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O cônsul geral do Japão 
em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, inicia nesta 
sexta-feira (10), uma visita 
de três dias à região No-
roeste do Estado de São 
Paulo. A iniciativa partiu 
do presidente da Federação 
das Associações Culturais 
Nipo-Brasileiras de Noro-
este, Shinichi Yassunaga, 
que fez o convite ao côn-
sul pessoalmente, há cerca 
de um mês. Segundo ele, 
o objetivo da visita é for-
talecer ainda mais os laços 
entre as associações da 
Noroeste e o Consulado. 
“Muitas associações ainda 

não tiveram oportunidade 
de receber a visita do se-
nhor Takahiro Nakamae”, 
disse Yassunaga, desta-
cando que Nakamae deve 
deixar o posto este ano. “A 
visita se torna ainda mais 
importante com a proxi-
midade das comemorações 
dos 110 anos da imigração 
japonesa”, diz Yassunaga, 
lembrando que os cônsu-
les Kazuaki Obe (faleci-
do em 2014) e Noriteru 
Fukushima – atualmente 
embaixador do Japão na 
Argentina – que antecede-
ram o atual, já estiveram 
na região.
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Cônsul visita região Noroeste de SP 
para fortalecer laços com associações

Parabenizo os 
organizadores do 39º 
Campeonato Masculino de 
Sumô e 19º Campeonato 
Feminino de Sumô

A 15ª edição do Japan Fest, 
tradicional evento da co-
munidade nipo-brasileira 
de Marília e região, terá 
como um dos pontos prin-
cipais da abertura (dia 20 
de abril), a realização do 
Miss Nikkey 2017. As ins-
crições estão abertas até o 
próximo dia 24 de março. 
Uma das novidades deste 
ano será a mudança na fai-
xa etária para as candidatas 
interessadas. A partir desta 
edição, poderão se inscre-
ver candidatas com idade 
entre 15 e 30 anos.

DivULgAÇÃO

A missão de Santa Catari-
na, liderada pelo governa-
dor Raimundo Colombo, 
participou, nesta terça-
-feira (7), da abertura da 
Foodex 2017, a maior feira 
de alimentos e bebidas da 
Ásia, realizada na provín-
cia de Chiba, na região me-
tropolitana de Tóquio. Na 
cerimônia, o Brasil estava 
representado pelo embai-
xador André Corrêa Ara-
nha do Lago. Esta é a 42ª 
edição da feira, que conta 
com fabricantes de alimen-
tos, bebidas e empresas co-
merciais que representam 
cerca de 80 países entre os 
seus expositores, com uma 
previsão de mais de 70 mil 
compradores.

Em missão oficial no Japão, governador de Santa Catarina  
busca ampliar relações comerciais com o Estado
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Nikkei orienta intercambistas 
brasileiros no Canadá
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Faz tempo que aprender ou-
tro idioma se tornou requi-
sito quase que obrigatório 
para quem quer se dar bem 
na vida. Seja para ingressar 
no mercado de trabalho ou 
até mesmo em viagens. E 
um destino que tem sido 
bastante procurado por jo-

vens do mundo inteiro, é 
o Canadá. Representante 
independente de escolas 
de línguas de Vancouver, 
Alice Ishii afirma que o nú-
mero de estudantes interes-
sados em fazer intercâmbio 
no Canadá aumentou muito 
nos últimos anos.

ALDO ShigUti

Miss Nikkey recebe inscrições até o próximo dia 24
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DivULgAÇÃO

A peça “Os Três Sobrevi-
ventes de Hiroshima” foi 
selecionado para a 27ª edi-
ção do Festival Internacio-
nal de Teatro de Curitiba, 
o maior festival de teatro 
do país e o 4º maior do 
mundo. O evento, que co-
meça no dia 28 de março 
e prossegue até 9 de abril 
na capital paranaense, terá 
cerca de 40 atrações na 
Mostra Oficial e mais de 
300 montagens do Fringe.

Espetáculo com sobreviventes de Hiroshima 
será apresentado no Festival de Curitiba
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jOSE RUbENS MOLDERO

A Confederação Brasi-
leira de Beisebol e Softbol 
(CBBS) recebeu, no último 
dia 3, doação de materiais 
esportivos – entre luvas, 
camisas, bolas e uniformes 
– do diretor-presidente do 
Projeto Promoção Brasil-
Japão, Yuki Fukuda. A 
entrega aconteceu na sede 
da Federação Paulista de 
Beisebol e Softbol, no 
bairro da Liberdade, em 
São Paulo. A CBBS foi re-
presentada por seu diretor, 
Ricardo Iguchi.

CBBS recebe material esportivo do Japão
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

96º EXPOSIÇÃO DE ORQUÍ-
DEAS - AOSP
Onde: Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assistên-
cia Social BUNKYO (Rua São 
Joaquim 381, Liberdade)
Dias 17, 18 e 19/03/2017
Aulas gratuitas de cultivo: às 
10h, 14h e 16hs
Informações: 11/3207-5703

AS DESCOBERTAS DE JIRI 
KOLÁR: COLAGEM E EXPE-
RIMENTAÇÃO
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 15/02 a 02/04/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.
br 

É COMO DANÇAR SOBRE A 
ARQUITETURA
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 15/02 a 23/04/2017
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 
Telefone: 11/3149-5959
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h (bilheteria aberta até 
17h30) e 5ª das 10h às 20h (bi-
lheteria até 19h30)
Horário especial: Programação 
de férias, o MASP abre suas por-
tas durante todas as segundas-
-feiras de janeiro de 2017. Serão 
cinco dias a mais no mês para 
visitar as exposições e participar 
das atividades do museu: 2, 9, 
16, 23 e 30 de janeiro. O horário 
permanece o mesmo dos outros 
dias, das 10h às 18h, com bilhe-
teria aberta até as 17h30. 
O MASP tem entrada gratuita às 
terças-feiras, durante o dia todo 
(10h às 18h) 

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO
Onde: End. 1: Praça da Luz 02
Telefone: 11/3324-1000
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até as 
18h (Possui bicicletário e esta-
cionamento gratuito)
Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66
Telefone: 11/3335-4990
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até as 
18h (Estacionamento Rua Mauá 
51)

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

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
Telefone: 11/5085-1318 e 
11/5549-2342 e atendimento@
mam.org.br
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h e Bilheteria até 17h30.

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

EVENTO

PAVILHÃO JAPONÊS – PAR-
QUE DO IBIRAPUERA
Onde: Pavilhão Japonês (Parque 
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

EXPOSIÇÃO: ARTE CRAFT 
– CERÂMICA: VIVÊNCIAS & 
HARMONIA
EXPOSIÇÃO: HINA NINGYO 
– A ARTE DOS BONECOS JA-
PONESES
De 18/02 a 12/03/2017 (quartas, 
sábados, domigos e feriados)
Horário: 10h às 12h / das 13h 
às 17h
Onde: Pavilhão Japonês – Par-
que Ibirapuera (próx. do Museu 
AfroBrasil e Planetário)
Contribuição: R$10,00 (adul-
tos) e R$5,00 (estudantes, crian-
ças de 5 a 12 anos e idosos de 60 
a 65 anos)
Informações: www.bunkyo.
com.br

MOSTRA DE CINEMA JAPO-
NÊS: ESPECIAL ANIME DE 
MAKOTO SHINKAI
Dias 07 e 21/03 e 04 e 
18/04/2017
Horário: 20h
Classificação: 12 anos
Ingresso: Entrada Gratuita
Onde: Casa das Rosas – Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura (Av Paulista 37, pró-
ximo à Estação Brigadeiro do 
Metrô)
Horário de funcionamento: 
de 3ª a sábado, das 10h às 22h; 
Domingos e feriados, das 10h às 
18h.
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: Alameda 
Santos 74 (exceto domingos e 
feriados).
Informaçoes: 11/3285-6986 e 
11/3288-9447.

OZU-HARA: A MULHER JA-
PONESA
Onde: Centro Cultural São 
Paulo (Rua Vergueiro 1000, Me-
tro Vergueiro)

Até 10/03/2017
Informações: 11/3397-4002

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL 
Pioneiro nessa atividade cujo obje-
tivo é de proporcionar um ambiente 
familiar onde os freqüentadores 
cantam suas músicas preferidas e 
dançam ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e country. To-
dos os domingos Baile com Musica 
ao Vivo.
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi)
Dias 11 e 12/03/2017
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com musica ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu

FESTA DA DÁLIA – SUZANO/
SP
Onde: Estrada do Tani 751, Vila 
Ipelândia, Suzano/SP
Dia 12/03/2017
Horários: 10h às 16h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/4742-6105
Onibus:
Horário de saída às 9h (Rua Fa-
gundes, 121 - Liberdade - São 
Paulo – SP) 
Horário de retorno às 16h (Es-
trada do Tani, 751 - Vila Ipelân-
dia - Suzano - SP)
Informações e reservas: 
11/3274-6590
Contribuição: R$30,00

33º FESTA DO SORVETE DA 
ACE SAO JUDAS TADEU
Onde: Colégio Santa Amália 
(Av Jabaquara 1673 com entrada 
pela Rua Fiação da Saúde 480)
Dia 12/03/2017
Horário: 11h às 18h
Ingresso: R$20,00
Informações: acesjt@gmail.
com 

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade)
Dia 18/03/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

WORKSHOP “TEMPERANDO 
SEUS SENTIDOS: UM EN-
CONTRO COM AROMA, SA-
BOR, COR E TEXTURA”
Onde: Grão-Vizir Masalas & 
Especiarias (Rua Marcelina 563, 
Vila Romana)
Dia 18/03/2017
Horário: 16h30 - 19h30
Valor: R$210,00
Inscrições: hortasesaberes@
gmail.com
Informações: Galeria de Co-
municações imprensa@gale-
riadecomunicacoes.com.br e 
11/3803-8590 e 11/3672-0391 e 
11/99645-3499

3º LIBERDADE JAPAN FESTI-
VAL COM MEGA BAZAR
Onde: Espaço de Convenções 
Nikkey Palace Hotel (Rua Gal-
vão Bueno 425, próximo à esta-
ção Liberdade do Metrô)
Dias 25 e 26/03/2017
Horário: 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/3207-8511

CURSO

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 CULTU-
RAL
Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 
4andar, Liberdade
Cursos: Karaokê, Idiomas (ja-
pones e inglês), teclado, infor-
matica para a 3ª idade e dança 
de salão.
Informações: 11/99857-3845 
Iritsu
DANÇANDO COM SONIA 
LIMA – DANÇAS CIRCULA-
RES
Onde: Instituto Pai Lin (Rua 
Madre Cabrini 55, V Mariana)
Dia da Semana: 2ª Feira
Horário Alunos Iniciantes: 14h 
às 16h
Horário Alunos com conheci-
mento intermediário ou avan-
çado: 16h às 19h
Contato: sonialima2020@
gmail.com 

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

CURSO ESSENCIAL DE JAPO-
NES DO CIATE
Turmas em fevereiro – Conver-
sação; Kanji 1; Módulo 2; Mó-
dulo 3.
Onde: Rua São Joaquim 381, 1º 
andar, sala 11, Liberdade
Informações: E-mail pales-
tras@ciate.org.br, Tel 11/3207-
9014 – das 09h ~ 17h, www.cia-
te.org.br e www.facebook/ciate 

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE
MARÇO/2017 – 14h às 16h
21/03 – Terça-feira – “Autoco-
nhecimento: Valores & Propó-
sitos de Vida” (Helena Sanada 
– Coord de Cursos e Palestras 
do Ciate).
23/03 – Quinta-feira – “Desco-
brindo Talentos: Como se En-
caminhar Profissionalmente” 
(Marcos Suguiura - Psicólogo) 
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade)
Informações e Inscrições: 
11/3207-9014

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

Um espetáculo onde todos 
se doem, literalmente, em prol 
de uma causa. A proposta é da 
cantora Mariko Nakahira, ide-
alizadora do Saa Hajimeyou, 
um conceito de espetáculo até 
então inédito na comunidade 
nipo-brasileira, cuja segunda 
edição acontece neste domin-
go (12), a partir das 13h30, no 
palco do Grande Auditório do 
Bunkyo (Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social). “É impor-
tante que as pessoas se con-
scientizem que a existência 
hoje da comunidade nikkei 
é fruto da luta dos antepas-
sados, que construíram tijolo 
por tijolo a história da imig-
ração japonesa no Brasil, que 
em 2018 completará 110 
anos”, justifica Mariko.

A cantora, que desembar-
cou no país no último dia 2 
especialmente para o evento 
– de acordo com a presi-
dente do Bunkyo, Harumi 
Goya, “é a primeira vez que 
ela vem nesta época do ano, 
de calor” – conta que “com a 
união de forças, com as pes-
soas imbuídas de um único 
objetivo, é possível superar os 
obstáculos”. “Como esse en-
frentado pelo Bunkyo”, desta-
cou Mariko, que criou o Saa 
Hajimeyou com o objetivo 
de arrecadar recursos para as 
obras do Espaço Cultural da 
entidade. A primeira edição 
foi concluída com êxito e ren-
deu R$ 80 mil aos cofres do 
Bunkyo.

Foram cerca de 180 pes-
soas envolvidas, entre artis-
tas e voluntários. Além do 
formato do espetáculo – em 
que as atrações se apresentam 
no palco ininterruptamente – 
outro diferencial foi que to-
dos, sem exceção, incluindo 
artistas, voluntários, equipe 
de produção e o público em 
geral tiveram que pagar a taxa 
de R$ 30,00 – o mesmo valor 
estipuladopara este ano.

Atrações – Para esta segunda 
edição do Saa Hajimeyou, 
além da própria Mariko Na-
kahira, estarão se apresentan-
do a consagrada cantora Kar-
en Ito, o músico de shamisen 
Yuzo Akahori, o Coral Miri-
am Otachi, a Escola de Dança 
Hanayagui Ryu Kinryukai, 
o cantor-dançarino Takeshi 
Nishimura e a Associação 
Kenko Taissô do Brasil.

E Mariko foi além. Du-
rante o espetáculo, ela deve 
entregar ao Bunkyo a quan-
tia de aproximadamente R$ 
15 mil que trouxe do Japão. 
A quantia (equivalente a 530 
mil ienes), explica, foi arreca-
dada através de amigos que 
acompanham sua carreira. 
Segundo ela, o “ponto em 
comum” que une fãs japone-

ses e brasileiros é a cantora 
Misora Hibari, que interpreta 
em seus shows. Tanto, des-
taca Mariko, que uma delas 
entregou cerca de 100 fotos 
da artista japonesa para que 
fossem distribuídas no Brasil. 
“Ainda estamos estudando 
uma forma de como vamos 
fazer esta distribuição”, disse 
a artista, acrescentando que 
seu sonho é ver o conceito do 
espetáculo sendo reproduzido 
pelo Bunkyo para outros ob-
jetivos, auxiliando outras as-
sociações”.

Obras – De acordo com Har-
umi Goya, as obras devem 
consumir ainda mais R$ 600 
mil. Segundo ela, ainda estão 
faltando os banheiros, a insta-
lação de uma cozinha indus-
trial, as divisórias para separar 
as exposições e a construção 
de uma entrada independente 
pela Rua Galvão Bueno. Para 
Goya, a inauguração do es-
paço “vai depender” de como 
caminhar a arrecadação.

A exemplo da edição an-
terior estará sendo solicitada 
a contribuição de R$ 30,00 
tanto do público como dos 
artistas, voluntários e staff di-
retamente envolvidos na apre-
sentação do show.

O 2º Saa Hajimeyou conta 
com o apoio do São Paulo 
Shimbum, Nikkey Shimbum, 
Jornal Nippak, Rádio e TV 
Nikkey, Bristô Kazu e BKC 
Produções e Eventos.

(Aldo Shiguti)

2º SAA HAJIMEYOU
Quando: Dia 12 de março, do-
mingo, às 13h
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo(Rua São Joaquim, 381 
– Liberdade – próximo à esta-
ção São Joaquim do metrô)
Contribuição: R$ 30,00
Informações: (11) 3208-1755 
/ e-mail: atendimento@bun-
kyo.org.br

PROGRAMAÇÃO DO 2º 
SAA HAJIMEYOU (DAS 

13 ÀS 16 HORAS)
• Abertura
• Karen Ito
• Karen Ito + Yuzo Akahori
• Yuzo Akahori
• Yuzo Akahori + Coral Miriam 

Otachi
• Coral Miriam Otachi
• Coral Miriam Otachi + Ha-

nayagui Ryu Kinryukai
• Hanayagui Ryu Kinryukai
• Intervalo
• Hanayagui Ryu Kinryukai + 

Mariko Nakahira
• Mariko Nakahira
• Mariko Nakahira + Takeshi 

Nishimura
• Takeshi Nishimura
• Takeshi Nishimura + Associa-

ção Kenko Taisso Do Brasil
• Associação Kenko Taisso Do 

Brasil
• Associação Kenko Taisso Do 

Brasil + Karen Ito

ALDO ShigUti

NESTE DOMINGO

Mariko Nakahira quer propagar 
semente do Saa Hajimeyou

harumi, Mariko, teruco Kamitsuji e Eduardo goo Nakashima
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COMUNIDADE

ARqUivO

O cônsul geral do Japão 
em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, inicia 

nesta sexta-feira (10), uma vi-
sita de três dias à região Noro-
este do Estado de São Paulo. 
A iniciativa partiu do presi-
dente da Federação das Asso-
ciações Culturais Nipo-Bra-
sileiras de Noroeste, Shinichi 
Yassunaga, que fez o convite 
ao cônsul pessoalmente, há 
cerca de um mês.

Segundo ele, o objetivo da 
visita é fortalecer ainda mais 
os laços entre as associações 
da Noroeste e o Consulado. 
“Muitas associações ainda 
não tiveram oportunidade 
de receber a visita do senhor 
Takahiro Nakamae”, disse 
Yassunaga, destacando que 
Nakamae deve deixar o pos-
to este ano. “A visita se torna 
ainda mais importante com a 
proximidade das comemora-
ções dos 110 anos da imigra-
ção japonesa”, diz Yassunaga, 
lembrando que os cônsules 
Kazuaki Obe (falecido em 
2014) e Noriteru Fukushima 
– atualmente embaixador do 
Japão na Argentina – que an-
tecederam o atual, já estive-
ram na região.

“Desta vez, priorizamos 
cidades que ainda não foram 
visitadas pelo senhor Naka-
mae”, conta ele, acrescen-
tando que a exceção será An-
dradina, que entrou no roteiro 
a pedido da própria prefeita 
Tamiko Inoue (PcdoB), que 
o recepcionará em seu Gabi-
nete.

Programação – A progra-
mação terá início no Setor 
3, na Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de Três La-
goas. Em seguida, a prefeita 
de Andradina, Tamiko Inoue 
(PCdoB) o recepcionará em 

seu Gabinete. Ainda na sexta-
-feira, Nakamae deve passar 
pela Associação Cultural Es-
portiva Nipo-Brasileira de 
Ilha Solteira e encerra o dia 
na Associação Cultural Es-
portiva de Pereira Barreto.

No sábado (11), o cônsul 

continua sua visita ao setor 3 
no período da manhã na As-
sociação Cultural Esportiva 
Nipo-Brasileira de Formosa, 
Associação Cultural Nipo-
-Brasileira de Guaraçaí e As-
sociação Esportiva de Laví-
nia. Também no sábado de-

vem receber a visita do cônsul 
as associações do setor 2: Val-
paraíso, Bilac Lengo Nihon 
Jinkai, Associação Nipo-Bra-
sileira de Gabriel Monteiro, 
Associação Cultural Espor-
tiva Nipo-Brasileira de San-
tópolis do Aguapeí, Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira 
de Clementina e Associação 
Cultural Nipo-Brasileira de 
Penápolis.

Berço da imigração – O 
ponto alto da visita do côn-
sul à região Nororeste será no 
domingo (12), com a partici-
pação de Takahiro Nakamae 
na 59ª Assembleia Geral da 
Federação das Associações 
Culturais Nipo-Brasileiras 
da Noroeste, em Araçatuba, 
e que deve reunir todas as 30 
associações filiadas.

Uma das pautas da assem-
bleia será o pedido para que a 
região Noroeste faça parte dos 
festejos oficiais dos 110 Anos. 

Cônsul Takahiro Nakamae visita região Noroeste 
para fortalecer laços com associações nikkeis

O objetivo é fazer parte do ro-
teiro da visita da família im-
perial, caso isso se concretize. 
De acordo com Yassunaga, a 
última vez que a região rece-
beu um visita de um membro 
da família imperial foi em 
1958, quando o príncipe Mi-
kasa, irmão do imperador Hi-
rohito, esteve no Brasil para 
participar das festividades do 
cinqüentenário da imigração 
japonesa. 

“Historicamente a região 
Noroeste é muito importante 

pois aqui é o berço da imigra-
ção japonesa”, destaca Yassu-
naga, acrescentando que o de-
putado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP) está se empenhan-
do pessoalmente para que a 
região faça parte do roteiro. 

Outro assunto que Yassu-
naga “gostaria” que o cônsul 
abordasse durante a visita é 
o projeto Japan House, ini-
ciativa global do governo ja-
ponês cujo objetivo é trazer a 
São Paulo um novo olhar so-
bre o Japão contemporâneo. 
Com inauguração prevista 
para maio deste ano, a insta-
lação, que está sendo constru-
ída na Avenida Paulista, deve 
combinar arte, tecnologia e 
negócios para oferecer aos vi-
sitantes, por meio de  experi-
ências imersivas, uma perfeita 
tradução do Japão do século 
21 — sem esquecer das raízes 
e das tradições. A previsão 
do governo japonês é investir 
cerca de U$S 30 milhões até 
2019, quando o projeto deve 
se tornar autossuficiente.

Depois do almoço que será 
servido na Associação Cultu-
ral Nipo-Brasileira de Araça-
tuba, o cônsul segue para a 
associação Alegre Nipon Din 
Kai e encerra sua visita na As-
sociação Cultural Esportiva 
Nipo-Brasileira de Birigui. 
onde encerra a visita oficial.

(Aldo Shiguti)

O roteiro do cônsul geral do Japão  
em São Paulo na Noroeste:

Sexta-feira (10): Associação Cultural Nipo-Brasileira de Três 
Lagoas; Prefeitura de Andradina; Associação Cultural Espor-
tiva Nipo-Brasileira de Ilha Solteira e Associação Cultural Es-
portiva de Pereira Barreto
Sábado (11): Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira 
de Formosa; Associação Cultural Nipo-Brasileira de Guara-
çaí; Associação Esportiva de Lavínia; Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de Valparaíso; Bilac Lengo Nihon Jinkai; 
Associação Nipo-Brasileira de Gabriel Monteiro, Associação 
Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Santópolis do Aguapeí; 
Associação Cultural Nipo-Brasileira de Clementina; Associa-
ção Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis
Domingo (12): Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araça-
tuba, Alegre Nipon Din Kai, ACENB de Birigui.

estratégico e essa relação pre-
cisa ser fortalecida, é funda-
mental que a gente faça isso. 
Tenho certeza que voltaremos 
desta viagem com frutos po-
sitivos para agora e para o 
futuro de Santa Catarina”, 
avaliou o governador.

O estado também se des-
taca na defesa sanitária. Santa 
Catarina é hoje o único es-
tado brasileiro livre de febre 
aftosa sem vacinação e, junto 
com o Rio Grande do Sul, 
faz parte de uma zona livre 
de peste suína clássica com 
certificados da Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE). O status sanitário dife-
renciado dá acesso exclusivo 
aos mercados mais competiti-

vos do mundo, como habilita-
ção para exportar carne suína 
para Estados Unidos e Japão.

Agenda – Ao longo da via-
gem, também estão previstos 
encontros com órgãos em-
presariais e do governo japo-
nês. Na segunda (6), a comi-
tiva participou do seminário 
Oportunidades & Negócios, 
promovido em Tóquio, re-
sultado de uma parceria da 
Embaixada do Brasil no Ja-
pão com a Federação das 
Indústrias de Santa Catarina 
(Fiesc).

A comitiva liderada pelo 
governador conta com o se-
cretário de Estado da Fa-
zenda, Antonio Gavazzoni; 

Em sua 14ª missão inter-
nacional desde 2011 – a quar-
ta do atual mandato – o go-
vernador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo (PSD), 
está em visita ao Japão desde 
o último dia 2 com o objetivo 
de ampliar parcerias para pro-
mover o agronegócio catari-
nense, em especial o mercado 
de carnes Nesta terça-feira 
(10), a comitiva liderada por 
Colombo participou da Foo-
dex Japan 2017, a maior fei-
ra de alimentos e bebidas da 
Ásia, que será realizada até 
esta sexta-feira (10), na pro-
víncia de Chiba. 

O evento tem como ob-
jetivo apresentar as últimas 
tendências de alimentos e 
bebidas de todo o Japão e do 
mundo. Esta é a 42ª edição da 
feira, que conta com fabrican-
tes de alimentos e bebidas e 
empresas comerciais que re-
presentam cerca de 80 países 
entre os seus expositores. A 
expectativa da organização é 
de um público de mais de 70 
mil compradores de serviços 
de alimentação, distribuição e 
empresas comerciais. A feira 
ainda promove seminários, 
apresentações e competições.

Colombo destacou que 
o agronegócio vive um bom 
momento e se consolida 
como um dos principais se-
tores que fortalecem o estado 
no enfrentamento à crise. 
Santa Catarina encerrou 2016 
como o maior produtor e ex-
portador de carne suína do 
país. É também o segundo 
maior produtor e exportador 
de carne de frango do Brasil.

“O Japão é um parceiro 

o secretário de Assuntos In-
ternacionais (SAI), Carlos 
Adauto Virmond Vieira; o 
diretor de economia da SAI, 
Guilherme Bez Marques; o 
deputado Gelson Merisio; o 
ajudante de ordem do gover-
nador, coronel Luiz Carlos 
Vitório; e o diretor de Im-
prensa da Secom, Claudio 
Thomas. Da Federação das 
Indústrias, também partici-
pam o presidente Glauco José 
Corte; o diretor de relações 
institucionais e industriais, 
Carlos Henrique Ramos Fon-
seca; e a coordenadora do 
Centro Internacional de Ne-
gócios, Tatiani Leal.
(Fonte: Portal do Governo 
de Santa Catarina)

DivULgAÇÃO

BRASIL-JAPÃO

Em missão oficial ao Japão, governador de Santa 
Catarina busca ampliar parcerias no agronegócio

johnni hunter Nogueira

Foi empossada 
no mês de fevereiro 
a nova diretoria da 
Companhia de En-
treposto e Arma-
zéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp), 
com a entrada do 
bacharel em Ciên-
cias Jurídicas John-
ni Hunter Nogueira 
como diretor pre-
sidente. Ele passa 
a ocupar o posto 
pertencia ao enge-
nheiro e adminis-
trador de empresas 
Antonio Carlos do 
Amaral Filho.

No cargo de di-
retor técnico ope-
racional permanece o enge-
nheiro Luiz Concilius Gon-
çalves Ramos, e na diretoria 
administrativa e financeira 
está à frente o bacharel em 
Administração de Empresas 
Francisco Eiji Wakebe.

Desde que tomou posse, o 

novo presidente da Ceagesp, 
Johnni Hunter Nogueira vem 
realizando visitas a diversos 
setores da Companhia, no 
intuito de se apresentar para 
os colaboradores e conhecer 
melhor o trabalho desenvol-
vido nas áreas. 

DivULgAÇÃO

CEAGESP

Johnni Hunter Nogueira toma 
posse como presidente

Cônsul takahiro Nakamae visitará diversas asociações em três dias Yassunaga: a região Noroeste é historicamente muito importante

Embaixador do brasil André Corrêa do Lago representou o brasil na abertura da Foodex 2017
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INTERCÂMBIO

ALDO ShigUti

Faz tempo que aprender 
outro idioma se tornou 
requisito quase que obri-

gatório para quem quer se dar 
bem na vida. Seja para ingres-
sar no mercado de trabalho 
ou até mesmo para realizar 
aquela viagem tão sonhada. E 
um destino que tem sido bas-
tante procurado por jovens do 
mundo inteiro, incluindo japo-
neses e brasileiros, é o Canadá. 
Há 20 anos atuando como re-
presentante independente de 
escolas de línguas de Vancou-
ver, onde reside desde 1987, a 
brasileira Alice Kazuko Ishii 
afirma que o número de estu-
dantes interessados em fazer 
intercâmbio no país aumentou 
muito nos últimos anos.

Segundo ela, um dos atra-
tivos é o preço, já que a pas-
sagem para o Canadá sai mais 
em conta do que, por exem-
plo, para os Estados Unidos, 
o que torna a opção mais van-
tajosa. No caso de Vancouver, 
explica Alice, o que acaba 
atraindo ainda mais o inte-
resse é o fato de a cidade ser a 
segunda mais multicultural do 
país, atrás apenas de Toronto.

Para Alice, isso acaba fa-
zendo muito diferença, prin-
cipalmente para os mais jo-
vens, que podem levar uma 
vida “mais independente”. “A 
oportunidade de poder viven-
ciar uma outra cultura, outros 
costumes e ainda aprender ou-
tro idioma faz com que a pes-
soa volte completamente dife-
rente. E, na maioria das vezes, 
que nem sintam vontade de 
voltarem”, conta. Como no 
seu caso.

Personalizado – Formada em 
Português e Inglês pela USP, 
em 1974, Alice Ishii mudou-
-se para o Canadá em 1987 
quando o marido, Marcos, 
engenheiro de uma multina-
cional, foi transferido para lá. 
Em 1992, ela começou a tra-
balhar como professora de in-
glês para estrangeiros – o que 
lá eles chamam “inglês como 
segundo língua” – em escola 
de rede pública.

Em 2000, acabou se for-
mando em Educação pela 
Universidade Simon Fraser, 
em Vancouver, e há sete anos 
leciona Português no Departa-
mento de Línguas da Univer-
sidade de Colúmbia Britânica 
(em inglês University of Bri-

tish Columbia), no campus de 
Vancouver.

“Comecei a trabalhar na 
área de intercâmbio justa-
mente pelo fato de as pessoas 
me perguntarem como deve-
riam fazer para participar de 
programas de intercâmbio no 
Canadá”, diz ela, lembrando 
que a partir daí criou um we-
bsite (www.aliceishii.com) e, 
além das aulas, passou a agre-
gar uma nova atividade.

Nikkeis – Ao longo des-
sas duas décadas, Alice tem 
dado assistência a inúmeros 
estudantes e profissionais a 
se estabelecerem no Canadá 
proporcionando um serviço 
personalizado. “Acompanho 
a pessoa desde o momento 

que ela chega no Canadá até 
o momento de sua partida”, 
explica, lembrando sua atua-
ção começa antes mesmo do 
embarque, com orientações 
sobre o processo de inscrição, 
orientações no preenchimento 
de formulários e na colocação 
em “homestay”. “Tenho um 
pool de casas de famílias que 
hospedam estudantes estran-
geiros”, conta Alice, acres-
centando que é procurada, 
mensalmente, em média, por 
20 interessados. E para sua 
surpresa, segundo ela, prati-
camente metade de descen-
dentes de japoneses que a pro-
curam através de propaganda 
“boca a boca”.

São estudantes a partir de 
15 anos de idade que partici-

pam de programas de inter-
câmbio de, em média, três 
meses de duração. “Mas tem 
pessoas que ficam apenas um 
mês”, diz ela, acrescentando 
que, uma dica é sair de seu 
país de origem “sabendo pelo 
menos o básico”. E se prepa-
rar com dois ou três meses de 
antecedência. Em média, Ali-
ce calcula que, entre acomo-
dação e escola, o gasto médio 
mensal gire em torno de US$ 
3 mil. Isso sem contar os gas-
tos extras, como as excursões, 
que são inclusas no pacote das 
escolas ou pagas à parte.

“Por ser multicultural, 
Vancouver tem tradição de 
receber muito bem os estran-
geiros. Além disso, é uma ci-
dade totalmente segura e que 
oferece uma variedade muito 
grande em termos de restau-
rantes, incluindo asiáticos”, 
conta, destacando que lá as 
coisas costumam funcionar, 
como, por exemplo, o trans-
porte público. Com tudo isso,  
não pergunte se ela retornaria 
para o Brasil. “Gosto muito 
daqui, mas minha família está 
toda lá”, afirma Alice, que 
veio passar o período de car-
naval no Brasil, mas passou 
longe do Sambódromo. “Op-
tei por descansar na praia”, 
comentou ela, que embarcou 
de volta para Vancouver nesta 
segunda-feira (6).

(Aldo Shiguti)

Nikkei orienta estudantes brasileiros 
que vão aprender inglês no Canadá

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

Isso, sim, é Comprovante de Residência!

NIPÔNICA

— Arê?! Korewa 
okashiine... (Opa?! Isso é 
estranho...)

Hiroaki acabara de che-
gar à sua casa, vindo do 
trabalho, uma empresa 
multinacional. Hiro, como 
é chamado, veio ao Brasil 
como aventureiro, no risco, 
por gostar muito de futebol 
e quando criança, e mesmo 
adulto, assistia a um dese-
nho animado japonês cha-
mado Capitão Tsubasa, cujo 
protagonista era um jogador 
japonês que sonhava em um 
dia jogar no Brasil.

Inspirado nele resolveu 
também realizar seu sonho. 
Só que não tinha muito re-
curso para vir ao Brasil e 
seus pais não aprovaram 
essa forma de aventura. En-
tão, apenas com o dinheiro 
da passagem e um recurso 
para alguns dias, resolveu se 
arriscar contando que, por 
sua formação em jornalis-
mo, além de bom fotógrafo, 
logo acharia trabalho. Até 
que o conseguiu, mas não 
bem com aquela remunera-
ção que esperava e, por isso, 
teve de economizar também 

na morada, o que acabou le-
vando-o à casa de Mário, que 
tinha um quarto disponível 
para alugar.

Mário não era descen-
dente de japoneses, uma das 
condições que Hiro se impôs 
para, ao menos, poder prati-
car a língua portuguesa diária 
e forçosamente, apesar de, 
ainda no Japão, ter se prepa-
rado muito.

— Oi, Hiro. Já de volta? 
— Mário, que o vira chegar, 
o abordou — E pegou a cor-
respondência pra mim? Obri-
gado.

Mas antes de lhe passar 
os envelopes, Hiro mostrou a 
Mário o que o tinha intrigado.

— Acho que entregaram 
este, errado, nê... endereço tá 
certo, mas não tem número.

— Ah! Sim. Esse cara mo-
rou na casa ao lado, mas já se 
mudou há muito tempo daqui 
— Mário explicou — Acho 
que há mais de dois anos... só 
que, de vez em quando, ainda 
vem correspondência dele 
pra cá — e, para espanto de 
Hiro, rasgou o envelope.

— Arê?! Péra aí, Mário-
-san! Você rasgou o envelo-

pe! — Hiro advertiu — Não 
seria melhor devolver pro 
Correio?

— Não se preocupe, Hiro. 
Estamos no Brasil e o reme-
tente é uma entidade filantró-
pica que envia esses pedidos 
de ajuda mecanicamente... 
para todos — justificou — 
Aliás, olha o meu aqui!

— A sooka... (Entendi...). 
Não tinha reparado no seu... 
igual.

— No Japão esse tipo de 
engano não acontece, né, 
Hiro? — perguntou-lhe en-
quanto rasgava, agora, o seu 
próprio... para novo espanto 
de Hiro.

— É verdade, Mário. No 
Japão, quando se muda de 
casa tem que comunicar à 
prefeitura (sub-prefeitura) 
atual — explicou, embasba-
cado com a atitude de Mário 
— E também à nova, se for 
em outro bairro ou cidade. 
Daí, a prefeitura comunica 
automaticamente a mudança 
ao Correio.

— Nossa! Que da hora! 
— expressou, Mário, efusiva-
mente.

Hiro franziu o cenho mos-

trando não ter entendido o 
que Mário acabara de dizer.

— Estranha não, Hiro... 
quis dizer... que bacana... 
por ter gostado disso que 
me contou sobre seu país — 
explicou-se, Mário.

— Ah! E se chega nova 
carta para aquele que se mu-
dou, o Correio entrega ao 
novo endereço com reco-
mendação para que comu-
nique ao remetente essa al-
teração — Hiro mostrou-se 
orgulhoso e completou:.

— Que da hora... né, Má-
rio!

— Realmente, caro Hiro!
Ambos riram e entraram 

em casa.

Não burocracia
Muito fácil implantar
Com boa vontade!

Alice Kazuko ishii mora no Canadá desde 1987 e há 20 anos orienta intercambistas no Canadá

Alice ishii no Canadá: “A pessoa volta diferente”

ARqUivO PESSOAL

Espaço do Trabalhador 
Brasileiro no Japão

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

na ONG Sabja (Serviço de As-
sistência aos Brasileiros no 
Japão). E-mail: erikasumida@
hotmail.com

Desde que o ano de 2017 
começou, o ETB (Espaço do 
Trabalhador Brasileiro) está 
fechado, sem previsão para 
abrir, por falta de verbas.

Para quem não sabe, o 
ETB tem como finalidade 
oferecer informação laboral 
e jurídica a todos os cida-
dãos brasileiros residentes 
no Japão, seja sobre o mer-
cado de trabalho no Brasil, 
seja no Japão.

O Espaço busca orientar 
os cidadãos brasileiros para 
melhor utilizar os serviços já 
oferecidos pelos órgãos bra-

sileiros e japoneses, além de 
divulgar informações sobre 
cursos de capacitação e de 
formação profissional dis-
poníveis em ambos os paí-
ses, e é um projeto realizado 
em parceria pelo Ministério 
das Relações Exteriores e 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, e fun-
cionava no Consulado Geral 
do Brasil em Hamamatsu.

Mas desde o dia 1 de ja-
neiro, quem procura o site 
ou telefona, depara-se com 
essa mensagem:

Na minha opinião, é 
muito triste pois o funcio-
namento do ETB signifi-
cava uma conquista para os 
trabalhadores brasileiros no 
Japão, e ainda era uma fonte 
de informação segura, com 
um respaldo a mais. Muitas 
vezes o trabalhador brasi-
leiro no Japão carece de 
informações concisas e coe-
sas, já é uma dificuldade tão 
grande o fato de trabalhar 
em um país diferente, com 
a cultura, idioma e leis dife-
rentes, que a maioria sente-
-se perdida e desamparada, 
era onde o ETB desempe-
nhava um importante papel, 
pois trazia para a comuni-
dade o amparo informativo. 
E o melhor de tudo é que 
as informações eram tanto 
no âmbito jurídico japonês 
como brasileiro.

Eu que trabalho em uma 
ONG que dá assistência aos 
brasileiros no Japão, sei do 
importante papel do ETB 
perante a comunidade brasi-
leira. Já assisti várias pales-
tras que as funcionárias do 
ETB ministraram, e posso 
dizer que me ajudou muito. 
Nunca em nenhum outro 
lugar, tive tanta clareza de 
informações sobre o acordo 
previdenciário, como tive 
assistindo as palestras do 
ETB. E isso é apenas um 
exemplo, pois diariamente 
eu encaminhava vários ca-
sos para que as funcionárias 
do ETB atendessem. E olha, 
eram problemas diversos, 
tudo relacionado a área tra-
balhista.

Eu sempre digo que a 
Vanessa, uma das funcio-
nárias do ETB, deveria ser 
a representante oficial do 
Ministério do Trabalho bra-
sileiro no Japão, pela quan-
tidade de conhecimento 
que essa pessoa possui.  E 
o que é mais interessante é 
que ela vai além do trabalho 
designado. Aliás, todos que 
trabalham nos consulados 

e embaixada brasileira no 
Japão, desempenham pa-
péis importantes e que vão 
além da obrigação. Quando 
eu falo isso, muitas pes-
soas me chamam de “puxa 
saco”, ou acham que estou 
tentando ganhar credibili-
dade ante a isso, mas não, 
é apenas uma constatação 
dos fatos, afinal, qual outro 
país em que o seu consulado 
oferece orientação médica, 
psicológica e jurídica para 
o seu povo? Que eu saiba, 
só o brasileiro. E outra, eu 
não preciso puxar o saco de 
ninguém para ter credibili-
dade no trabalho, estou em 
um mundo onde só terá des-
taque quem trabalhar bem, 
e aqui no Japão, temos que 
provar todos os dias que so-
mos competentes, não basta 
ser eficiente hoje, e amanhã 
sermos mais ou menos, te-
mos que matar vários leões 
por dia se quiser ter resul-
tados eficientes, ainda mais 
no nosso caso, que lidamos 
com assistência as pessoas.

Conversei com o cônsul 
geral do Brasil em Hama-
matsu, Ministro José Piras, 
que garantiu estar na luta 
para que o termo de coope-
ração fosse assinado logo, 
e que estão insistindo com 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social para que 
o ETB retome as suas ativi-
dades em abril ou maio.

Vamos aguardar, e tentar 
mostrar a quem for preciso 
a importância do ETB para 
o trabalhador brasileiro no 
Japão.

COLUNA DA ERIKA TAMURA

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Serão classificadas 50 crianças (25 meninos e 25 meninas) que se apresentarão no Akimatsuri

MARíLIA

DivULgAÇÃO

A 15ª edição do Ja-
pan Fest, tradicional 
evento da comunidade 

nipo-brasileira de Marília e re-
gião, terá como um dos pontos 
principais da abertura (dia 20 
de abril), a realização do Miss 
Nikkey 2017. As inscrições 
estão abertas até o próximo 
dia 24 de março. Promovido 
pelo Nikkey Clube de Marília, 
o evento conta com a parceria 
da TV TEM, Governo do Es-
tado e Prefeitura de Marília.

Uma das novidades deste 
ano será a mudança na faixa 
etária para as candidatas inte-
ressadas. A partir desta edição, 
poderão se inscrever candida-
tas com idade entre 15 e 30 
anos. “Estamos uniformizan-
do o nosso regulamento com 
os requisitos dos concursos 
Miss Nikkey São Paulo e Miss 
Nikkey  Brasil que também 
permitem candidatas com até 
30 anos”, explicou um dos co-
ordenadores, Marcelo Yama-
guchi. 

Até o ano passado, o limite 
de idade era de 25 anos. Ya-
maguchi destacou destacou o 
apoio de empresas marilienses 
que tem apoiado o concurso. É 
o caso do supermercado Taus-
te que se tornou tradicional 
parceiro do Miss Nikkey.

Inscrições – As candidatas 
interessadas poderão procu-
rar diretamente a Secretaria 
do Nikkey (Rua Paes Leme, 
543, de segunda a sexta, das 
08h  às 11:30 hs e das 13:30 
hs às 18h), portando uma foto 
de rosto e uma de corpo intei-
ro; ou através do site www.ni-
kkeymarilia.com.br. Entre os 
requisitos estão: ter ascendên-
cia com a colônia, idade entre 
15 e 30 anos, solteira e não ter 
sido eleita Miss Nikkey nas 
edições anteriores.

Após o período das ins-
crições, a comissão organiza-
dora fará uma pré-seleção de 
30 candidatas. No dia 26 de 

março (domingo), serão es-
colhidas as 15 candidatas que 
estarão desfilando na abertura 
da 15ª edição do Japan Fest, 
dia 20 de abril (início às 21h), 
na sede campestre do Nikkey. 
Serão eleitas: Miss Nikkey, 
duas princesas e também Miss 
Simpatia.

A festa – O Japan Fest de Ma-
rília será realizado no período 
de 20 a 23 de abril (quinta a 
domingo) e terá mais uma 
vez inúmeras atrações ao pú-
blico e com novidades para 
este ano.

O público poderá desfru-
tar de uma diversificada gas-

tronomia (pratos típicos da 
comunidade japonesa e tam-
bém brasileira), exposições 
comerciais, apresentações 
artísticas, parque de diver-
sões, além de oficinas cultu-
rais durante os quatro dias do 
evento, como de mangá, ori-
gami, oshibana e ikebana.

Miss Nikkey recebe inscrições 
até o próximo dia 24

O 12º Concurso Miss e 
Mister Akimatsuri Júnior 
acontecerá no segundo final 
de semana do Akimatsuri 
(08/04), a partir das 15h30, 
no Centro Esportivo do Bun-
kyo, na Avenida Japão, 5919, 
bairro Porteira Preta, Mogi 
das Cruzes. Outras infor-
mações pelo telefone 4791-
2022.

SERVIÇO
Inscrições para o 12º Miss 
e Mister Akimatsuri Júnior 
abertas até o dia 24/03
Quem: Crianças de 6 a 9 anos, 
descendentes de japoneses e 

que estudem nas escolas de 
Mogi das Cruzes
Concurso: 08 de abril (sá-

Estão abertas as inscrições 
para a 12ª edição do concurso 
“Miss e Mister Akimatsuri 
Junior”, que será realizado 
dia 8 de abril na 32ª Festa de 
Akimatsuri.

Podem participar crianças 
com idade entre 6 e 9 anos, 
descendentes de japoneses 
e que estejam matriculadas 
em escolas da rede pública 
ou particular de Mogi das 
Cruzes. Serão premiados 
os quatro primeiros coloca-
dos de cada sexo. As demais 
crianças inscritas receberão 
um brinde especial pela par-
ticipação.

Cada escola deverá reali-
zar a seleção interna, podendo 
inscrever um ou dois casais 
(um menino e uma menina). 
A ficha de inscrição, além dos 
dados pessoais da criança, 
dos pais, da escola, deve con-
ter a origem de ascendência 
do concorrente e estar assi-
nada pelo responsável legal. 
Deve ser entregue na sede do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes, 
na Rua Presidente Campos 
Salles, 230, Vila Industrial, 
até o dia 24 de março, entre 9 
e 17 horas.

Serão classificadas 25 
crianças de cada sexo que en-
tregarem a ficha de inscrição 
dentro do prazo estabelecido.  
No dia do concurso (08/04), 
às 8 horas, será realizado um 
treino obrigatório com os ins-
critos no palco do Akimatsu-
ri.

bado) na 32ª Festa do Akima-
tsuri
Informações: 4791-2022.

DivULgAÇÃO

MOGI DAS CRUZES

12º Concurso Miss e Mister Akimatsuri Júnior está com 
inscrições abertas

As vencedoras do ano passado com os coordenadores da festa e o apresentador Kendi Yamai

torcida costuma vibrar muito com as candidatas ao concurso Miss Nikkey

MUNDO VIRTUAL

*Euclides Pereira 
Pardigno é advo-
gado. E-mail: eu-
clides@pardigno.
com

Todos nós já conhecemos 
a lei 11.340/06, popular-
mente chamada de “Lei Ma-
ria da Penha”, cuja criação 
partiu do intuito da Consti-
tuição Federal de proteger 
a família na pessoa de cada 
um dos seus integrantes, e 
que criou mecanismos para 
coibir a violência no âmbito 
de suas relações, principal-
mente contra a mulher.

Tal lei foi criada no in-
tuito de coibir uma enor-
midade de situações  onde 
mulheres vinham sendo 
alvo de violência domésti-
ca no país, prevendo crimes 
específicos contra a mulher 
no âmbito doméstico e fa-
miliar, com abrangência 
para tal violência às formas 
física, psicológica, patri-
monial, sexual e moral, sem 
discriminação de idade, 
religião, classe, raça, con-
dição econômica ou quais-
quer outros fatores.

Inclusive, a partir da 
previsão de seu artigo 2º, 
de que a mulher tem direito 
à proteção legal indepen-
dentemente da “orientação 
sexual”, passaram a haver 
decisões judiciais reconhe-
cendo que a Lei Maria da 
Penha protege mulheres 
que tenham vínculo de re-
lacionamento com outras 
mulheres, e ainda, que sua 
proteção abrange também 
os transexuais que se iden-
tifiquem como mulheres na 
identidade de gênero.

Tal lei protege até mesmo 
a relação de parentesco entre 
a vítima - necessariamente 
mulher, e a agressora - que 
pode ser outra mulher, desde 
que fique caracterizado o 
vínculo de relação domésti-
ca, familiar ou de afetivida-
de, podendo ser agressoras 
quaisquer pessoas, mesmo 
que do sexo feminino, tais 
como tia, prima, cunhada ou 
outras.

A finalidade destas ob-
servações iniciais é trans-
ferir o âmbito de aplicação 
da Lei Maria da Penha ao 
mundo virtual, especial-
mente diante do Projeto de 
Lei 5555/13, de autoria do 
deputado João Arruda, que 
tramita na Câmara dos De-
putados, com o intuito de 
modificar a Lei Maria da Pe-
nha, para incluir nova forma 
de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher. 

Com a aprovação do tex-
to, que foi produto de Subs-
titutivo apresentado pela 
Deputada Laura Carneiro, 
a matéria está para ser en-
viada ao Senado; ficou certo 
que constitui violência con-
tra a mulher, sob o enfoque 
da Lei Maria da Penha, a 
divulgação por meio da in-
ternet ou outro meio de pro-
pagação de informações, de 
dados pessoais, vídeos, áu-
dios, montagens e fotocom-
posições da mulher, obtidos 
no âmbito das relações do-
mésticas, de coabitação ou 
hospitalidade, sem que te-
nha havido o seu expresso 
consentimento.

Em 2012 já passamos 
a ter a Lei Carolina Dieck-
mann (lei 12.737/12), que 
trouxe alteração ao Código 
Penal, para nele inserir o art. 
154-A, que consiste em in-
vadir dispositivo informáti-
co alheio, conectado ou não 
à rede de computadores, 
mediante violação indevida 
de mecanismo de segurança 

e com o fim de obter, adulte-
rar ou destruir dados ou in-
formações sem autorização 
expressa ou tácita do titular 
do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita.

Mas para tornar mais 
efetiva a proteção à mulher 
no âmbito das relações do-
mésticas, familiares ou de 
afeto, o substitutivo altera 
o artigo 3º da Lei Maria da 
Penha, para prever a inclu-
são da “comunicação” na 
lista de direitos assegurados 
à mulher.

Além de passar a prever 
a sexta forma de violência 
contra a mulher (violação 
da intimidade), a proposta 
de alteração da Lei Maria 
da Penha também prevê 
o crime, a ser inserido no 
Código Penal como artigo 
140-A, de “exposição pú-
blica da intimidade sexual”, 
caracterizado como ofender 
a dignidade ou o decoro de 
outrem, divulgando, através 
de imagem, vídeo ou qual-
quer outro meio, material 
que contenha cena de nudez 
ou de ato sexual de caráter 
privado.  

Como entusiasta da evo-
lução tecnológica, e na con-
vicção de que a legislação 
deve procurar evoluir com 
a maior rapidez possível a 
fim de dar sustentação aos 
progressos que alcançarmos 
no mundo virtual, sou da 
opinião de que em inúmeras 
situações, todas notórias nos 
dias atuais, a mulher real-
mente precisa de proteção 
adicional; muito embora 
ainda deva haver debate a 
respeito, acredito que deve 
ser aprovada esta proposta 
de alterar a Lei Maria da 
Penha para dar proteção adi-
cional à mulher.

No dia a dia, sabemos 
que a mulher age pautada 
pela boa fé, confiança e pre-
sunção de lealdade, deposi-
tando segurança no parcei-
ro, e por extensão, na pessoa 
com quem ela coabita; mas 
por outro lado, o agente 
identifica a confiabilidade 
que a mulher deposita nele, 
passando a se valer disto 
para prejudicá-la através da 
divulgação da intimidade, 
seja por simples vingança 
ou por chantagem.

Por fim, considerando 
que esta alteração legis-
lativa está integrada  aos 
direitos à intimidade, pri-
vacidade e sigilo previstos 
na Lei do Marco Civil  (lei 
12.965/14), como parte 
do exercício da “cidada-
nia”, acredito que devamos 
acompanhar cada etapa da 
tramitação legislativa deste 
projeto, pois dentro da vida 
doméstica a mulher não 
pode ser vítima do abuso 
daqueles que com ela con-
vivem, que devem zelar 
pela intimidade, privacida-
de e bem estar, físico, psi-
cológico, sexual e moral, e 
nunca agir covardemente, 
divulgando material filma-
do, gravado ou fotografa-
do que tenham coletado 
ao contar com a confiança 
dela.

Lei Maria da Penha pode 
valer no mundo virtual
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OS TRêS SOBREvIvENTES DE HIROSHIMA

A peça “Os Três Sobre-
viventes de Hiroshi-
ma” foi selecionado 

para a 27ª edição do Festival 
Internacional de Teatro de 
Curitiba, o maior festival de 
teatro do país e o 4º maior do 
mundo. O evento, que come-
ça no dia 28 de março e pros-
segue até 9 de abril na capital 
paranaense, terá cerca de 40 
atrações na Mostra Oficial e 
mais de 300 montagens do 
Fringe – conceito importado 
de Edimburgo, na Escócia, e 
incorporado ao Festival em 
1998 e cuja proposta é ofere-
cer um espaço aberto, demo-
crático e sem curadoria.

Dirigido por Rogério Na-
gai, “Os Três Sobreviventes 
de Hiroshima” conta no elen-
co com os  sobreviventes/
atores Takashi Morita, Junko 
Watanabe e Kunihiko Bonko-
hara e será apresentado em 
Curitiba dentro da progra-
mação Fringe nos dias 7, às 
20h30, e 8 de abril, às 10h30. 
Após as apresentações, o pú-
blico poderá participar de um 
debate com o diretor.

Segundo Rogério Nagai, 
será a primeira vez no mundo 
que o Festival Internacional 
de Curitiba, que está em sua 
26ª edição, receberá sobrevi-
ventes da bomba atômica de 
Hiroshima “compartilhan-
do suas experiências através 
desse espetáculo”. 

“Este ano, o festival não 
receberá nenhum grupo do 
Japão e, de certa forma, será 
uma representação do país 
de origem também”, destaca 
Nagai, explicando que os or-
ganizadores do evento estão 
considerando o espetáculo a 
“cereja do bolo” do festival. 
“Será um duplo presente para 
eles, não só com a presença 
como também com a apre-
sentação”, conta Nagai, que 
retonará ao palco do festival 
depois de 16 anos.

“A primeira vez que estive 
no Festival Internacional de 
Teatro de Curitiba, em 2001, 
foi como amador por um 
grupo de Santos, onde iniciei 
minha trajetória”, lembra o 
diretor, que formou-se pelo 
Teatro Escola Macunaíma em 
2003 e protagonizou o quadro 
“1 dos 3” do Fantástico pela 
Rede Globo, além de colecio-
nar participações nas novelas 
“Amigas e Rivais”, do SBT, e 
“Morde e Assopra” da Globo.

Vaquinha – O “único” in-
coveniente, explica Nagai, 
é a falta de patrocínio. Para 
levantar os recursos necessá-
rios para a viagem do elenco, 
o grupo está com uma cam-
panha de crowdfunding – ou 
“vaquinha online” –  para 
viabilizar a viagem à Curi-
tiba. As contribuições, a par-
tir de R$ 20,00, podem ser 
feitas até o próximo disa 18 
pelo link www.catarse.me/
OsTresSobreviventesdeHi-
roshima.

Em São Paulo – Antes de 

levar o espetáculo para Curi-
tiba, os paulistanos poderão 
ver – ou rever – “Os Três So-
breviventes de Hiroshima” 
nos dias 18 e 25 deste mês, 
no Centro Universitário FEI – 
campus São Paulo, no bairro 
da Liberdade, sempre às 16 
horas, com entrada franca.

Idealizado por Rogério 
Nagai em 2012, como uma 
das pesquisas contempladas 
do Grupo Núcleo Hana de 
Criação e Pesquisa Teatral – 
formado “100% por atores 
nikkeis” – pela Lei de Fo-
mento ao Teatro da cidade 
de São Paulo, o espetáculo 
foi apresentado pela primeira 
vez ao público em 2013. 

“Retomamos o projeto no 
ano passado tornando-o mais 
teatral do que documental, 
como foi a primeira mon-
tagem”, conta Nagai, lem-
brando que, no ano passado 
a peça esteve em cartaz em 
fevereiro e em agosto. Desde 
a estreia, a peça já foi vista 
por quase 2 mil pessoas em 
locais como Espaço Cultural 
Cachuera, Centro Cultural 
Hiroshima do Brasil, Oficina 
Cultural Oswald de Andrade, 
Centro Universitário FEI – 
Campus São Paulo e Fábrica 
de Cultura da Vila Nova Ca-
choeirinha, todos com apre-

sentações gratuitas – uma 
exigência dos sobreviventes/
atores.

“Foi um sucesso de pú-
blico e crítica”, destaca o 
diretor, explicando que o es-
petáculo é resultado de um 
ano de pesquisa e foi desen-
volvida a partir da coleta e or-
ganização dos relatos dos so-
breviventes trabalhando com 
o conceito de Biodrama - pa-
rente do teatro-documentário 
e rememora a experiência não 
só do exato momento, como 
dos dias após a explosão, bem 
como a imigração para um 
país totalmente desconhecido 
dos sobreviventes - o Brasil.

Holocausto – “O projeto tem 
por objetivo colocar em cena 
experiências e histórias dos 
sobreviventes de grandes tra-
gédias e genocídios para que 
nunca mais se repita, propa-
gando a paz e valorizando a 
vida. O projeto teve início 
com o espetáculo Os Três 
Sobreviventes de Hiroshi-
ma e atualmente estamos em 
pesquisa com sobreviventes 
do Holocausto do qual será 
a nossa próxima montagem 
dentro do mesmo projeto. 
Apesar do espetáculo ser 
histórico e compartilhar as 
experiências da boca dos pró-

prios sobreviventes em cena, 
nós seres humanos ainda 
não aprendemos com nossos 
próprios erros. Existem no 
mundo em torno de 16.000 
ogivas  nucleares e com ape-
nas 250 já é suficiente para 
acabar com toda e qualquer 
forma de vida na Terra se-
gundo especialistas” comenta 
Rogério Nagai.

Guinness – Segundo ele, em 
pesquisas recentes não foram 
encontradas apresentações te-
atrais nesse formato,  com os 
sobreviventes em cena com-
partilhando suas experiências 
no momento do genocídio, 
“portanto, o que torna a apre-
sentação única e inédita no 
mundo todo, sendo que esta-
mos em processo de encami-
nhar um pedido ao Guinness 
Book para registro desse fato, 
tanto em número de apresen-
tações, maior quantidade de 
sobreviventes em cena, além 
do intérprete mais velho em 
cena  –Takashi Morita, que 
completou 93 anos no último 
dia 2.

Mangá – No dia 25/03, das 
14h às 15h os autores do li-
vro “Mangás, Animes e a 
Psicologia”, organizado pela 
professora Ivelise Fortim, da 
PUC-SP participarão de um 
debate sobre o tema do livro, 
e continuarão no local para 
autógrafos até o início do es-
petáculo.

(Aldo Shiguti)

Espetáculo: “Os Três Sobre-
viventes de Hiroshima” – Úni-
cas apresentações em SP
Roteiro e direção: Rogério 
Nagai
Elenco: Takashi Morita (so-
brevivente), Junko Watanabe 
(sobrevivente), Kunihiko 
Bonkohara (sobrevivente) 
e Rogério Nagai (diretor). 
Duração: 60 minutos 
Recomendação: à partir dos 
12 anos. 
Gênero: Teatro-Documentá-
rio
Quando: Dias 18 e 25 de 
março (sábado às 16h). No dia 
25, haverá o lançamento do 
livro e debate: “Mangás, Ani-
mes e a Psicologia”, das 14h às 
15h
Onde: Centro Universitário 
FEI (Campus São Paulo)
Rua Tamandaré, 688 – Audi-
tório – Liberdade (próxima à 
estação São Joaquim do me-
trô)
Tel. (11) 3207-6800
Entrada franca
Capacidade 280 lugares. Bi-
lheteria abre 1h antes do iní-
cio do espetáculo.
Possui acessibilidade.
Não tem estacionamento no 
local.
Sem cafeteria.

Apoio Institucional: Centro 
Universitário FEI e Associa-
ção Hibakusha Brasil pela 
Paz.
Apoio Cultural: Nicom, Lo-
renzetti, Porto Ferreira, 
Mercearia Sukiyaki, Combi-
natta decorações, Vizu subli-
mation e Rita Brafer.

Espetáculo é selecionado para o 
Festival Internacional de Curitiba e 
mira Guinness Book

Takashi Morita, que completou 93 anos, com Rogério (ao fundo)
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  COLUNA DO JORGE NAGAO

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

REPRODUÇÃO

Seleções do RD, 75 anos
Você certamente co-

nhece a revista Seleções do 
Reader’s Digest. No Brasil, 
em tiragem, perde apenas 
para a Veja. É a revista mais 
lida no mundo. Em 2002, 
Seleções tinha 48 edições 
diferentes em 19 idiomas.

Graças ao conteúdo 
leve e atraente e um depar-
tamento de marketing efi-
ciente, este magazine resiste 
há 75 anos.

Na infância e juventude, 
eu lia Seleções. Divertia-
-me com os Flagrantes da 
Vida Real, Entre Aspas, Rir 
é melhor remédio, Piadas da 
Caserna, Ossos do Ofício, 
além das histórias emocio-
nantes de superação e o li-
vro do mês. Tenho certeza 
que o meu gosto pelo humor 
foi cultivado e consolidado 
lendo essa revista. Lembro-
-me que nos anos 60, com-
prei numa barraca da feira 
diversos exemplares dela da 
década de 40. 

Milhares de pessoas, até 
celebridades, agradecem a 
esta revista da família por 
ter adquirido o gosto pela 
leitura e por ter enriqueci-
do o seu vocabulário, seção 
que estava a cargo de Auré-
lio Buarque de Holanda, o 
autor do pai dos burros que 
reinou por muitas décadas.

O escritor Ignácio de 
Loyola Brandão, numa crô-
nica no Estadão, em 1997, 
se diz grato à Selê. Ainda 
lê aquelas edições dos anos 
40 e aprecia o estilo enxuto 
e claro da escrita. Sua seção 
favorita, Meu tipo inesque-
cível, certamente o ajudou 
a escrever várias biografias. 
Informa que os escritores 
J.J.Veiga e Ruy Castro pas-
saram muitos anos na reda-
ção do magazine.

A revista, que estreou no 
Brasil em 1942, pediu de-
poimentos de assinantes-ce-
lebridades. Moacyr Franco, 
cantor e compositor, diz que 
lê a revista toda e seu as-
sunto favorito é a Saúde.

Roberto Dualibi, publi-
citário fundador da DPZ, 
morava em Campo Grande-
-MS. Seu pai, um comer-
ciante, viajava sempre pra 
Sampa e levava a Seleções 
para o Roberto. Ele era 
obrigado a ler e decorar 
textos literários e até frases 

e anedotas da revista. Foi 
seduzido pelos anúncios da 
revista, encontrando o seu 
caminho profissional.

Paulo Betti, o ator, 
quando criança, acompa-
nhava a mãe que trabalhava 
como empregada domés-
tica. Na casa, havia uma 
coleção de Seleções e ele 
se deliciava com a leitura e 
guarda um carinho enorme 
pela publicação.

Pesquisando no Google 
sobre a Seleções, encontrei 
uma bela monografia, A Re-
vista Seleções no Brasil, de 
Munique Alvim Duarte, da 
UFJF, Universidade Federal 
de Juiz de Fora- MG, escrita 
em 2002.

Além dos escritores ci-
tados por Loyola Brandão, 
Munique informa que ou-
tros jornalistas, escritores 
e intelectuais colaboraram 
com a publicação: Tito Lei-
te, Antonio Callado, Luis 
Fernando Veríssimo, Fer-
nando Sabino, Pedro Blo-
ch, Jorge Amado e muitos 
outros.

Nos anos 70, Seleções 
saiu do Brasil e foi para 
Portugal com o nome de 
Selecções mas continuou 
sendo vendido nas bancas 
daqui. Retornou ao Brasil 
em 1995 e retomou o su-
cesso chegando a vender 
500.000 exemplares nos 
anos seguintes.

Sou do tempo em que, 
alunos levavam um tinteiro 
que era colocado num bu-
raco da carteira. Com uma 
caneta de pau, molhava a 
pena e escrevia no caderno, 
em seguida aplicava o ma-
ta-borrão para não borrar a 
folha. O sonho de consumo 
era a caneta Parker 51 mas 
era para poucos. A revolu-
ção se fez com a chegada da 
esferográfica que aposentou 
a caneta de pau e até esque-
cemos da Parker.

Na semana passada, mais 
de 50 anos depois, realizei 
o sonho da caneta tinteiro 
própria. Adquiri o kit de 
Seleções 75 anos: a revista 
especial de aniversário, o li-
vro 75 anos de Humor com 
Seleções e uma bela caneta 
tinteiro com a inscrição Se-
leções 75 anos.

Que venham outros 75, 
Selê!
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Por que existo?

BEM ESTAR

Existo porque vim com o 
proposito de cumprir a mis-
são e objetivo, nessa passa-
gem curta da vida terrena, 
para o aprimoramento e ele-
vação espiritual.

Local perfeito, tudo 
existe, nada falta, nada a tirar 
ou acrescer, apenas transfor-
mar.se necessário.

Movido a energia vital, 
força da vida, que dão condi-
ções de comando, através dos 
atos e pensamentos.

A vida vai se formatando 
de acordo com as circunstan-
cias, ambientes, situações que 
são impostas e expostas, de-
finindo a identidade de cada 
pessoa.

Encontros, desencontros, 
desafios, dificuldades, pro-
blemas, alegrias, felicidades, 
tristezas, amarguras, frustra-
ções, fobias, incertezas, blo-
queios, doenças, negativida-
des, vão acontecendo dentro 
do script previamente esta-
belecido para sua provação e 
superação. 

Se tudo estiver alinhado, 
estiver fazendo o que mais 
gosta, o que mais quer, a seu 
jeito, sem contrariedades, 
sem oposições, então és feliz, 
estará realizando o proposito 
a qual veio, pois vão de en-
contro a ela, prova e aprova 
como uma lição de aprendi-
zagem, em paz, em harmonia 
e em equilibrio, transbordan-
do de luz radiante.

Portanto, há uma necessi-
dade de uma parada, de uma 
reflexão profunda, no seu Eu 
interior, e se preciso, reali-
nhar e reconduzir a vida, es-
tar sobre trilho certo, direção 

Takeo Watanabe
Terapeuta Holístico / Seu Mentor
Tratamento personalizado sob medida -  
corpo - mente - espírito.
Saúde, Alegria, Felicidade, prosperidade,  
a seu alcance.

certa.
Somos dotados de mento-

res que nos guiam, auxiliam 
e intuem, pois eles estão jus-
tamente para realinhar, para 
poder conduzir a missão e que 
com isso consiga elevar-se es-
piritualmente.

Muitos estão desconecta-
dos, embora sempre juntos, sa-
botando ou ignorando, sempre 
indo na direção errada, onde 
eles não conseguem acessar.

Os mentores são amigos de 
muitas vidas, conhece muito 
bem as limitações, necessida-
des, sem expor a situações que 
possam constranger ou causar 
traumas.

Qualquer fase da vida que 
estejam passando, se a vida 
não está fazendo sentido, fluin-
do, prosperando, impedido de 
alcançar a felicidade plena, 
principal objetivo dessa vida, 
então exige mudanças.

Mudanças significam o que 
eu quero para Eu estar alinha-
do, a busca do autoconheci-
mento.

Como quero viver doravan-
te.

O que preciso mudar?
Como gostaria de estar vi-

vendo daqui para frente.
Preparar para o retorno  a 

casa, para a fonte, de onde vie-
ram, com a missão cumprida, 
sem estar perdido nas trevas.

Se faz necessário a análise 

profunda da origem das cau-
sas que levaram a situações 
irreversíveis, ou caminhos di-
ferentes que afastaram subs-
tancialmente dos propósitos 
da vida.

A resposta sempre está 
dentro de você, não há nada 
fora que possa apontar para 
corrigir.

Quando isso ocorrer, tudo 
limpos, estarão deixando a 
luz entrar dentro do seu cora-
ção, elevará a sua conscien-
cia, estará preparado espiritu-
almente e iniciará o processo 
de conexão com os mentores.

Jamais quererão afastar 
dos mentores, estarão tornan-
do pessoas cada vez melhor, 
terá Paz, Harmonia, Equili-
brio, Abundancia, Alegria, ir-
radiando Amor, Compaixão, 
distribuindo a Felicidade a 
todos.

Isso não é utopia, está a 
seu alcance, você consegue.

Basta querer e transfor-
mar em realidade com Fé , 
perseverança e confiança.

Você existe para isso, veio 
para isso, merece ser feliz, 
doar e compartilhar a vida  
com os demais.

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

vorecimentos ao masculino. 
Depois de vinte anos na pro-
fissão, houve época em que 
cheguei a trabalhar em setor 
onde o número de mulheres e 
homens se equilibrava. Mas, 
é claro! Os melhores salários 
e postos eram dos homens, 
de forma geral. Passou. Tudo 
passa.

Houve época no país, há 
não muito tempo, em que 
acreditei que um mundo me-
lhor estava mais próximo. 
No país, conseguimos tirar 
da fome e miséria milhares 
de famílias, graças à política 
praticada por um líder sin-
dical nascido no mundo do 
trabalho nos mesmos anos 
setenta/oitenta e mais tarde 
eleito presidente do país. 
Depois, conseguimos eleger 
sua sucessora, uma mulher. 
Tivemos a honra de ter uma 
mulher honesta, honrada, 
presidente da república. E ela 
se reelegeu. Foi a gota d’água 
para a horda dos machos des-
temperados e desonestos do 
país. Fizeram arruaças e es-
tardalhaços e conseguiram 
dar um golpe na presidente 
do país. E neste golpe, in-
felizmente, tiveram a ajuda 
de mulheres. Equivocadas e 
malditas mulheres. Vergo-
nhosamente, elas fizeram o 
uso da palavra, dando o sim 
para a deposição da presi-
dente escolhida por 54 mi-
lhões de brasileiros que de-
mocraticamente lhe deram o 
seu voto.

Hoje, estamos assim. Por 
onde andamos, vemos ho-
mens e mulheres jovens an-
dando pelas ruas nos horários 
em que deveriam estar tra-
balhando. Estabelecimentos 
comerciais encerrando suas 
atividades. Taxa de desem-
prego nas alturas. Escolas 
públicas lotadas. Escolas par-
ticulares fechando suas salas 
de aulas. Fábricas fechando. 
Riquezas naturais entregues 
ao capital externo. Pequenos 
produtores massacrados pelo 
massacre voraz dos agrone-
gócios. Direitos trabalhistas 
conquistados há anos em vias 
de extinção pelo usurpador e 
sua trupe. A lista das malda-
des trazidas e pretendidas vai 
além.

Hoje é dia 8 de março, 
Dia da Mulher e é Dia Inter-
nacional de Luta. No Brasil, 
é dia de manifestar que não 
desejamos a continuidade 
das discriminações e violên-
cia de gênero e em especial, 
somos contra as reformas da 
Previdência que o usurpador 
pretende nos impor.

8 de março, Dia da Mulher
A menina chega toda de 

lilás, pergunto a ela por que 
escolheu se vestir assim e ela 
me indaga: - mas você não 
sabe? A mãe intervém. Diz 
que ontem enquanto a levava 
para a escola, na emissora de 
rádio que escutavam, a entre-
vistada falava da importância 
da manifestação programa-
da para o dia seguinte e que 
todas as mulheres deveriam 
se vestir com lilás, roxo ou 
violeta. Já bem próximas da 
escola, a menina anunciou 
que falaria para a tia e todas 
as coleguinhas da turma para 
vestirem roupas numa destas 
cores. A mãe tentou argu-
mentar que a escolinha ado-
tou o uniforme e que talvez 
não fosse possível. De ime-
diato, ela lembrou à mãe que 
se tem o dia da festa do pija-
ma, então não tem nada de-
mais a tia concordar com sua 
ideia. Orgulhosa, a pequena 
diz que precisou esperar um 
pouco para saber se a diretora 
da escola concordava. E para 
sua alegria, a diretora não 
só concordou como também 
convidou todas as outras tias 
da escola para vestirem a cor, 
se quisessem. 

Parabenizo a menina 
pela iniciativa. Olho para a 
mãe e sorrimos. Ela, a mãe, 
sabe de sua imensa respon-
sabilidade, sua garotinha tão 
novinha, promete! Muito 
trabalho! Os compromissos 
com o horário as chamam, 
elas logo saem. Passaram por 
aqui apenas para trazer o pão 
que a pequena achou que a 
tia gostaria de experimentar. 
Enquanto tomo meu café da 
manhã, surpresa com os fei-
tos da pequena, penso na ex-
tensão do que acabo de ver. 

Acabo voltando no tempo, 
ao tempo de juventude. Anos 
setenta quase oitenta. Tempo 
em que o mundo do trabalho 
era muito mais do que hoje, 
dividido em profissões para 
homens e profissões para 
mulheres. E fiz a difícil es-
colha. Primeiro dia de aula. 
Numa escola dominada por 
homens, fiz parte da primeira 
turma onde o grupo de alunos 
com o nome começando com 
a letra M era composta por 
quinze a vinte alunas. Éramos 
tratadas como “as marias”, 
monstras, canhões e por aí 
vai. Depois daquele ano, cada 
vez menos, as meninas foram 
deixando de ser novidade. 
Anos difíceis. Muitas horas 
de estudos, poucas horas de 
sono bem dormidas e muito 
stress para quase todas, cada 
uma carregando o seu fardo 
pessoal. Mas, aos trancos e 
barrancos, sobrevivemos. 
No final, o diploma. Depois, 
a luta pelo espaço no mundo 
do trabalho. Ali, novamente, 
a briga pelo espaço a con-
quistar, as discriminações, 
as diferenças salariais, os fa-

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

no rio prateado –
como em sonhos vejo 
a lua cheia
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Ao abrir a porta
desponta por  trás das árvores...
a lua cheia
Benedita Azevedo
Magé, RJ

brancura do vento –
espalhadas pelo campo
flores do algodão
Carlos Viegas
Brasília, DF

Lua cheia.
Sinto-me ainda mais só
na sua companhia. 
Danita Cotrim
São Paulo, SP

a messe está branca
colhedores já na faina
plumas de algodão
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Guri curioso
pega o bicho malcheiroso...
Cantárida verde.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Jantar mais tarde!
Trabalha-se mais no campo
sob a lua cheia.
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

Círculo a destoar
dos retângulos de luz –
Lua cheia urbana.
João Krefer
São Paulo, SP

Foto bem antiga
roça branca como a neve –
Algodão em plumas.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Nossos pensamentos 
circulam na lua cheia.
Que terras distantes!
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

Perfumei-me toda.
Cantárida no cabelo
quebrou nosso encanto 
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

brancura sem fim...
do avental do camponês
à colheita de algodão 
Regina Alonso
Santos, SP

Grupo reunido,
Vão surgindo os haicais –
Lua desta noite.
Reneu Berni
Goiânia, GO

pacientemente
observo a lua cheia
passar pelo pier
Rose Mendes
Ilhabela, SP

de repente em casa 
inesperada visita –
pequena cantárida
Seishin
São Paulo, SP

Uma nuvem encobre
Aos poucos, aparece leve
Lua cheia plena. 
Yone
São Paulo, SP

Onde a lua cheia?
Apesar de tantas nuvens
há esperança ainda.
Yun Hai
São Paulo, SP

Sopra a ventania.
Espalhados pelos campos
flocos de algodão.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Lua cheia – Cantárida – Algodão
TEMAS DE MARÇO

Temas de abril (postar até 10 de março)
Esquilo – Maria-sem-vergonha – Dia da mentira

Temas de maio (postar até 10 de abril)
Prenúncio de inverno – Inhambu – Milho

Técnica e disciplina (11)
Francisco Handa

Duas condições são im-
portantes para o compositor 
de haicai: aguçar a sensibili-
dade e manejo do lápis. Para 
a sensibilidade, deve-se ser 
curioso em perceber o calor 
do verão, a pele arrepiada 
no inverno, a solidão do ou-
tono, a alegria da primavera. 
Aquilo que o corpo sente 

através dos olhos, do nariz, 
da boca, dos ouvidos, do tato 
são fontes de inspiração para 
aguçar a nossa subjetividade, 
as coisas do espírito, e assim 
poder compor um haicai. 
Chamemos isso de “infor-
mações” a serem usadas na 
composição. Entretanto, isso 
não basta. Não se trata de um 

poema livre, que pode ser 
feito da maneira totalmente 
isenta de forma. Quer dizer, 
não se vive apenas do espí-
rito, mas de um corpo que o 
complete. Nem valorizemos 
demais o espírito em detri-
mento ao corpo e vice-versa. 
É preciso de um equilíbrio.

O corpo é o que se com-

põe com o lápis. Sabemos 
que o corpo é um terceto de 
cinco, sete e cinco sons, que 
se conta até a última tôni-
ca. Dominar esta técnica é 
condição para constituir um 
corpo harmonioso. Dizer 
que se sacrifica o corpo para 
prevalecer o espírito não é a 
solução.

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL
TELEFONE: (11) 3572-8990 | www.serviceglobal.com.br

Praça da Liberdade, 190 - 1ºandar CJ 13 - São Paulo - Sp | atendimento@serviceglobal.com.br

Transporte em ônibus de  turismo
Passeios e refeições
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem R$1398

APTO DUPLOIDA:       13 ABRIL
VOLTA: 17 ABRIL

CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM
CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

Garanta já seu lugar nessa 
excursão rodoviária

HOTEL

TERMAS DA GUARDA

(02 Noites)

SHINENKAI DA ANB – A 
Associação Nikkey do Brasil, 
presidida por Yoshio Kyono, 
realizou no dia 18 de feve-
reiro, no salão Oficial da Ae-
ronáutica, na zona Norte de 
São Paulo, o seu tardicional 
Shinnenkai (Festa de Confra-
termnização de Ano Novo). 
O evento contou com a pre-
sença do cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae; do ex-ministro e 
ex-Comandante da Força Aé-

rea Brasileira, Juniti Saito; do 
major do Exército, Vinicius 
Savot; do presidente da Acal 
(Associação Cultural e As-
sistencial da Liberdade), Hi-
rofumi Ikesaki; do presidente 
da Associação Brasileira de 
Taiko, Ii-Sei Watanabe; do 
delegado aposentado da Po-
lícia Federal, Mário Ikeda e 
da presidente da Japan House 
São Paulo, Angela Hirata, en-
tre outros.

Fotos: Jiro Mochizuki

CONTABILIDADE

DivULgAÇÃO

O Sescon-SP (Sindicato 
das Empresas de Ser-
viços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramen-
to, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado de São 
Paulo ) e a Aescon-SP (Asso-
ciação das Empresas de Ser-
viços Contábeis do Estado 
de São Paulo) reuniram no 
último dia 17, no salão no-
bre do Clube Atlético Monte 
Líbano, no Ibirapuera (zona 
Sul de São Paulo), empresá-
rios contábeis e de assessora-
mento, políticos e lideranças 
de classe para a celebração 
dos seus 68 anos de ativida-
des.

Entre os presentes, des-
taques para o vice-prefeito 
Bruno Covas (PSDB) – que 
esteve no evento como pre-
feito em exercício – o se-

cretário da Fazenda, Hélcio 
Tokeshi (na ocasião repre-
sentando o governador Ge-
ral Alckmin) e o “sempre 
deputado” Hatiro Shimo-
moto.

Em seu discurso, o presi-
dente das entidades, Márcio 
Massao Shimomoto, fez uma 
retrospectiva do primeiro 
ano de gestão, agradeceu os 
diretores, colaboradores e 
parceiros, destacando que foi 
um período difícil, mas de 
grande aprendizado e con-
quistas. “A superação vem 
nos momentos difíceis, por 
isso conseguimos nos rein-
ventar, buscar alternativas 
diversificadas, experimentar 
coisas diferentes, desafiar 
o desconhecido e quebrar 
paradigmas, com inovação 
e criatividade”, ressaltou o 

empresário contábil.
Um dos pontos altos da 

cerimônia foi a outorga da 
Medalha Presidente Anni-
bal de Freitas, destinada às 
personalidades que prestam 
relevantes serviços à comu-
nidade, bem como às catego-
rias representadas pelas Enti-
dades. Foram homenageados 
na edição 2016/2017, o depu-
tado estadual e presidente da 
Frente Parlamentar do Em-
preendedorismo e Combate à 
Guerra Fiscal, Itamar Borges; 
o presidente da Fecontesp 
na Gestão 2013/2016, José 
de Souza; e o representante 
do Interior Paulista, Edmur 
Clovis Granato, empresário 
contábil e administrador de 
empresas.
(com informações da Área 
de Conteúdo Sescon-SP)

Sescon-SP e Aescon-SP celebram 68 anos de 
prestação de serviços

Marcio Shimomoto, presidente do Sescon-SP ao lado de seu pai, hatiro Shimomoto

FESTA DA DÁLIA – O cantor sertanejo Joe Hirata foi um 
dos destaques do primeiro fim de semana da 23ª Festa da 
Dália, realizado no último dia 5, na Casa de Repouso Suza-
no (Ipelândia Home), em Suzano. De acordo com o artista, 
mesmo com previsão de chuva, um grande público prestigiou 
o evento, que prossegue neste domingo (12), das 10 às 16h, 
na Estrada do Tani, 751, Vila Ipelândia, em Suzano, com en-
trada franca. Além da praça de alimentação e atrações artísti-
cas, também merece destaque fica o maior jardim de dália do 
Brasil com 80 variedades distribuídas em 3500 pés de flores. 
Quem desejar, pode reservar vaga no ônibus fretado, que sai-
rá às 9h da Rua Fagundes, 121, na Liberdade, com retorno 
previsto para às 16h. Informações e reservas pelo telefone: 
11/3274-6590. Contribuição: R$ 30,00. (Texto: Aldo Shiguti)

Mesmo com previsão de chuva grande público prestigiou o evento

joe hirata animou a festa no primeiro domingo da Festa da Dália

joe hirata com o diretor do Enkyo ipelância home jorge Ueno

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Bonsai de Vargem Grande 
Paulista e Bonsai Sorocaba, 
todos eles mais de 10 anos de 
experiência no mercado.

 Os visitantes também po-
derão tirar dúvidas de bonsai 
e orquídeas, e levar plantas 
para fazer manutenção sem 
custo, pois a ideia da feira 
é “desmistificar” o bonsai, 
mostrando que qualquer pes-
soa pode ter um: basta deixar 
no sol e regar.
 
Parque Maeda receberá ex-
posição de bonsai, cerâmica 
e orquídea
Dias: 11 e 12 de março, sábado 
e domingo, das 9h às 17h.
Entrada Gratuita
Endereço de evento: Parque 
Maeda – Rodovia Deputado 
Archimedes Lammoglia, Km 
18, Estrada Tapera Grande, 
Itu (SP)
Informações Parque Maeda: 
(11) 2118-6200

Pela primeira vez o Ma-
eda receberá uma exposição 
de bonsai, cerâmica e orquí-
deas que acontecerá neste fim 
de semana (11 e 12), entre 
9h e 17h. Além da exposição 
haverá vendas de produtos e 
orientações sobre como cui-
dar das plantas. A entrada é 
gratuita.

O evento terá diversos ti-
pos de bonsais e orquídeas. 
Além da parte de cerâmica 
como vasos para bonsai, 
garrafas para saquê, pratos, 
shishas (leões chineses para 
afastar maus espíritos), e vá-
rias outras peças para decora-
ção e utilitários.

O grupo de expositores 
será formado por Onodera 
Bonsai Pots de São Paulo, 
Izzumi Dai Cerâmica de Ati-
baia, Ricardo Loriggio Bonsai 
de Indaiatuba, Orquidário Fu-
jii de Ibiúna, Coneglian Ce-
râmica de Carapicuíba, Shiko 

DivULgAÇÃO

NESTE FIM DE SEMANA

Parque Maeda receberá exposição de bonsai, cerâmica e 
orquídea neste sábado e domingo
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SUMô

tAKiO OtAKi

A Uces – União Cultural 
e Esportiva Sudoeste 
– realizou no último 

dia 5, no dohyo da Acenbo 
– Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira de 
Osasco – localizada no Jar-
dim Umuarama, em Osasco, 
o 39º Campeonato Masculino 
de Sumô e 19º Campeonato 
Feminino de Sumô. Segundo 
o diretor de Sumô da Uces, 
Hélio Takio Otaki, a com-
petição, que contou com a 
participação de cerca de 150 
atletas das equipes de Regis-
tro, Capão Bonito, Guapiara, 
Itapetininga, Ibiúna e Osasco, 
serviu de seletiva para o 39º 
Campeonato Paulista Mascu-
lino e 19º Campeonato Pau-
lista Feminino – Categorias 
Mirim e Infanto Juvenil, que 
será realizado no Ginásio de 
Sumô do Conjunto Esportivo 
Brasil-Japão, no Bom Retiro, 
em São Paulo.

Prestigiaram o evento o 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae; o 
deputado estadual Jooji Hato 
(PMDB); o vereador e líder 
do Governo na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, Auré-
lio Nomura; o presidente da 
Acenbo, Sussumu Araki; o 
presidente da Uces/Fenivar, 
Toshiaki Yamamura, Celso 
Norimitsu Mizumoto (repre-
sentando o Bunkyo) e Kenji 
Inoue (representando o En-
kyo), entre outros.

Antes da competição, o 

sensei Masaaki Tsutsumi, de 
Capão Bonito, realizou o Do-
hyo Matsuri (ato de purifica-
ção da arena) com um ramo 
de Sakaki. 

Muito utilizada em rituais 
e encontrada no Santuário 
de Ise, na Província de Mie, 
a Sakaki, àrvore considerada 
sagrada do xintoísmo, foi tra-
zida ao Brasil pelo presidente 
de honra da Confederação 
Brasileira de Sumô, Hatiro 
Shimomoto. Osasco ficou 
com o título  na contagem ge-
ral de pontos no masculino e 
no feminino.

(Aldo Shiguti)

Sudoeste realiza seletiva para o 
Campeonato Paulista de Sumô

Parabenizo os organizadores do 39º Campeonato Masculino de Sumô  
e 19º Campeonato Feminino de Sumô

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
KENJI KIYOHARA

CONTADOR – CRC. CT. I SP - 94.806/0-2

Rua Barão de Iguape, 212 - conj. 26/29 - Liberdade - São Paulo - 01507-000
Tel. (11) 3207-8446 / 3208-3082 / 3209-0732

Fax (11) 3277-8604 – E-mail: kkiyo@terra.com.br

Parabenizamos os organizadores do 39º Campeonato  
Masculino de Sumô e 19º Campeonato Feminino de Sumô

Rua Martiniano de Carvalho, 181 - Bela Vista
CEP 01321-001 - São Paulo - SP - Brasil

PABX + 55 11 5080-3300  -  FAX + 55 11 5080-3310
www.nkcontabilidade.com.br

KIHATIRO KITA
Diretor Presidente

kita@nkcontabilidade.com.br

Competição reuniu cerca de 150 atletas de várias equipes e contou com Torneio Amistoso Adulto

Masculino Individual
Mirim C: 1) Rodrigo Dalollio 
(Capão Bonito), 2) Guilherme 
Casemiro (Osasco), 3) Eduardo 
Kenzo Watanabe (Capão Bo-
nito), 3) Thomas Yugo Uemura 
(Capão Bonito) - Mirim B: 1) 
Richard Matheus (Itapetinin-
ga), 2) Lucas Yuiti Kubo (Osas-
co), 3) Gustavo Itiro Nakazaki 
(Osasco), 3) Guilherme Santos 
(Osasco) - Mirim A: 1) Matheus 
Moreira (Capão Bonito), 2) Vi-
nicius Gama (Osasco), 3) Ju-
liano Senne (Capão Bonito), 3) 
Natan Carvalho (Capão Bonito) 
- Infantil: 1) Guilherme Fuku-
shima Vaz (Osasco), 2) Brian 
Henrique (Capão Bonito), 3) 
Gabriel Galdino (Itapetininga), 
3) Rafael de Londres (Capão 
Bonito) - Juvenil: 1) Fernando 
Borri (Osasco), 2) Josué Herges-
se (Itapetininga), 3) Unilson Ca-
rolino (Osasco), 3) Vitor Hugo 
Frabetti (Osasco)

Masculino por Equipes
Mirim C: 1) Itaeptininga, 2) 
Osasco, 3) Capão Bonito - Mi-
rim B: 1) Itapetininga, 2) Osas-
co - Mirim A: 1) Capão Bonito 
- Infantil: 1) Capão Bonito, 2) 
Itapetininga - Juvenil: 1) Osas-
co

Feminino Individual
Mirim B: 1) Rebeka Sakashita 
(Itapetininga), 2) Stela Silveira 
(Osasco), 3) Ana Clara Fuku-
shima Santos (Osasco), 3) Gio-
vana Paiva (Osasco) - Mirim 
A: 1) Ingrid Harumi Sugawara 

(Capão Bonito), 2) Stephanie da 
Cruz (Itapetininga), 3) Gabriele 
Prates (Osasco), 3) Namie Fuku-
shima (Osasco) - Infantil: 1) Ga-
briela Machado (Itapetininga), 
2) Alicia Marrie (Itapetininga), 
3) Rafaela Pereira (Itapetininga) 
- Juvenil: 1) Juliana de Medei-
ros (Itapetininga), 2) Mayara Pe-
reira (Capão Bonito), 3) Camila 
Fukushima Vaz (Osasco), 3) 
Sara Seixas (Osasco)

Feminino por Equipes 
Mirim B: 1) Osasco - Mirim A: 
1) Osasco - Infantil: 1) Itapeti-
ninga - Juvenil: 1) Osasco, 2) 
Itapetininga

Contagem Geral de Pontos
Masculino: 1) Osasco (49 pon-
tos), 2) Capão Bonito (47 pon-
tos), 3) Itapetininga (36 pontos) 
- Feminino: 1) Osasco (45 ptos), 
2) Itapetininga (39 ptos), 3) Ca-
pão Bonito (8 ptos)

Torneio Amistoso Adulto 
Masculino Individual: 1) Thia-
go Ciavarella (Capão Bonito), 
2) Felipe Ishimaru (Osasco) , 3) 
João Vitor Dantas (Capão Bo-
nito), 3) Paulo Henrique Nas-
cimento (Osasco) - Masculino 
por equipes: 1) Osasco, 2) Ca-
pão Bonito, 3) Itapetininga
Feminino Individual: 1) Ruth 
Thaina Duarte (Osasco), 2) Do-
roteia da Costa (Capão Bonito), 
3) Maisa Grangeia (Osasco), 3) 
Nathalia Calçada (Itapetininga)
Feminino por equipes: 1) Ca-
pão Bonito, 2) Osasco, 3) Itape-
tininga

Resultados do 39º Campeonato de Sumô Infanto 
Juvenil Masculino e 19º Campeonato de Sumô 

Infanto Juvenil Feminino da Uces

Cônsul takahiro Nakamae e toshiaki Yamamura, presidente da Uces

Autoridades prestigiaram a abertura do Campeonato da Uces

ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060
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Cachaça de alambique ou artesanal 
Etapas necessárias para ter um produto final de qualidade

Massa para pesca – União Pesca
Março ainda continua quente e o sol nos ins-
pira a pescar, é ter sempre a isca certa para 
aumentar ainda mais suas chances de sucesso 
na pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar a 
fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce de lei-
te, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, bana-
na, milho verde, mel, bichinho da laranja, car-
nívora, amendoim, natural vermelha e natural 
amarela, em embalagem de 500g. Procure nas 

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

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 sau-
doso psiquiatra e educador Dr. 
Içami Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira 
por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai encontrar 
relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofri-
mento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da 
contra espionagem do serviço secreto americano, cujos elementos 
terminavam frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak 
Pesca assinala que conhecer o seu passado é primordial para con-
solidar no presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, 
advogado aposentado, escreveu este romance para revelar fatos omi-
tidos 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- 

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite re-
sistente a água, umidade, mare-
sia, 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 equi-

pamentos de tamanha importância. Loja em An-
gra dos Reis/RJ, em parceria com Zimarine Teak 
Specialist - loja 147 do Shopping e Marina Piratas 
(024) 99833 5795.

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

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida 
é depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natu-
ral (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de 
milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um 
período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCa-
chaça, 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 Mer-

cosul. Informações no site: www.coluni-
nha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com 
moderação e se for dirigir não beba!

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

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

CURTAS Por Mauro Yoshiaki Novalo

Muitos leitores, sejam 
pescadores ou não, 
apreciam uma boa 

cachaça, uma bebida 100% 
nacional e que representa 
muito bem o nosso país no 
exterior. Então vamos conhe-
cer alguns passos para se ter 
uma boa caninha ou amareli-
nha de alambique.

Matéria prima
Primordial avaliar carac-

terísticas de cada planta para 
escolher a adequada para re-
gião com bom teor de açúcar 
e facilidade de fermentação. 
Na produção da cachaça arte-
sanal a colheita é manual, e a 
cana não é queimada pois isto 
apressa sua deterioração.

Depois de colhida, limpa 
e cortada, deve passar pela 
moagem no máximo em 36 
horas. É o momento de sepa-
rar o caldo do bagaço (este úl-
timo pode ser utilizado como 
combustível para queimar 
nas fornalhas do alambique). 
Decantado, o caldo é filtrado 
e vai para fermentação.

Fermentação
Realizada pelos microrga-

nismos provenientes da cana-
-de-açúcar é a grosso modo 
a transformação do açúcar 
em álcool e onde se inicia o 
ajuste do aroma do produto. 
A cachaça artesanal não per-
mite adicionar aditivos quí-
micos então podem ser utili-
zados água potável, fubá de 
milho e farelo de arroz para 
atuarem como catalisadores. 
Recomenda-se que a sala de 
fermentação seja arejada, 
com temperatura na casa dos 
25º. A mistura é armazenada 
em dornas (feitas de madeira, 
aço inox, plástico ou cimen-
to) por aproximadamente 24 
horas.

Destilação
O garapa resultante da 

fermentação é rico em com-
ponentes nocivos à saúde e 
ainda com baixa concentra-
ção alcoólica. Para atender a 
concentração fixada por lei de 
38 a 54GL, é preciso elevar o 
teor de álcool. A solução é 
ferver o caldo no alambique 
de cobre, produzindo vapores 
que condensados por resfria-
mento tem como resultado 
álcool etílico.

Na fase inicial da desti-
lação se tem a cachaça de 
cabeça, algo em torno de 5 
a 10% do total, rica em subs-
tâncias mais voláteis do que 
o etanol e não recomendadas 
para o consumo, sendo por-
tanto separada. 

A segunda fração – cora-
ção - é a cachaça propriamen-
te dita e corresponde de 75 
a 85% do total, e no final, a 
terceira parte - cauda ou água 
fraca - com maior teor de 
substâncias menos voláteis e 
indesejáveis, que junto com a 
cabeça são armazenadas em 
locais seguros até atingirem 
volume suficiente para serem 
redestiladas em empresas li-
cenciadas para produção de 
álcool combustível.

Após a destilação é filtrar 
para corrigir defeitos de qua-
lidade, propiciar maior limpi-

dez, transparência e brilho e 
preparar para a próxima eta-
pa.

Envelhecimento 
Para a cachaça estar 

pronta para o consumo é 
preciso passar um tempo 
armazenado, perder alguns 
componentes, e onde alguns 
outros vão reagir para apri-
morar o sabor e aroma. A es-
tocagem é preferencialmente 
em barris de madeira como 
o amendoim, freijó e jequiti-
bá (neutras) que não afetam 
a cor ou aroma da bebida. Já 
as de bálsamo, cedro, carva-
lho e umburana conferem um 
tom amarelado e modificam o 
aroma, cada uma deixa o seu 
toque especial, finalizando 
numa cachaça mais ou menos 
suave, adocicada ou perfu-
mada, dependendo do tempo 
armazenado.

Depois disso, a cachaça 
está pronta para ser engarra-
fada.

Tipos de cachaça
Cachaça Adoçada ou 

Adocicada: quando contém 
açúcares em quantidade su-
perior a 6g por litro e inferior 
a 30g por litro, expressos em 
sacarose.

Brancas: importante des-
tacar que a cachaça não pode 
ter nenhuma alteração de cor. 
Nesse caso, o produtor poderá 
adicionar as expressões Clás-
sica, Tradicional ou Prata. A 
cachaça que não passa por 
madeira é, depois da desti-
lação, guardada em aço inox 
para ser padronizada e pos-
teriormente engarrafada. A 
bebida apresenta aroma e pa-
ladar mais próximos da cana. 
Armazenadas em madeiras 
que não soltam coloração 
continuam sendo brancas.

Amarelas: armazenada ou 
envelhecida em madeira que 
apresenta alteração na sua 
coloração. Nesse caso o pro-
dutor adicionará a expressão 

Ouro, Envelhecida, Premium, 
Extra Premium.

Armazenada ou 
envelhecida

Armazenada: a cachaça 
fica acondicionada por (2 me-
ses, 5 meses, 1 ano, 3 anos) 
em tonéis de madeira sem 
distinção de tamanho. Isto re-
sulta no amaciamento da be-
bida, com pequena alteração 
no aroma e paladar conforme 
a madeira.

Envelhecida: quando 
pelo menos 50% do produto 
é armazenado pelo tempo 
mínimo de 1 ano em tonéis 
de no máximo 700 litros. O 
tamanho menor do tonel e 
tempo maior, vão resultar em 
alterações mais significati-
vas na cor, aroma e paladar. 
Podem ser divididas em Pre-
mium ou Extra Premium

Premium:  devem ser 
100% de cachaça ou aguar-
dente de cana envelhecida em 
recipiente de madeira apro-
priado, com capacidade má-
xima de 700 litros, por pelo 
menos 1 ano.

Extra Premium: devem 
ser 100% de cachaça ou 
aguardente de cana envelhe-
cida em recipiente de madeira 
apropriado, com capacidade 
máxima de 700 litros, por 
pelo menos 3 anos.

Cachaça Coluninha
A Cachaça Coluninha 

iniciou o processo de fabri-
cação em 1988 na cidade de 
Coluna, nordeste de Minas 
Gerais, localizada à 360 km 
de Belo Horizonte. É prática 
da empresa a busca constante 
pela excelência na produção 
da cachaça de alambique, 
objetivando satisfazer ple-
namente seus clientes com a 
fabricação de um produto ar-
tesanal de qualidade.

A fazenda conta com lago-
as naturais, verdes pastagens, 
canaviais, horta e pomar com 
diversas frutas. Nas matas 

virgens, vivem diversos ani-
mais em extinção, exemplo 
do lobo guará, que deu ori-
gem ao nome da fazenda 
(Tabocal Guará) ou simples-
mente Fazenda Tabocal.

O produto destaca-se no 
mercado pelo sabor, aroma 
e suavidade e é fabricada de 
modo artesanal, desde a plan-
tação da cana-de-açúcar até o 
engarrafamento. Totalmente 
isenta de aditivos químicos 
tem o Selo de Certificação 
Orgânica - IMA.

Os alambiques confeccio-
nados em cobre, metal apro-
priado para fornecer o “bou-
quet” característico da cacha-
ça mineira, tem capacidade 
para 1670 litros. O teor do 
cobre na bebida é controlado 
por métodos de higienização 
e análises laboratoriais, para 
atender os índices permitidos 
pelo Ministério da Saúde.

Para o envelhecimento, 
é armazenada em dornas de 
carvalho, amburana, jequitibá 
e jatobá, ficando no mínimo 
por dois anos. No engarra-
famento, a embalagem final 
tem variados formatos, inclu-
sive garrafas de cerâmica e de 
vidro revestidas com couro. 

Atende todos os requisitos 
internacionais para exporta-
ção, sendo comercializada 
nos Estados Unidos, Portugal 
e Alemanha. Sempre desta-
que nos festivais que parti-
cipa, foi premiada com 1º 
lugar no Concurso Campeão 
dos Campeões de Coquetéis 
feitos com Cachaça (BH/MG 
- 1999) e Cachaça Gourmet 
(Festival BH/MG em 2011, 
2012 e 2014), 3º lugar no 
Festival de Qualidade de Ca-
chaça (BH/MG - 1996).

É encontrada nos tradicio-
nais supermercados, bares, 
restaurantes e “delicatessen”. 
Se o estabelecimento perto da 
sua casa não tiver, peça para 
contatar no site www.coluni-
nha.com.br telefone (31)3422 
0309 e-mail: comercial@co-
luninha.com.br

Se for dirigir não beba, e 
se beber não dirija. Beba com 
responsabilidade. Ótima de-
gustação!!!

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
Top Fishing Tur 
www.topfishingtur.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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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

Exemplos para uma vida
“Agradecer, agradecer, 

agradecer”

Quando em Maio de 1990 
desembarquei no Japão, tinha 
inúmeros sonhos e o karate 
estava entre tantos outros, fa-
zia parte do plano de um jo-
vem, como de muitos outros 
de dezenove anos.

Morar em uma cidade 
onde não existiam Dojo de 
karate era frustrante, porém, 
ali estava na cidade vizinha 
de Sagara, o Dojo que seria 
como minha segunda casa no 
Japão.

Dizem que reconhecemos 
um grande Mestre quando os 
vemos, e para mim foi assim. 
Uma figura que em sua sim-
plicidade e humildade trans-
parecia toda sua sabedoria. 
Confesso que só fiquei sa-
bendo do grau de importância 
que representava dentro do 
Karatê e para o estilo, depois 
de algum tempo já treinando 
no Dojo, quando um pai de 
aluno disse: “Você sabe com 
que está treinando? - Kono-
moto Sensei é 9 Dan, o grau 
mais alto do Japão”. Fiquei 
surpreso, mas também per-
plexo de como alguém tão 
importante tinha tamanha 
simplicidade de ser e humil-
dade? Lições que sem dizer 

uma única palavra, o exem-
plo ficaria para a vida toda.

Não há como mensurar o 
quanto sou grato por todo o 
conhecimento e também pelo 
acolhimento, não apenas em 
seu Dojo, mas também em 
sua casa, como aluno, como 
alguém de confiança. O que 
posso afirmar é que tudo que 
tenho e tudo que sou, devo ao 
Sensei, devo aos seus ensina-
mentos, aos seus exemplos. 
Nenhum título, nenhuma 
graduação, nenhuma grande 
conquista teria sido possível 
se não houvesse a grande fi-
gura do Sensei por trás disso 
tudo.

Agora o Sensei está em 
um novo mundo, um mundo 
perfeito, onde habitam ape-
nas as pessoas perfeitas. Aqui 
neste mundo manteremos 
vivos os conceitos que tanto 
me serviram e que tanto me 
incentivam até hoje. Mante-
remos seu legado e sua histó-
ria com orgulho e com honra 
para as próximas gerações.

Konomoto Sensei honto 
ni domou arigatou gozai-
mashita. Shizuoka Goju-kan 
Saigo Made!!!!!

+Konomoto Takashi 
Hanshi-Shihan 9 Dan Karate-
-do Goju-kai + 

(1923- 2017)

BEISEBOL

NELSON YAjiMA

Com uma vitória sobre 
Londrina por 8 a 2, a 
equipe de Marília con-

quistou a 9ª Taça Yakult de 
Beisebol Interclubes Pré-Jú-
nior 2017, competição reali-
zada nos dias 4 e 5 deste mês, 
no Centro de Treinamento da 
Yakult/Confederação Brasi-
leira de Beisebol e Softbol, 
em Ibiúna (SP), com a parti-
cipação de 13 equipes. Além 
da campeã e vice, participa-
ram ainda: Anhanguera, Ati-
baia, Bastos, Cooper Clube, 
Gecebs, Guararapes, Ibiúna, 
Maringá, Nikkei Curitiba, 
Nippon Blue Jays e Pereira 
Barreto.

Ainda na Chave Ouro, a 
terceira colocação ficou com 
Pereira Barreto, com Bastos 
em quarto. Na Prata, a pri-
meira colocação ficou com o 
Cooper. Ibiúna foi o campeão 
da Bronze enquanto o Gecce-
bs ficou em primeiro na In-
centivo.

Eleito o Melhor Jogador, 
Melhor Arremessador e tam-
bém o 1º Melhor Rebatedor, 
Pedro Henrique Lemos da 
Costa foi o destaque indivi-
dual da competição.

Confira a classificação final 
das equipes:
Ouro – Campeão: Marília; 
Vice: Londrina; 3) Pereira 
Barreto; 4) Bastos
Prata – Campeão: Cooper 
Clube; Vice: Nippon Blue 

Jays; 3) Anhanguera
Bronze – Campeão: Ibiúna; 
Vice: Nikkei Curitiba; 3) Ma-
ringá
Incentivo – Campeão: Gece-
bs; Vice: Atibaia; 3) Guarara-
pes

Premiação Individual:
1º Melhor Rebatedor: Pedro 
Henrique Lemos da Costa 
(Marília - 0.800)
2º Melhor Rebatedor: Ka-
wan Silva de Araujo (Bastos 
– 0.750)
3º Melhor Rebatedor: Su-
livan  Ribeiro de Almeida 
(Londrina - 0.636)
1º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Henrique Yuzo 
Hara (Londrina- 6 C.)
2º Melhor Empurrador de 
Carreiras: Lucas Issamo Sa-
saki (Marília – 6 C.)

Rei do Home Run: Claiton 
Almeida Borges (Londrina – 
Slug 0.833)
Melhor Conquistador de 
Carreiras: Andrew Tamotsu 
Sato Coelho (Marília- 7 C.)
Melhor Roubador de Bases: 
Andrew Tamotsu Sato Coe-
lho (Marília- 8 B.)
Melhor Arremessador: Pe-
dro Henrique Lemos da Costa 
(Marília)
Arremessador Destaque: 
Sulivan  Ribeiro de Almeida 
(Londrina)
Melhor Receptor: Felipe Sa-
cramento Echeto (Marília)
Melhor Defensor Interno: 
Micael Shimada (Pereira 
Barreto)
Melhor Defensor Externo: 
Antonio Novato de Jesus Jr 
(Bastos)
Jogador Mais Esforçado: 

Andre Nascimento Rosales Jr 
(Pereira Barreto)
Melhor Jogador do Campe-
onato: Pedro Henrique Le-
mos da Costa (Marília)
Técnico Campeão: Juan 
Carlos Muñiz Armenteros 
(Marília)
Atleta Destaque Prata: Ar-
tur Nakaya (Cooper Clube)
Atleta Destaque Prata: Gus-
tavo Ryuiti Shimoda (Nippon 
Blue Jays)
Atleta Destaque Bronze: 
Enzo Yoshiki Maekawa (Ibi-
úna)
Atleta Destaque Bronze: 
Vitor Itiro Ishisaki (Nikkei 
Curitiba)
Atleta Destaque Incentivo: 
João Victor Correa de  Freitas 
(Gecebs)
Atleta Destaque Incentivo: 
Yutaka Sasaki (Atibaia)

Equipe de Marília é campeã da 9ª 
edição da Taça Yakult Pré-Júnior

Marília faturou o título da 9ª taça Yakult de beisebol interclubes Pré-júnior

no Brasil por ocasião dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 
e ficou sensibilizado com a 
situação dos praticantes de 
esporte amador no país. “Na 
realidade, minha visita desta 
vez é mais no sentido de saber 
como posso contribuir com a 
Confederação futuramente”, 
explicou ele, destacando que 
pretende retornar “pelo menos 
umas duas vezes por ano” para 
ajudar o desenvolvimento de 
diversas  modalidades, em es-
pecial as que farão parte dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
em 2020.

De acordo com o diretor 
da CBBS, parte dos materiais 
serão encaminhados a enti-
dades, instituições e associa-
ções que desenvolvem pro-
jetos sociais, como os CEUs 
(Centros Educacionais Unifi-
cados) e a ViaQuatro, que já 
mantém uma parceria com a 
CBBS.

(Aldo Shiguti)

A Confederação Brasileira 
de Beisebol e Softbol (CBBS) 
recebeu, no último dia 3, do-
ação de materiais esportivos 
– entre luvas, camisas, bolas 
e uniformes – do diretor-pre-
sidente do Projeto Promoção 
Brasil-Japão, Yuki Fukuda. 
A entrega aconteceu na sede 
da Federação Paulista de Bei-
sebol e Softbol, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo. A 
CBBS foi representada por 
seu diretor, Ricardo Iguchi. 

Formado em Educação 
Física pela Universidade Ja-
ponesa de Nittadai (Nippon 
Sport Science University), 
Fukuda disse que a ideia é 
contribuir para o desenvolvi-
mento do esporte brasileiro. 
Além do beisebol, ele tam-
bém doou uniformes de bas-
quete para o Programa Social 
da Magueira, no Rio de Ja-
neiro, e também pretendia co-
nhecer as instalações do judô. 

Fukuda disse que esteve 

ALDO ShigUti

BEISEBOL

CBBS recebe doação de 
material esportivo do Japão

Materiais de beisebol doado à Confederação brasileira

Yuki Fukuda com Olivio Sawasato, iguchi e Shinji Ozaki

Confira os demais resultados:
FEMININO – Pré-Pré-Mirim: 
1) Lais Okamoto (Ateme), 2) 
Gabriela Hanoe Vieira (Aceas 
Suzano), 3) Sophia Tahara Cre-
paldi (Aceas Suzano); Pré-Mi-
rim: 1) Karina Ayumi Senaga 
Shiray (Vale Ribeira/Arteme), 
2) Gisele Hatano (Aceas Suza-
no), 3) Isabel Martins (Itaquera); 
Mirim: 1) Melissa Yuri Arakaki 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus), 2) Laís Kurotobi 
(Bunka SBC), 3) Gabriela Ie No-
bara (Kenzen/Okinawa Carrão/
Vila Ré/Juventus); Infantil: 1) 
Leticia Silva (Itaquera), 2) Brun-
na Rodrigues (Uceg/Guarulhos), 
3) Bruna Kimi Oyafuso (Casa 
Verde); Geral “A”: 1) Ellen 
Dias Urasaki (Itaquera), 2) Thais 
Asakura (ACEI-T3), 3) Lina 
Yamaguchi Medicina (ABC); 
Geral “B”: 1) Raquel Fujio-
ka (Represa), 2) Marta Oka-
moto (Represa), 3) Thaina Rosa 
(ACEI-T3); Super Ladies: 1) 
Leiko Moribe (Nippon), 2) Isa-
bel Maeda (Represa), 3) Akemi 
Maeda (Represa); Ladies “A”: 
1) Joana Angélica Rodrigues dos 

Santos (Três Coroas), 2) Yolanda 
Azuma (Nippon), 3) Luiza Uwa-
goya (Kenzen/Okinawa Car-
rão/Vila Ré/Juventus); Ladies 
“B”: 1) Yukiko Hirano Kitahara 
(Nissei-Itupeva), 2) Midori Ara 
(Itaim Keiko), Milena Gomes 
(Ateme) Baby: 1) Ana Clara 
Imai (Bunka SBC), 2) Renan 
Yuuki Yamamoto (Três Coroas)
MASCULINO – Pré-Pré-
-Mirim: 1) Lucas Ikeda Junior 
(Acrepa), 2) Hamilton Yamane 
(Itaim Keiko), 3) Pedro Sayar 
(Acrepa); Pré-Mirim “A”: 1) 
Felipe Arado (Acrepa), 2) Da-
vid Sales de Lima (Saldanha 
da Gama), 3) Leandro Takeo 
Oyadomari (Vale Ribeira / Arte-
me); Pré-Mirim “B”: 1) Pedro 
Moretti (ACEI-T3), 2) Edgar 
Doi (Uceg/Guarulhos), 3) Mi-
guel Petine (Francisco Morato); 
Mirim “A”: 1) Thomas Fudi-
mori (Bunka SBC), 2) Thomas 
de Souza Silva (Saldanha da 
Gama), 3) Alec Ryudi Yama-
moto (Três Coroas); Infantil 
“A”: 1) Alex Eiki Saccai (Casa 
Verde), 2) Denis Oshiro (Acre-

pa), 3) Naoki Okamoto (Repre-
sa); Juvenil “A”: 1) Pedro Lu-
cas (Kenzen/Okinawa Carrão/
Vila Ré/Juventus), 2) Leonardo 
Owada (Sorocaba), 3) Sebastião 
Ricardo Pereira Neto (Bertioga); 
Juvenil “B”: 1) Victor Cica-
relli (Piracaia), 2) Bruno Petine 
(Francisco Morato), 3) Kauan 
Henrique Souza Paulo Velho 
(Saldanha da Gama); Adulto 
“A”: 1) Daniel Domingues 
(Poá), 2) Murilo Kogati (Acre-
pa), 3) Ricardo Fujioka (Repre-
sa); Adulto “B”: 1) Gabriel Shi-
da (Nippon), 2) João Pedro Nu-
nes (Poá), 3) Giovani Vasques 
(Medicina Jundiaí); Pré-Senior 
“A”: 1) Rafael Zuiani Kavamura 
(Nissei-Itupeva), 2) Carlos Go-
mes (Palmeiras), 3) Andre Nato 
(Casa Verde); Pré-Senior “B”: 
1) Fernando Conti (Nissei-Itu-
peva), 2) Marcelo Cordeiro da 
Silva (Nipo Ribeirão Pires), 3) 
Marcos Cianfa (ACEI-T3); Se-
nhores “A”: 1) Vanderlei Souza 
(Kenzen /Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus), 2) Dener Soares 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 

Ré/Juventus), 3) Fábio Henrique 
dos Santos (Saldanha da Gama); 
Senhores “B”: 1) Silvio Uezato 
(Nippon), 2) Ariovaldo Serafim 
de Almeida Júnior (Saldanha da 
Gama), 3) Celso Ito (Poá); Ve-
teranos “A”: 1) Jorge Omena 
Lima (ACEO Santa Maria), 2) 
Marcio Vespa (Bunka SBC), 3) 
Lauro Watanabe (Acrepa); Ve-
teranos “B”: 1) Flaviano Mon-
teiro (Kenzen/Okinawa Car-
rão/Vila Ré/Juventus), 2) Julio 
Kinoshita (Nippon), 3) Marco 
Haddad (Bunkyo); Super Vete-
ranos “A”: 1) Mario Tominaga 
(Três Coroas), 2) Mauro Ikeda 
(Acrepa), 3) Hiroyuki Okuno 
(Cooper); Super Veteranos 
“B”: 1) Alcides Filho (Showa), 
2) João Toshiaki Tamura (Acen-
bo), 3) Takashi Hamasato (Ace-
bon); Elite: 1) Athyla Naoki 
Donon (Casa Verde), 2) Paulo 
Moribe (Piratininga), 3) Dannilo 
Alexander Pedra (Três Coroas)
Troféu Eficiência: 1) Acrepa 
(844,8 pontos), 2) Kenzen/Oki-
nawa Carrão/Vila Ré/Juventus 
(804), 3) Bunka SBC (693,6)

Colaboração: Carlos Alberto Makiuchi

Mais uma vez, a Liga 
Nipo-Brasileira de Tênis de 
Mesa, juntamente com o efi-
ciente Departamento de Tênis 
de Mesa do Cooper Clube, 
comandado por Wilson Oka-
moto, reuniu no último dia 5 
mais de 600 atletas na sua se-
gunda edição de 2017.

Nas fotos, premiação das 
categorias
Mirim Masculino B: 1) 

Morato), 2) Thiago Picinini 
(Itaim Keiko), 3) Frank Yuji 
Oka (Vale Ribeira/Arteme), 
4) João Marcelo Torres (Pira-
tininga), 5) Rafael Nagamine 
(Itaim Keiko)

Infantil Masculino B: 1) An-
dre Liang (Itaim Keiko), 2) 
Lucas Vinicius Pereira (Soro-
caba), 3) Caio Moura (Uceg/
Guarulhos), 4) Matheus Ro-
drigues (Francisco Morato), 5) 

TêNIS DE MESA

Etapa da Liga Nipo-Brasileira no Cooper supera 600 atletas

Gustavo Petine (Francisco Gustavo Henrrique (Jandira)

PRiMÁCiA MELLO PRiMÁCiA MELLO

Cooper Clube foi o campeão da Chave PrataEquipe de Londrina ficou com o vice-campeonato
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