia, que em 2013 
recebeu da Unesco (Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura), o título de Patri-
mônio Cultural Intangível da 
Humanidade.

Este ano, serão cerca de 20 
barracas, como as da Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira 
da Colônia Tozan, Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira 
de Pedra Branca, Seichô-
-No-Iê do Brasil – Regiional 
de Campinas –, Associação 
Budista Honpa Honganji de 
Campinas e Igreja Tenrikyo 

DivULgAçÃO

CamPINas

13º Festival do Japão de Campinas espera cerca de 15 mil visitantes
do Brasil, entre outras. 

Novidades – Como novi-
dade e com o objetivo de 
oferecer mais conforto e 
comodidade aos visitantes, 
Tadayoshi explica que a or-
ganização decidiu ampliar a 
área, ocupando os dois es-
tacionamentos. “Uma área 
reservamos só para as mesas 
e cadeiras”, conta Hanada, 
acrescentando que outra no-
vidade será a “estreia” do 
novo camarim, localizado 
atrás do palco. Trata-se de 
um espaço com cerca de 50 
metros quadrados que ficou 
pronto esta semana. 

De acordo com Hanada, a 
expectativa é receber um pú-
blico estimado entre 10 e 15 
mil visitantes. Segundo ele, 
enquanto a maioria dos even-
tos organizados pela comuni-
dade nipo-brasileira enfren-
tam dificuldades a cada ano 
que passa em função da crise 
pela qual passa o país, o Fes-
tival do Japão de Campinas 
“não tem do que reclamar”.

O segredo, assegura, é 
“manter o bom relaciona-
mento”. “Desta forma, con-
truímos uma relação sólida e 

duradouora com nossos patro-
cinadores”, diz Hanada, que 
destaca também a participação 
dos voluntários  – são cerca de 
180 no total,  principalmente 
do Juniakai – grupo de jovens 
entre 10 e 17 anos que antece-
dem o Seinen. “Enolver os jo-
vens nas atividades sempre foi 
uma de nossas preocupações, 
pois são eles que darão toca-
rão o barco daqui para frente”, 
diz Hanada.

Tal a importância do de-
partamento que um de seus 
principais líderes, Akio Ko-
miyama, deve ser o novo su-
cessor de Tadayoshi Hanada à 
frente do Nipo de Campinas.

(Aldo Shiguti)

13º FESTIVAL DO JAPãO 
DE CAMPINAS
Quando: Dias 10 e 11, das 
10 às 20 horas. Abertura 
oficial no sábado, às 12 
horas
Onde: Rua Camargo Paes, 
118 – Jardim Guanabara – 
Campinas
Entrada franca
Informações pelos tele-
fones: 19/3241-1213 / 3241-
1719 ou www.festivaldoja-
paocampinas.com.br

Evento oferece programação diversificada, com shows e danças

cecília e tadayoshi Hanada

Mariana Kataoka
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A Comissão de Música 
e Dança do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira 

de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social) realizará 
nos dias 24 e 25 de junho, 
no Grande Auditório da enti-
dade, no bairro da Liberdade, 
em São Paulo, um dos mais 
importantes eventos culturais 
da comunidade nipo-brasi-
leira, o Gueinosai – Festival 
de Música e Dança Folclóri-
ca Japonesa – quie este ano 
chega a sua 52. ª edição. O 
evento, que faz parte das co-
memorações dos 109 anos da 
imigração japonesa no Brasil, 
reúne diferentes modalidades 
artísticas de palco, tais como 
dança (tradicional japonesa, 
ocidental), música (karaokê 
ou instrumental: shakuhachi, 
shamisen, koto, etc.), reci-
tação, taiko, entre outros. A 
entrada é franca, mas pede-se 
a doação de 1 kg de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar).

Além de cerca de 130 
apresentações nos dois dias 
do evento, haverá no local um 
mini bazar e será realizado 
sorteio de brindes ao público. 
E, como Gran Finale, do-
mingo há uma apresentação 
especial com Yuubi Japanese 
Dance Company.

Também no domingo, 25, 
pouco antes do início do fes-
tival, acontece o tradicional 
Hakujusha Hyoshou – Home-
nagem aos Idosos acima de 
99 anos. 

Este ano, o Gueinosai terá 
16 novos participantes na 
programação. Os estreantes 
foram escolhidos na seletiva 
realizada em abril.

O evento reuniu 29 con-
correntes individuais e gru-
pos, que se apresentaram para 
a equipe de jurados formada 
por representantes das esco-
las de dança e da Comissão 
Organizadora.

A Comissão de Jurados foi 
presidida por Fujima Yoshisei 
e formada por: Fujima Ryu 
Nihon Buyo Gakko (Fujima 
Yoshikoto), Hanayagui ryu 
Kinryukai (Hanayagui Ryuka 
e Hanayagui Ryuhaku), Yuu-
bi Japanese Dance Company 
(Hanayagui Sumitomi hiro) 
, ACAL Buyodan (Ikeshiba 
Kan-etsuki e Masako Takeu-
chi), Ueda Engueki Buyodan 
(Tamie Kitahara), Madoka 
Hayashi (representante do 
Bunkyo), Saburo Sakawa (re-
presentante do Enkyo) e Mie 
Saito (representante da Co-
missão Organizadora).

Novidade – A novidade deste 
ano foi a inscrição de 14 can-
didatos da categoria indivi-
dual D (acima de 60 anos). 
Em contraste, a categoria in-
dividual C (de 25 até 60 anos) 
recebeu somente duas inscri-
ções.

A seletiva também inclui 
a categoria Grupo (Dantai 

bu) que, nesta edição foi sur-
preendida com a inscrição de 
cinco grupos de dança Yo-
sakoi. E durante as reuniões 
preparatórias, a Comissão de 
Jurados e a Comissão Guei-
nosai decidiram criar a moda-
lidade Yosakoi (baseia-se nas 
danças folclóricas com core-
ografias mais atuais).

Durante a seletiva tam-
bém foi feita uma apresen-
tação especial de koto, com 
Hilton Cassiano, aluno da 
escola Miwa Seigensha do 
Brasil, obtendo a aprovação 
dos jurados para o próximo 
Gueinosai.

Confira Como fiCou 
a ClassifiCação:
Categoria Individual C 
(de 25 a 60 anos)
1º) márcia Enoki (Ribeirão 
Preto Bunkyo)
2º) Harumi Yamauti (Fujima 
ryu Nihon Buyo Gakko)

Categoria Individual D
(acima de 60 anos)
1º) minori okano (Associa-
ção Cultural Nipo Brasileira 
de São Caetano do Sul)
2º) aiko suzuki (Nishikawa 
ryu Yosuke kai)
3º) Kazuko Kushima (Hok-
kaido Hamanasukai Buyo bu)
4º) Harue Yoshimura (Insti-
tuto Cultural Nipo-Brasileira 
se Campinas)
5º) Kinuyo fukui (Nishika-
wa ryu Yosuke kai)
6º) Tsuruyo Yahiro (Acal 
Buyoubu)
7º) akemi Tago (Hokkaido 
Hamanasukai Buyo bu)
Categoria Kumiodori
1º ) márcio Galvão, Eduar-
do Yoshimoto (Fujima ryu 
Nihon Buyo Gakko)
2º) Juliana Taira, Carolina 
Hosaka (Ryufukikai)
3º) rinko Tsuji, aiko suzuki 
(Nishikawa ryu Yosuke kai)
4º) Tereza aoki, Yumi noda e 

Kazuko Kushima (Hokkaido 
Hamanasukai Buyo bu)
Categoria Grupo
1º) Tamagusuku ryu Kota-
rokai omine Hatsue ryubu 
Dojo (Namie Higa, Mizue 
Nakata, Natalia Kawaka-
mi, Yumi Teruya, Yuna Higa, 
Yumi Namihira, Hikari Chi-
nen, Tiemi Namihira, Yukari 
Higa, Arissa Akamine, Julia 
Akamine e Beatriz Akamine)
Categoria Yosakoi 
1º) academia Corpus line 
(Ana Paula Tsujiguchi, Fer-
nanda Tsujiguchi, Gabriela 
Okamoto, Patrícia Kawashi-
ma, Nami Kuniyoshi, Livia 
Shiba, Lais Shiba, Hideki 
Shiba, Mayla Shirasu, Me-
lissa Shirasu, Adriana Ya-
ginuma, Mayara Yaginuma, 
Camila Cione, Letícia Yasa-
wa, Mitsuo Watanabe, Keiko 
Watanabe, Larissa Kotake e 
Marjorie Kato)
2º) ribeirão Preto Bunkyo 
(Iago Pedro Filipin, Marina 
Yakuwa, Lucas Higashizima, 
Fernando Henrique Tsuneo 
Gomes, Augusto Peres, Mari-
na Inagaki e Luciana Yakuwa)
3º) associação Cultural Es-
portiva nipo-Brasileira de 
sumaré (Agnes Dias Porto, 
Amanda Kussaba, Beatriz 
da Silva Dominico, Gabriel-
le Capuvilla Galhardo, Gio-
vanna Aguiar de Sá, Janaina 
Elaine Lagini, Laura Helena 
Gonçalves Pavin, Maria Re-
gina Ruzzi Siloni da Silva e 
Natália Saita Silva)

52º GUEINOSAI - FESTIVAL 
DE MúSICA E DANçA FOL-
CLóRICA JAPONESA 2017
Quando: Dias 24 e 25 de ju-
nho, a partir das 10h
Onde: Grande Auditório 
do Bunkyo – Rua São Joa-
quim, 381 - Liberdade - São 
Paulo(próximo à estação São 
Joaquim do metrô)
Entrada Franca - colabore 
doando 1Kg de alimento não 
perecível (exceto sal e açú-
car)
Informações: (11) 3208-1755
www.bunkyo.org.br

52ª edição do Gueinosai terá 
cerca de 130 apresentações

Evento faz parte das comemorações dos 109 anos da imigração japonesa no Brasil

No dia 25 acontece a tradicional Homenagem aos idosos

Evento reúne diferentes modalidades artísticas

cartaz

participar da cerimônia de 
premiação. Durante sua esta-
dia, terão a oportunidade de 
trocar ideias com criadores 
de mangá japoneses, visitar 
editoras e realizar excursões 
locais. A cerimônia está pla-
nejada para acontecer em Tó-
quio, em fevereiro de 2018.

O regulamento está dis-
ponível, em inglês, no site: 
http://www.manga-ward.
mofa.go.jp/index_e.html

O preenchimento do for-
mulário deve ser realizado 
em inglês ou em japonês.

Quem perdeu a oportuni-
dade fazer a inscrição para o 
11º Japan International Manga 
Award através do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
pode encaminhar as obras e o 
formulário diretamente à caixa 
postal da Comissão Executiva 
do 11º Prêmio Internacional 
de Mangá até 16 de junho. 

Será oferecido o Prêmio 
Ouro (Golden Award) ao me-
lhor trabalho, além de três 
Prêmios Prata (Silver Award).

Os premiados serão con-
vidados a ir ao Japão para 

11º PRêMIO INTERNACIO-
NAL DE MANGÁ
Inscrições e informações: 
Embaixada ou Consulados 
Gerais do Japão
Informações em português
http://www.sp.br.emb-japan.
go.jp/itpr_pt/not_17_05_
i n t e r n at i o n a l _ m a n g a _
award2017.html
Realização
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros do Japão
Comitê Executivo do 11º Prê-
mio Internacional de Mangá

11º JaPaN INTERNaTIoNaL maNGa aWaRd

Inscrições podem ser enviadas diretamente para a 
Comissão Executiva até 16 de junho

REPRODUçÃO

Vinda do México, a ex-
posição internacional “To-
hoku – através do olhar dos 
fotógrafos japoneses” fica em 
cartaz no Centro Cultural São 
Paulo até o dia 12 de julho. 
Estão expostas 123 fotografias 
de Tohoku, a região nordeste 
do arquipélago japonês, que 
é dividida em seis províncias: 
Aomori, Iwate, Akita, Ya-
magata, Miyagi e Fukushima.

Participam da mostra reg-
istros de fotógrafos como 
Teisuke Chiba e Ichiro Ko-
jima, com fotografias de To-
hoku das décadas de 1950 e 
1960; Hideo Haga, Masatoshi 
Naito e Masaru Tatsuki, com 
festivais e rituais da religiosi-
dade popular de toda a região; 
Hiroshi Oshima e Naoya 
Hatakeyama, que combina-
ram suas histórias pessoais 
com as paisagens de suas 
regiões natais; Meiki Lin, que 
direcionou sua câmera para o 
belo ambiente natural; Nao 
Tsuda, que buscou a fonte do 
espírito japonês em relíquias 
e artefatos do período Jomon, 
desenvolvida por alguns dos 

primeiros povos a habitar o 
Japão; além de um grupo de 
fotógrafos liderado por Toru 
Ito, que criou a Sendai Col-
lection, uma série de fotogra-
fias de cenas anônimas em 
Sendai, província de Miyagi.

Após o término da ex-
posição em São Paulo, “To-
hoku” segue para Curitiba, 
Manaus e Recife, encerrando 
sua temporada no Brasil. Sua 
parada a seguir será os Esta-
dos Unidos.

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTóGRA-
FOS JAPONESES
Onde: Centro Cultural São 
Paulo (Espaço Flavio Carv-
alho): Rua Vergueiro, 1000 - 
Paraíso - São Paulo (próximo à 
estação Vergueiro do metrô)
Duração da exposição: até 
12 de julho. De terça a sexta, 
10h às 20h; sábados, domingos 
e feriados, das 10h às 18h
Telefone: (11) 3397-4002
Informações: http://www.
centrocultural.sp.gov.br/
Classificação: Livre
Ingressos: Gratuitos

DivULgAçÃO

FoToGRaFIas

Exposição internacional 
“Tohoku” prossegue até dia 
12 de julho no CCSP

trabalho de Nao tsuda, que participa da exposição itinerante

A Assistência Social Dom 
José Gaspar (Jardim de Re-
pouso São Francisco) – “Ikoi-
-no-Sono” – realiza neste do-
mingo, 11, das 10 às 16h30, 
em Guarulhos (SP), sua 8ª 
Festa Junina. Com entrada 
franca, além de todas as de-
lícias que não podem faltar 
em uma festa junina como 
pamonha, milho cozido, per-
nil, pastel, caldo de cana, vi-
nho quente, quentão, algodão 
doce, churros, curau, cocada, 
canjica e pinhão, haverá tam-
bém uma pitada de comida 
japonesa como yakissoba, 
guioza e tempurá.

Destaque ainda para o Es-
paço Criança com pescaria, 
boca de palhaço, argola e ca-
naleta, além do bingo, bazar 
de roupas, show com músicas 
caipiras e japonesas, quadri-
lha e sorteios. Para esquen-
tar ainda mais esse domingo, 
shows com Dalan & Bueno, 
Jucilene/Cristiane e Ari Mes-
sias e com o Trio The Orien-
tal Magic Show.

Haverá transporte fretado 

saindo da Rua da Glória, altu-
ra do número 326, na Liber-
dade, em dois horários: às 9 
horas e às 10 horas. O retorno 
está previsto para âs 16h30.

8ª FESTA JUNINA –  
IKOI-NO-SONO
Quando: Dia 11 (domingo), 
das 10 às 16h30
Onde: Jardim de Repouso São 
Francisco (Rua Jardim de 
Repouso São Francisco 881 - 
Guarulhos)
Estacionamento interno 
gratuito
Entrada franca
Transporte: R$10,00 (Ida e 
volta). Saída da Rua da Gló-
ria 326, Liberdade, às 9h e às 
10h. Retorno: 16h30

DivULgAçÃO

NEsTE domINGo

8ª Festa Junina 
Ikoi-no-sono terá dupla 
caipira e show de mágica

trio the Oriental Magic Show é uma das atrações da festa

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Todos desejam mudan-
ças.

Não compreendem a 
razão do viver.

Impotentes diante das 
dificuldades, contrarie-
dades, imposições, das 
adversidades, das incoe-
rências com a personali-
dade, das crenças adqui-
ridas, vão cada vez mais 
sendo pressionados para 
o mundo obscuro e som-
brio, um futuro incerto.

As dependências fa-
zem com que não se li-
bertem para a vida real, 
criando enormes vazios 
no seu interior.

Assim vão seguindo o 
curso da vida sem nunca 
poder libertar para viver 
na plenitude.

Ser,  apenas ser.
Estar, apenas estar.
Situações fundamen-

tais para viver o Eu ver-
dadeiro.

Ser, seu Eu verdadeiro, 
fazer o que gosta, encon-
trar o que gosta.

Estar, sempre no pre-
sente, vivendo esse  mo-
mento precioso  da vida 
que jamais repetirá.

O processo de transfor-

BEM ESTAR

mação é longo, o trabalho é 
enorme, exige de cada um 
esforços grandes para su-
perar crenças limitantes.

Somente você pode en-
contrar a raiz da causa e 
corrigir, pois encontram-se 
dentro de cada um.

Admitir, ser respon-
sável, aceitar  tudo que 
aconteceu nessa trajetória 
de vida sem culpa, já é um 
grande passo para a trans-
formação.

Um dos fatores da de-
pendência são os apegos.

Estão muito ligados 
com laços familiares, emo-
ções, bens materiais, situa-
ções financeiras.

A vida torna muito limi-
tada diante desse convívio.

Como dependem de coi-
sas externas, nem tudo flui 
como gostaria que fluísse 
ou acontecesse.

Sempre deparando com 
obstáculos, acabam acos-
tumando com essas situa-
ções.

Quantos corações ma-
chucados, doentes, parti-
dos, fracos, há nesse imen-
so universo.

Existem resistencias, 
dificuldades em desamar-

rar essas amarras, por não 
quererem relembrar ou 
mexer na ferida, preferem 
levar além túmulo.

Esperam que advinhem, 
que entendam o sofri-
mento, que as removam 
sem dor.

Mas quando se é dado 
condições, como estar aqui 
no nosso espaço, sentir que 
estão sendo bem acolhidos, 
sentindo uma sensação de 
energia boa, de pureza, 
leveza, de muito amor e 
compaixão, acabam-se en-
tregando em nossas mãos 
tudo aquilo que gostariam 
de como solucionar para 
ser e estar de bem consigo. 

Quando se é mostrado 
sob outros ângulos, sob 
outros aspectos, fazendo as 
analogias das causas é que 
chegam à aceitação, com-
preensão e entendimento.

A libertação vem 
quando encontrar a raiz 
das causas, pois assim tem 
aceite dos fatos. 

Para tanto é necessário 
de muito tempo para nutrir 

e ter domínio completo da 
situação.

Precisam reunir força 
e determinação para essa 
mudança, pois somente a 
própria pessoa tem esse 
poder de transformação.

Estando no nosso es-
paço, nessa frequência 
vibratória no estado alfa, 
as descargas de energias 
acontecem naturalmente, 
proporcionando a energi-
zação com a transmutação 
de energias de proteção, 
de confiança e segurança,  
uma sensação indescrití-
vel sentir-se-ão.

Não busquem opini-
ões, busquem solução, 
busquem respostas, levem 
vidas saudáveis, de muito 
amor, alegria e gratidão, e 
vivam felizes.

a casa da transformação

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

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

BaTE-PaPo

DivULgAçÃO

O Sarau Conversar e 
a Livraria Martins 
Fontes promovem, na 

próxima quarta-feira, 14, das 
19h15 às 21h30, A linguagem 
encantadora das cores, com 
a presença da artista plástica 
Erica Mizutani. Aberto ao pú-
blico e com entrada gratuita, 
o evento será dividido em três 
partes.

Na abertura, que vai das 
19h15 às 20h30, Erica Mizu-
tani participará de um bate-
-papo descontraído com o 
público. A criadora de per-
sonagens como a Mizulina, 
minhocas, taturanas e outros 
seres encantados falará um 
pouco sobre sua história, 
carreira e processo criativo, 
contando diversas curiosida-
des e explicando como faz a 
escolha das cores e materiais 
a cada trabalho.

 Em seguida, será a vez do 
pocket show de Lucas Bê, um 
jovem músico, compositor, 
arranjador e instrumentista, 
que trará para a Livraria seu 
estilo marcado por um som 
urbano, pop-rock, global.

 Apesar da pouca idade, 
com apenas 19 anos Lucas 
já tem seu primeiro cd lan-
çado, Hipergigante Azul, to-
talmente autoral. Suas letras 
trazem experiências univer-
sais, descrevendo situações 
que tocam o público de todas 
as idades.

Na terceira parte do 
evento, microfone aberto 
para quem quiser participar 
do já tradicional Sarau Con-
versar. Um encontro de po-
esia, música e muito mais. 
Os participantes previamente 
inscritos poderão declamar 
poemas autorais ou de outros 
poetas e também cantar.

Com o objetivo de popu-
larizar a poesia, estimular a 
leitura e valorizar a arte em 
geral, o Sarau Conversar 
acontece mensalmente, desde 
2014.

Neta de escultor japonês e 
filha de artista e publicitário, 
a artista plástica Erica Mi-
zutani trabalha em diversas 
mídias, papel, telas, paredes, 
livros, muros e colagens, em 
que revela detalhes de sua 

vida pessoal, influências cul-
turais e familiares.

Versátil, a artista come-
çou sua carreira como editora 
de arte, mas hoje deixa a sua 
marca em telas, paredes, li-
vros, estampas de roupas e 
calçados e até shapes de skate.

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

Entre suas criações, um 
carinho todo especial para 

Mizulina, uma personagem 
cheia de emoções e persona-
lidade forte. Com suas  meias 
listradas e bochechas rosadas, 
Mizulina flutua em muros e 
paredes. Mas ela não está só. 
Minhocas, taturanas e outros 
seres encantados também são 
presenças constantes na arte 
de Erica Mizutani.

Trabalhos – Sua carreira in-
clui, ainda, exposições como 
Olhar Cristalírico, Espaço 
das Artes (São José dos Cam-

pos, 2008); Projeto Impro-
visado, Casa das Caldeiras 
(São Paulo, 2008), Galeria 
Urban Arts (São Paulo, 2011 
e 2012); e Mizuniversos, 
Galeria A Casa Branca (São 
Paulo, 2013).

Seus murais podem ser 
vistos em diversas partes do 
Brasil e também no exterior. 
No Rio de Janeiro, participou 
do maior evento de grafite do 
Brasil, o  ART RUA e, em 
2016, esteve pela primeira 
vez em Paris, levando sua 
arte para o Le M.U.R. (Mo-
dulable, Urbain et Réactif).

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

A LINGUAGEM ENCANTA-
DORA DAS CORES, COM 
ERICA MIzUTANI
Quando: quarta-feira, 14 de 
junho de 2017
Horário: das 19h15 às 21h30
Local: Livraria Martins Fon-
tes
Endereço: Avenida Paulista, 
509 
Entrada gratuita

artista Erica mizutani fala sobre 
sua carreira e sobre processo 
criativo na Livraria martins Fontes 

chicohanda@yahoo.com.br

a era das incertezas  
na curva da esquina

Quando o historiador in-
glês Eric Hobsbawm em seu 
último volume das eras, a 
Era dos Extremos, aquele vi-
veu grande parte de sua vida 
no século XX, com o alvo-
recer do XXI, vislumbrou 
um período em que qual-
quer certeza seria apenas 
uma leve lembrança do que 
seria a esperança do século 
anterior. Conhecido também 
como o período da pós-mo-
dernidade, um incômodo 
parece ser a condição dos 
homens e mulheres. Sem fa-
lar, hoje em dia dos gêneros. 
Nunca se viveu momentos 
de grande confusão, seja nas 
fronteiras nacionais, seja em 
outros mares e mares nunca 
navegados. As informações 
são muitas, sem que ganhe-
mos em conhecimento, me-
nos em sabedoria.  Informa-
ções que atendem a grupos 
de interesse nunca foi tão 
polarizada. A potência das 
máquinas tornou o mundo 
menor, geograficamente me-
nor e maior o mundo virtual, 
numa rede de informação 
rápida, boataria, asneiras e 
preconceito.

Não temos certeza, in-
clusive, se os veículos de 
comunicação, como os jor-
nais, das redes de televisão, 
da imprensa escrita, divul-
gam notícias isentas de de-
terminada ideologia de clas-
se, de grupos econômicos, 
de comportamento liberal 
ou conservador, católico ou 
protestante (neo-protestan-
te, milenarista e apocalípti-
co). Posto de outra forma, 
nunca a informação pautou-
-se pela neutralidade, algo 
impossível em se tratando 
da vida social e da constru-
ção histórica.

 Outro dia, uma moça 
disse-me de que nunca en-
tendeu História, cuja dis-
ciplina não a agradava, so-
bretudo pela documentação 
dos conflitos humanos: as 
guerras. Mas desde que se 
conhece a humanidade, a 
guerra foi uma constante em 
todos os séculos, na expan-
são dos impérios, na con-
quista das Índias Ocidentais, 
no processo de colonização, 
dominação e libertação.

Esta situação não mu-
dou, e ela se dá não somente 
nos territórios em conflito, 
também em locais distantes, 
em sociedades organizadas 
e sob um regime de mercado 
aberto. No século passado, 
aquele que tão bem des-
creveu Eric Hobsbawm, o 
mundo dividido entre os do 
lado de cá, livres, sob o co-
mando de nações soberanas 
como os Estados Unidos, a 
União Europeia e o Japão, 
do outro lado, o lado ver-
melho e suspeito, estavam 
a União Soviética, a China, 
e os países do leste europeu. 
Misseis apontados, de um 
lado para o outro, a guerra-
-fria, o serviço de espiona-
gem como a CIA e a KGB 
renderam uma infinidade de 
romances como “O espião 
que saiu do frio”, de John 
Le Carré, as revistinhas de 
banca como zz7.

De um dia para outro, o 
lado de lá ruiu e o Muro de 
Berlim foi destruído a mar-
retadas. Um amigo que lá 
esteve, me deu de presente, 
numa embalagem de plás-
tico um pedaço minúsculo 
do tijolo daquele muro. O 

inimigo tinha sido destru-
ído, ou melhor, caído por si 
mesmo, num sistema que se 
tornou insustentável. Pior 
para eles, que nunca mais 
liderou a lista do país que 
mais medalhas de ouro, pra-
ta e bronze, obtiveram em 
jogos olímpicos. Por algum 
tempo, ninguém superava 
dos soviéticos em diversas 
modalidades. Nem os cuba-
nos, aliás, nem os alemães 
do lado oriental.

Se a bipolaridade entre 
deus e o diabo, céu e in-
ferno, o bem e o mal, tinha 
sido desfeito com a vitória 
dos azuis e, consequente-
mente, derrota dos verme-
lhos, a felicidade não seria 
maior. Eliminar o mal, so-
braria apenas o bem. Francis 
Fukuyama, na década de 80, 
também teria declarado algo 
como o fim da história com 
a vitória do liberalismo. Ha-
via certezas no século XX, o 
que inspirava conforto. Era 
a época da verdade da ciên-
cia, a razão acima de tudo, 
a racionalidade do capital e 
dos interesses de mercado.

Nem muito tempo durou 
para se comemorar. Outros 
muros foram construídos, 
alguns bem visíveis, outros 
invisíveis, cuja finalidade 
é a separação. De pouco a 
pouco a Europa unificada 
começa a desaparecer e as 
fronteiras surgem como as 
nuvens de verão. Tamanha 
irracionalidade, em que as 
emoções tomaram conta 
seja nas igrejas de matiz 
carismática, igualmente 
nas redes sociais em que 
qualquer um pode falar o 
que quiser. Existe agora, o 
anonimato das vozes que se 
pronunciam e sobre tudo. 
Determinados protestos 
também se tornaram anôni-
mos, como os das batedoras 
de panela em suas cozinhas 
nos baixos chiques e da 
classe média.

Pior do que tudo isso é o 
fim da crença numa ideolo-
gia. Para a desgraça do pen-
samento mais à esquerda, vi-
lipendiada por pensamentos 
diversas àquela, atirado na 
lama ao ser associado às ati-
tudes espúrias envolvendo o 
capital, o lado vencedor seria 
os liberais e conservadores. 
Uma vez, o mal destruído, 
o bem triunfaria. Acontece 
que este outro lado, suposta-
mente bom, não era tão bom 
assim. Vermelhos e azuis 
(ou verde-amarelo) não se 
diferenciavam tanto assim, 
pelo menos em se tratando 
da condição pragmática da 
vida. A derrota sobretudo foi 
dos que acreditavam na ide-
ologia, que se manteve ide-
ologia e distanciada da rea-
lidade das paixões humanas.

Trata-se de um novo 
mundo, que começa em alta 
velocidade, muito menos 
consistente do que no século 
XX. Não é melhor, nem pior, 
apenas diferente. Para supe-
rar tamanha inconsistência, 
o homem deve desenvolver 
outras capacidades criativas 
e abandonar modelos ultra-
passados. Caso contrário, 
a técnica definitivamente 
vencerá o homem. Não teria 
que ser o inverso? A crença 
igualmente deverá passar 
por um viés crítico, menos 
romântico, mais próximo de 
uma realidade histórica de 
movimento e parada. 

A artista Erica Mizutani participará de um bate-papo descontraído com o público 

Erica criou personagens como Mizulina, minhocas e outros seres
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KIBÔ-NO-IÊ – A 15ª Festa 
Junina com Boi No Rolete da 
Sociedade Beneficente Casa 
da Esperança “Kibô-no-Iê”, 
realizada no último dia 4, em 
Itaquaquecetuba, teve como 
ponto alto o show com os ir-
mãos Jair Oliveira e Luciana 
Mello. Os filhos do saudoso 
Jair Rodrigues esbanjaram 
simpatia e deram um show de 
profissionalismo. No repertó-
rio, sucessos como “Normal é 
ser diferente”, “Tiro Onda” e 
“Assim que se faz”, além de 
um tributo ao pai. Este ano, 
o público estimado pelos or-
ganizadores foi de cerca de 
3500 visitantes.
leia mais à página 4
Fotos: Aldo Shiguti e Jiro 
Mochizuki
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ENTIdadEs

JiRO MOcHizUKi

Um clima de confra-
ternização e amizade 
marcou a cerimônia 

em comemoração aos 45 anos 
de fundação da Associação 
Naguisa de Cultura e Benefi-
cência, entidade fundada em 
30 de maio de 1972 e que re-
úne atualmente cerca de 400 
associados - a maioria apo-
sentados e ex-funcionários do 
Sistema Financeiro América 
do Sul. 

Realizada no último dia 
3, em sua sede, no bairro Ci-
dade Vargas (zona Sul de São 
Paulo), o evento contou com a 
presença de associados, dire-
tores e membros do Conselho 
Deliberativo, além do líder 
do Governo na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, Auré-
lio Nomura; do presidente da 
Fundação Kunito Miyasaka e 
também membro do Conse-
lho Deliberativo da Naguisa, 
Roberto Nishio; do vice-pre-
sidente do Bunkyo e também 
membro do Conselho Deli-
berativo da Naguisa, Osamu 
Matsuo; Keizo Uehara (supe-
rintendente da Fundação Ku-
nito Miyasaka e membro do 
Conselho Deliberativo da Na-
guisa); o presidente da UPK, 
Elzo Sigueta e o assessor par-
lamentar Olímpio Kozonoe, 
entre outros.

Na ocasião, foram presta-
das homenagens aos associa-
dos com 80 anos, 88 anos, 90 
anos e acima de 90 anos. At-
sushi Miyaki e Júlio Minoru 
Kirihata, os presidentes que 
antecederam o atual, Eiji Den-
da, tiveram seus nomes inscri-
tos na Galeria de Presidentes.

Antes de iniciar seu discur-
so, Denda solicitou que todos 
fizessem um minuto de silên-
cio em memória a Leo Ozeki 
e a todos que, como ele, “par-
tiram destas vidas durante o 
último ano que passou”.

Denda lembrou que a Na-
guisa é um lugar de encontros 

e reuniões de pessoas, “todas 
ainda irmanadas pelo fato de 
terem trabalhado no Banco 
América do Sul ou numa das 
empresas do conglomerado”. 
“Costumamos dizer que a Na-
guisa é lugar de gente feliz. E, 
de fato, somos felizes, pois, 
em companhia de pessoas 
que comungam os mesmos 
valores éticos e que apresen-
tam características sociais se-
melhantes, passamos o tempo 
jogando sinuca, maya, ponti-
nho, caxeta, ou ainda, apren-
dendo e treinando cantar ka-
raokê, aprendendo ginástica 
terapêutica ou fazendo curso 
de dança livre ou de kenko 
taisso”, disse Denda, lem-
brando também que “muitas 
associadas fazem artesanato, 
cujos produtos são doados a 
entidades beneficentes”.

Atividades – Em sua fala, 
Denda destacou outras ati-
vidades realizadas pelos as-
sociados, como a caminhada 
semanal da turma do Aruko-
-kai, as viagens e excursões 

em grupo, o curso de culinária 
e os 15 grupos de tanomoshi, 
que se reúnem mensalmente, 
“ocasião em que realizamos 
os tanjiokais”. 

“Somos felizes por rea-
lizarmos eventos sociais ou 
comemorativos ao longo de 
todo o ano, como Shinenkai, 
Doação de Ovos de Páscoa, 
Dia das Mães, Aniversário 
da Naguisa, Campanha do 
Agasalho, Nagui-Chá, Tor-
neio de Majyan, Dia dos Pais, 

Karaokê Taikai da Naguisa, 
Culto Ecumênico, Bingo Be-
neficente com Yakisoba, Dia 
da Criança, Dia do Porco e, fi-
nalmente, Bonenkai”, enume-
rou Denda, acrescentando que 
“realmente o tempo passou”.

“Hoje estamos comemo-
rando 45 anos de fundação 
da Naguisa, entidade criada 
pelos primeiros funcionários 
aposentados do Banco Amé-
rica do Sul, todos eles consi-
derados intelectuais. Graças 

Naguisa comemora 45 anos de fundação

a intelectualidade dessa gente 
que ficou impregnada ao gen 
da Naguisa, somada ao espí-
rito de união, ao espírito de 
abnegação, ao ideal de servir, 
apresentados pelos seguido-
res ao longo desses 45 anos, 
é que possibilitou chegar-se 
aos de hoje”, observou Den-
da, destacando que “uma das 
heranças culturais mantidas 
pela Naguisa é o respeito e 
gratidão para com os idosos”. 

Lembranças do pai – Já o 
vereador Aurélio Nomura 
(PSDB) disse que costuma 
prestigiar os eventos da Na-
guisa e que nessas ocasiões 
sempre lembra do pai, o sau-
doso deputado Diogo No-
mura, que fez muitos amigos 
entre os associados. O líder 
do Governo do prefeito João 
Doria na Câmara Municipal 
destacou que, “o mais im-
portante é que as famílias do 
Conglomerado América do 
Sul, com trabalho e dedica-
ção, preservam as raízes dos 
imigrantes”.

Nomura afirmou que o 
Banco América do Sul foi de 
grande ajuda “à medida que 
acreditou na proposta, dedi-
cação e empenho dessas pes-
soas que sonhavam crescer 
profissionalmente e graças 
a isso hoje os descendentes 

ocupam os mais altos cargos 
em todos os setores, contri-
buindo para a construção do 
país”. O vereador lembrou, 
por exemplo, da contribuição 
dos japoneses na agricultura, 
“que introduziram à mesa 
dos brasileiros produtos hor-
tifrutigranjeiros, e também 
na produção da soja, além da 
contribuição na Medicina e 
no setor jurídico”. “E muito 
dessas conquistas se deve ao 
trabalho dos senhores”, con-
cluiu Nomura.

No final, os associados e 
convidados cantaram o tradi-
cional parabéns pra você, com 
direito a bolo, e participaram 
de um almoço com porco no 
rolete. Para encerrar, show 
com Takeshi Nishimura e Ha-
rumi Miyamura.

Homenageados – Os asso-
ciados homenageados com 80 
anos: Eiji Denda, Mituo Ku-
magai, Yutaca Yoshida, Fumi-
ko Sugai Kagano, Terezinha 
Ozeki, Roberto Masacatsu 
Sakuma (81), Hideko Inoue 
(81) e Shigeo Yasuda; com 88 
anos: Neusa Eiko Torii; com 
90 anos ou mais: Joana Ha-
nada, Rosa Kinako Hayashida 
(95 anos) e Masafumi Segawa 
(96 anos).

Veja mais fotos à pág 12
(Aldo Shiguti)

Eiji Denda com os homenageados cantam o tradicional “parabéns pra você”

Aurélio Nomura, Eiji Denda, Luzia Denda e Elena Kanegae

Roberto Nishio e Denda com Atsushi Miyaki e Julio Kirihata

Yutaca Yoshidaterezinha Ozeki

Shigeo Yasuda

Rosa Hayashida

Roberto Sakuma

Neusa torii

Mituo Kumagai

Masaru Mizuno

Masafumi Segawa

Joana Hanada todos os homenageados

Hideko inoueFumiko Sugai Kagano

Eiji Denda com Roberto Nishio e Elena Kanegae
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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.spotcomsat.com.br email: comercial@spotcomsat.com.br 
ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca recomenda o site que tem a nossa 
confiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade equipamentos 

de tamanha importância. Loja em Angra dos Reis/RJ, em 
parceria com zimarine Teak Specialist - loja 147 do Sho-
pping e Marina Piratas (024) 99833 5795. 

A menor lancha de fibra do Brasil - 
Xspeed 120
Va n t a g e n s 
de uma XS-
PEED: preço 
igual ou me-
nor que um 
Jet, leva até 4 
passageiros, 
som, áreas secas para guardar pertences, espaço para cooler, é leve e fácil 
de transportar pesando apenas 220kg o conjunto. O custo de manutenção 
é baixíssimo, você pode guardar em casa numa vaga de carro eliminando 
custo de marina e seu consumo de combustível é de apenas 8 litros/hora. 
Seja equipado motor Suzuki 30HP ou Yamaha 40HP é uma lancha ágil, eco-
nômica e muito versátil. Navega perfeitamente com até 4 pessoas, absolu-
tamente estável e segura. Também com ambos motores você puxa esqui ou 
Wake board, seja no mar, rio, lagoas ou represas. Informações com Carlos 
Sohck Ferreira email: comercial@muranoyachts.com.br (11) 98343 1521. 
Conheça mais sobre o estaleiro www.muranoyachts.com.br e neste link, ví-
deo da XSPEED em ação https://youtu.be/bD6mNhERvAA

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré 
tem as seguintes característi-
cas: não derrete ao sol, flexível 
e com imitação de ovas. Ideali-
zado para capturas de peixes em 
água salgada, salobra (mangues) 
ou água doce como: robalo, cor-
vina, pampo, xaréu, badejo, olho 
de cão, garoupa, guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pirauna, 
caranha, cioba, xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e outros. Em 22 cores dife-

rentes e 3 tamanhos. Procure os produtos nas melho-
res lojas de pesca. Informações no site www.mareis-
cas.com.br e www.facebook.com/iscas.mare

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

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

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- 

Massa para pesca – União Pesca
Outono a pleno vapor e os peixes ainda ativos, é ter 
sempre a isca certa para aumentar ainda mais suas 
chances de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 
amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 
de pesca. Suas pescarias com sossego, tranquili-

dade e segurança! Informa-
ções e compras no tel: (42) 
3524 4505 ou 3524 3748 site: 
www.uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

CuRTas

Guaivira - Oligoplites saurus
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Buscando reconheci-
mento para apresentar 
e comercializar seus 

produtos no mercado exter-
no, fabricantes de vinhos e 
bebidas destiladas cada vez 
mais, participam de festivais 
internacionais. 

CMB – BRASIL (Con-
curso Mundial de Bruxelas) 
Edição Brasil 2017

Uma das mais conceitu-
adas disputa a se destacar 
mundialmente é este de Bru-
xelas, que conta com edições 
regionais, sendo realizadas as 
provas nos países participan-
tes, proporcionando o acirra-
mento e melhoria a cada ano.

Afinal ter o selo seja pra-
teado, dourado ou duplo dou-
rado (Grand Gold) é uma cre-
dencial e tanto a se colocar no 
cartão de visita do produto, 
que pode representar eleva-
ção substancial da comercia-
lização do mesmo no exte-
rior, além de realçar a marca 
no mercado nacional.

A versão brasileira do 
mais importante concurso 
de vinhos e destilados do 

mundo, o Concours Mon-
dial de Bruxelles, teve na 15ª 
edição, realizado de 4 a 7 de 
abril deste ano na cidade de 
Bento Gonçalves/RS, nú-
mero recorde de inscrições, 
com aumento significativo de 
destilados.

A competição avaliou 184 
amostras de vinhos e 196 de 
destilados brasileiros, com o 
objetivo de promover o se-
tor no país revelando os me-

lhores rótulos, sejam eles de 
pequenos ou grandes produ-
tores, projetando-os interna-
cionalmente.

Para estas avaliações (às 
cegas) com bancada com-
posta de especialistas e co-
nhecedores do ramo, os ju-
rados concedem notas de 0 
a 100. Quanto maior for a 
pontuação, melhor a chance 
de medalha, que respeitam 
faixas de classificação para 

cada uma delas. Sendo os 
pontos atingidos o produto é 
premiado e a maior comenda 
é Duplo Ouro ou Grand Gold.

Vinhos e destilados sur-
preenderam positivamente 
pela alta qualidade. Dos 66 
destilados premiados: 29 fo-
ram medalhas de prata, 27 de 
ouro e 10 Duplo Ouro. Para 
os vinhos foram 20 medalhas 
de Duplo Ouro, 21 de ouro e 
12 de prata.

Veja as marcas premiadas 
no http://promonde.com.br/
site/2017/04/10/cmb-brasil-
-bate-recorde-de-rotulos-ins-
critos-e-apresenta-os-premia-
dos-da-15a-edicao/

O 15º Concurso Nacional 
de Vinhos Finos e Destila-
dos/CMB Brasil foi realizado 
pela empresa belga Vinopres, 
com apoio: da revista Vinho 
Magazine, Ibravin- Instituto 
Brasileiro do Vinho, Governo 
do Rio Grande do Sul, SPVi-
nho, IBRAC-Instituto Brasi-
leiro da Cachaça, APRODE-
CANA – Associação dos Pro-
dutores de Cana de Açucar e 
do Condomínio Vitivinícola 
Spa do Vinho.

Por Marcelo Szpilman  
e Ilustração:  

Antônio Woyames

Coloração: Corpo prateado 
com a região dorsal azulada. 
Primeira dorsal com os espi-
nhos escuros e as membranas 
claras. Segunda dorsal e anal 
claras. Caudal amarelo-aver-
melhada.

Características: Corpo 
alongado, relativamente alto 
e comprimido lateralmen-
te, com o focinho pontudo. 
Olhos relativamente peque-
nos e pálpebras adiposas. O 
final da maxila superior es-
tende-se até a margem poste-
rior do olho. Maxila superior 
com duas séries distintas de 
dentes. Os raios mais pos-
teriores da dorsal e da anal 
(cerca de 11 a 15) são ligados 
apenas por uma membrana 
basal, o que lhes dá o aspec-
to de serem destacados. As 
bases da anal e da segunda 
dorsal são praticamente do 
mesmo tamanho. Pedúnculo 
caudal sem quilhas dérmicas. 
Linha lateral sem escudos, le-
vemente arqueada acima da 
peitoral e reta até o final.

Ocorrência: Nos mares 
tropicais e subtropicais do 
Atlântico ocidental e do Pací-
fico oriental. No Brasil, ocor-
rem por toda costa. Podem 
chegar a 40 cm e pesar 1,3 kg.

Habitat: Pelágicos costeiros, 
vivem e nadam bem próximo 
da superfície da água. São 
comuns nas águas rasas das 
praias arenosas, baías estuari-
nas, podendo eventualmente 
subir os rios. Têm preferência 
pelas águas turvas.

Hábitos: São encontrados em 
grandes cardumes, movendo-
-se rapidamente, com fre-
qüência e dando saltos para 
fora da água. Os espécimes 
juvenis podem ser vistos flu-
tuando na superfície de ca-
beça para baixo com a cau-
da inclinada. Desovam nas 
águas costeiras, do verão ao 

outono. Alimentam-se de pe-
quenos peixes e crustáceos. 
Os espécimes juvenis costu-
mam comer ectoparasitas e 
escamas de outros peixes.

Captura: Sua carne é con-
siderada razoável, sendo 
pouca apreciada. É comer-
cializada fresca ou salgada 
em alguns mercados locais. 
São capturados com vara de 
pesca, corrico, rede de cer-
co, rede de arrasto e arrastão 
de praia. Devido ao pequeno 
tamanho, são mais utiliza-
dos como isca para peixes 
maiores.Pescadores da Fló-
rida relatam que os espinhos 
das nadadeiras dorsal e anal 
dessa espécie estão conecta-
dos a glândulas peçonhentas 
e podem provocar feridas 
bastante dolorosas.

Outros nomes vulgares: Ca-

vaco, goivira, guaivira (ES), 
guajuvira, guarivira, solteira 
(SP).

*Marcelo Szpilman, biólogo 
marinho formado pela UFRJ, 
com Pós-graduação Executi-
va em Meio Ambiente (MBE) 
pela COPPE/UFRJ, é autor 
dos livros Guia Aqualung de 
Peixes (1991) e de sua versão 
ampliada em inglês Aqualung 
Guide to Fishes (1992), Seres 
Marinhos Perigosos (1998), 
Peixes Marinhos do Brasil 
(2000) e Tubarões no Brasil 
(2004). Diretor-presidente do 
Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro, membro do Conse-
lho da Cidade do Rio de Ja-
neiro (área de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade) e colu-
nista do site Green Nation.

Por: Mauro Yoshiaki Novalo

A Cachaça Coluninha 
Ouro foi agraciada 
com a Medalha de 

OURO 2017 atestando a se-
riedade e responsabilidade 
do fabricante. Destaque para 
sua produção na Fazenda Ta-
bocal, município de Coluna/
MG - 340km de Belo Hori-
zonte - onde desde a planta-
ção da cana de açúcar (auto 
suficiente) até o engarrafa-
mento tudo é acompanhado 
com sobriedade. 

Toda cachaça artesanal 
precisa descansar um pouco, 
repousando em toneis (para 
estabilizar e apurar princi-
palmente o sabor “o bouquet 

da bebida”), é o pulo do gato 
onde anos a mais de enve-
lhecimento e claro, conside-
rando a madeira dos toneis, 
vai depurar e resultar num 
blend excepcional. 

Esta dedicação finaliza 

É ouro!!!
DivULgAçÃO

Cachaça Coluninha

numa marca que atualmente 
exportado para vários países 
europeus avança firme para o 
reconhecimento também em 
território nacional. Beba com 
moderação e se for dirigir, 
não beba.

ótima Degustação!!!

APOIO:
Cachaça Coluninha    
www.coluninha.com.br
Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br
Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br
Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br
Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br
SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

o importante é competir?
“na vida as fases são 

distintas umas das outras 
e competir, perder e vencer 

faz parte de todo processo de 
aprendizado”

“O Importante é Compe-
tir” diz o velho ditado e isso 
faz sentido em algumas fases 
da vida de uma pessoa. Por 
exemplo, quando uma criança 
se encontra em uma fase do 
processo de socialização, 
onde o intuito é levar a seu 
conhecimento que em uma 
sociedade existem outras pes-
soas buscando os mesmos ob-
jetivos de forma organizada e 
com regras, tanto individual-
mente como coletivamente. E 
outra, é quando já em pleno 
conhecimento da importância 
da vitória, mas já sem a pos-
sibilidade de obtê-la, utiliza-
-se o processo da competição 
como aprendizado para uma 
próxima oportunidade.

Em todo o restante onde 
há a palavra “competição” 
o objetivo principal é Ven-
cer. Se não há a busca pela 
vitória, não se trata então de 
uma competição e sim de 
uma confraternização. Neste 
processo da busca pela vitó-
ria, haverá inúmeras vezes 

as derrotas e o gosto amargo 
desta derrota é o que determi-
nará todo o restante do cami-
nho para quem quer vencer. 
Aprende-se muito mais com 
as derrotas do que com as vi-
tórias, e isso se dá exatamente 
pela busca da vitória. 

A competição é fator im-
portante na vida de todas as 
pessoas e saber lidar com os 
fatores inerentes como, res-
peito às regras, respeito ao 
próximo, saber perder e não 
querer “ganhar” a qualquer 
custo, buscando sempre se 
esforçar mais para vencer, 
pode contribuir de forma in-
cisiva para uma sociedade 
melhor e mais justa. 

Cada um tem sua habi-
lidade e valor próprio muito 
grande para existir com a fi-
nalidade apenas de “partici-
par”, cada um deve sim bus-
car ser melhor e ser vencedor 
dentro de sua área, dentro 
de sua comunidade, dentro 
da sua sociedade. Encare 
sua competição com garra e 
com muito esforço, força de 
vontade e perseverança saia 
dela VENCEDOR, VOCê 
PODE!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

BEIsEBoL

NELSON YAJiMA

Com uma vitória sobre o 
Nippon Blue Jays por 
11 a 1, a categoria Pré-

-Júnior de Londrina sagrou-se 
campeã da 12ª edição da Taça 
Brasil de Beisebol Interclu-
bes 2017 – Troféu Massaichi 
Izumi de Londrina, competi-
ção realizada nos dias 27 e 28 
de maio, na Acel (Associação 
Cultural e Esportiva de Lon-
drina), com a participação de 
16 equipes: Anhanguera, Ati-
baia, Bastos, Cooper Clube, 
Gecebs, Guararapes, Ibiúna, 
Londrina, Marília, Maringá, 
MBA Mga, Nikkei Curitiba, 
Nippon Blue Jays, Pinheiros, 
Pereira Barreto e Presidente 
Prudente.

Ainda na Chave Ouro, a 
terceira ficou com o Nikkey 
de Marília, seguido por Gece-
bs. Ibipuna ficou em primeiro 
na Chave Prata e o Cooper fa-
turou a Bronze. 

Sulivan Ribeiro de Al-
meida, de Londrina, foi eleito 
o Melhor Jogador e Arremes-
sador de Destaque da compe-
tição.

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
DAS EQUIPES

Ouro – Campeão: Londrina; 
Vice: Nippon Blue Jays; 3) 
Nikkey Marília; 4) Gecebs
Prata – Campeão: Ibiúna; 
Vice: Bastos; 3) MBA Mga; 
4) Anhanguera
Bronze – Campeão: Cooper 
Clube; Vice: Maringá; 3) Nik-
kei Curitiba; 4) Presidente 
Prudente
Incentivo – Campeão: Ati-
baia; Vice: Guararapes; 3) Pì-
nheiros; 4) Pereira Barreto
PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
1º Melhor Rebatedor: Ra-
phael Miyoshi zanotti (Nip-
pon Blue Jays - 0,70%)
2º Melhor Rebatedor: An-
drew Tamotsu Sato Coelho 
(Marília - 0,70%)
3º Melhor Rebatedor: Clai-
ton Almeida Borges (Lon-
drina - 0,66%)
1º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Henry Akio Itani 
Matuda (Nippon Bj - 7 C.)
1º Rei do Home Run: An-
drew Tamotsu Sato Coelho 
(Marília - 3 Hrs)

2º Rei do Home Run: Henri-
que Yuzo Hara (Londrina - 1 
Hr 3pts)
Melhor Conquistador de 
Carreiras: Henry Akio Itani 
Matuda (Nippon Bj - 6 C.)
Melhor Roubador de Bases: 
Henrique Hitoshi Ogasawara 
(Nippon Blue Jays -  4 B.)
Melhor Arremessador: Pe-
dro Henrique Lemos da Costa 
(Marília)
Arremessador Destaque: 
Sulivan  Ribeiro de Almeida 
(Londrina)
Melhor Receptor: Andrew 
Tamotsu Sato Coelho (Marí-
lia)
Melhor Defensor Interno: 
Erick Koji Makita (Nippon 
Blue Jays)

Melhor Defensor Externo: 
Eric Rodrigues Santos (Ge-
cebs)
Jogador Mais Esforçado: 
João Victor Ferreira (Lon-
drina)
Melhor Jogador do Cam-
peonato: Sulivan Ribeiro de 
Almeida (Londrina)
Técnico Campeão: Fernando 
Fukuda
Atleta Destaque Prata: Re-
nato Ryu Okada (Ibiúna)
Atleta Destaque Prata: Edu-
ardo zancheti (Bastos)
Atleta Destaque Prata: Caio 
Oscar Silva (Mba Mgá)
Atleta Destaque Prata: Ga-
briel Jun Itikawa (Anhangue-
ra)
Atleta Destaque Bronze: 

Daniloyoshida Shimomura 
(Cooper Clube)
Atleta Destaque Bronze: 
João Guilherme Akiyama 
(Maringá)
Atleta Destaque Bronze: 
Rodrigo Demestri Rodrigues 
(Nikkei Curitiba)
Atleta Destaque Bronze: 
Gustavo Cardoso Maceno 
(Presidente Pridente)
Atleta Destaque Incentivo: 
Lucas Pietromonaco Martins 
(Atibaia)
Atleta Destaque Incentivo: 
Paulo Nagao (Guararapes)
Atleta Destaque Incentivo: 
Henrique Furuya (Pinheiros)
Atleta Destaque Incentivo: 
Leonardo Sancheta (Pereira 
Barreto)

Londrina é campeã da 12ª Taça 
Brasil Interclubes Pré-Júnior

Nos dias 3 e 4, tivemos 
a realização na ADR Itaim 
Keiko Butterfly, outra etapa da 
Fupe - Federação Universitária 
Paulista de Esportes, desta vez 
mais de 25 equipes de várias 
universidades disputaram o tí-
tulo.

O calendário anual vem 
sendo cumprido e com isso a 
credibilidade do tênis de mesa 
universitário sobe a cada com-
petição realizada.

Por muitos anos não tive-
mos esta competição e com o 
apoio da Federação retomamos 
a participação em JUBs - Jogos 
Universitários Brasileiros, Jo-
gos Sul-americanos Universi-
tários e Universiade, nos quais 
nossa modalidade não era con-
vidada.

Eis os resultados:
Categoria Prata Femi-

nino: 1) Lais, Tais (Unicamp), 
2) Gabriela, Bianca, Chiara, 

Marilia (ESPM), 3) Helena, 
Luciana (UFSCAR B), 4) 
Aryane, Camila (UFSCAR A) 
Categoria Ouro Feminino: 1) 
Jessica, Juliana (Unip)

Categoria Prata Mascu-
lino: 1) Bruno, Daniel (LA-
AUSP B), 2) Anderson, Diego 
(LAAUSP A), 3) Arthur, Vic-
tor (LAAUSP D), 4) Leonardo, 
Sandro, Thomas, Victor (Uni-
camp)

Categoria Ouro Mascu-
lino: 1) Ricardo, Edgar, He-
verton, Gustavo (Unip), 2) Le-
onardo, Fernando (LAAUSP 
A), 3) Lucas, Julio (ESPM), 3) 
Arthur, Gustavo, Igor, Rafael 
(Mackenzie)

ARqUivO PESSOAL

TÊNIs dE mEsa

Campeonato Paulista 
universitário Por Equipes

A equipe de Presidente Pru-
dente sagrou-se campeã da 1ª 
Taça Brasil de Softbol Mascu-
lino Interlcubes Adulto, compe-
tição realizada nos dias 3 e 4, 
no Anhanguera Nikkei Clube, 
em Santana do Parnaíba (SP), 
incluindo a Seleção Brasileira 
Feminina. Foi o primeiro evento 
oficial  masculino  do Departa-
mento de Softbol da CBBS, di-
rigido por Nelson Yajima, como 
Diretor Técnico do Softbol da 
CBBS.
Classificação final das equipes:
Ouro – Campeão: Presidente 
Prudente; Vice: ANC Indians; 3) 
ANC La Gozadera; 4) Seleção 
Brasileira Feminina
Prata – Campeão: Central Gló-
ria; Vice: Brasília
Premiação individual:
1º Melhor Batedor: Yoel Gon-
zalez Malet (Anc La Goz - 80%)
2º Melhor Rebatedor: Geraldo 
Alves Jr (Brasília - 72,7%)
Maior Potência de Batida 
“Slugging”: Geraldo Alves Jr 
(Brasília -1,545)
1º Melhor Empurrador de 
Carreiras: (ausente no encerra-
mento)
2º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Geraldo Alves Jr 
(Brasília - 6 Pts)
Melhor Roubador de Bases: 
Yoel Gonzalez Malet (Anc La 
Goz – 1 B.)
Melhor Arremessador: Hayade 
Ikehara (Presidente Prudente)
Arremessador Destaque: Igor 
Hiroshi Miura (Anc Indians)
Melhor Receptor: Alex Sandro 
Hashioka (Presidente Prudente)

Receptor Destaque: Sergio 
Murakami (Anc Indians)
Melhor Defensor Interno: 
Marcio Umeda (Central Glória)
Melhor Defensor Externo: 
Henrique Yoshida (Anc Indians)
Atleta Mais Eficiente: (ausente 
no encerramento)
Melhor Atleta do Campeo-
nato: Hayade Ikehara (Presi-
dente Prudente)
Técnico Campeão: Alex Sandro 
Hashioka (Presidente Prudente)
Atleta Destaque Chave Prata: 
Willians Eydi Yoshizumi (Cen-
tral Glória)

NELSON YAJiMA

soFTBoL aduLTo

Presidente Prudente conquista título da 1ª Taça Brasil de 
softbol masculino Interclubes adulto

Categoria Pré-Júnior de Londrina ficou com o título da Taça Brasil de Beisebol Interclubes

Equipe de BrasíliaÁrbitros

Seleção Feminina participou como convidadaANC Indians ficou em segundo

Cooper ficou em primeiro na Chave Bronzegecebs foi a quarta colocacada

Nikkey de Marília ficou em terceiroNippon Blue Jays ficou com a segunda colocação

Equipe de Presidente Prudente é a primeira campeão nacional

Premiação Prata Feminino

Premiação Prata Masculino

Premiação Ouro Masculino
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A Associação Naguisa 
prestou uma homenagem às 
mães, no dia 20 de maio, com 
um almoço, na sua sede, na 
Cidade Vargas (zona Sul de 
São Paulo). A homenagem 
“diferente” – que reuniu mais 
de 80 associados e familiares 
– fez com que os homens pre-
parassem o almoço, servindo 
uma macarronada à moda do 
Escoteiro, como foi batiza-
do pelo “chef” e novo pre-
sidente, Eiji Denda, que co-
mandou a cozinha, servindo 
ainda um inusitado ovo frito, 
salada verde e maionese.

“À moda do Escoteiro, 
porque, os escoteiro quando 
vão acampar levam supri-
mentos e mantimentos que 
não se deterioram facilmente 
e que não precisam de refri-
geração.

Então essa macarronada é 
feita com linguiça calabresa 
defumada e outros ingredien-
tes que não necessistam de 
geladeira” explicou Denda. 
As homenageadas agradece-
ram.

Dia das Mães na Naguisa: Eles na cozinha, elas na mesa

Os homens, Denda, Yosio, Julio, Masaru e Norio na cozinha e a direita, as mulheres aguardando o almoço

Mais de 80 associados e familiares estiveram no almoço Júlio Aguemi lavando a louçaElas elogiaram o serviço

toshiyuki Koga, Elena Kanegae, Marcos ito, Keizo Uehara, 
Jorge Shimabukuro, Julio Aguemi e Kazuo Nakamura

Seichi Yokota e Mauricio FerreiraNorio e Eiji Denda

NAGUISA –  Associação Na-
guisa de Cultura e Beneficên-
cia, entidade fundada em 30 
de maio de 1972 e que hoje 
reúne cerca de 400 associados 
– a maioria aposentados e ex-
-funcionários do Sistema Fi-
nanceiro América do Sul – re-
alizou no último dia 3, em sua 
sede, cerimônia em comemo-
ração ao seu 45º aniversário 
de fundação. O evento contou 
com a presença do líder do 
Governo na Câmara Munici-
pal de São Paulo, Aurélio No-
mura, do assessor parlamentar 
Olimpio Kosonoe e do presi-
dente da UPK, Elzo Sigueta, 
além de diretores e membros 
do Conselho.
leia mais à pag 9
Fotos: Jiro Mochizuki e 
Aldo Shiguti O atual presidente da Naguisa, Eiji Denda
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Associados na cerimônia comemorativa dos 45 anos da Naguisa
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