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JAPAN HOUSE SP                 
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Se depender do primeiro 
fim de semana aberta ao 
público, a Japan House São 
Paulo seguramente será 
um sucesso. Cerca de 7500 
pessoas passaram pela casa 
nos dois primeiros dias. 
No sábado, 6, a instalação 
recebeu 4288 visitantes e 
no domingo, com encer-
ramento das atividades às 
18 horas, foram registradas 
3.221 pessoas. Segundo o 
cônsul Takahiro Nakamae, 
não havia uma expectativa 
quanto ao número de vi-
sitantes, “mas certamente 
ficamos surpresos”. No sá-
bado, a fila começou a se 

formar cerca de meia hora 
antes da abertura da casa.  
No domingo, a fila de es-
pera chegou a uma hora e 
meia. Mas nada que tirasse 
a paciência nem a curio-
sidade das pessas. Dentro 
da instalação, porém, era 
possível conferir tudo sem 
nenhum atropelo. Para ce-
lebrar a inauguração da pri-
meira unidade do projeto 
global do governo japonês, 
Jun Miyake e Ryuichi Sa-
kamoto se apresentaram 
gratuitamente para uma 
plateia de cerca de 15 mil 
pessoas na parte externa do 
Auditório do Ibirapuera.
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Presença de público surpreende e 
visitantes elogiam nova instalação

Conforme relevado pelo 
Jornal Nippak, a Praça 
da Liberdade pode passar 
a se chamar Praça da Li-
berdade-Japão. A sugestão 
foi apresentada na quinta-
-feira passada, 4, pelo de-
legado aposentado da Po-

Mudança de nome da Praça da Liberdade recebe apoio
ARqUIvO PESSOAL

Com uma vitória por 9 
a 1 sobre o Nippon Blue 
Jays, o Nikkei de Curitiba 
sagrou-se campeã da 15ª 
edição da Taça Brasil de 
Softbol Feminino Inter-
clubes Sub 17, competição 
realizada nos dias 6 e 7, 
no Nikkey de Marília, em 
Marília (SP), com a partici-
pação de oito equipes: Ati-
baia, Central Glória, Ge-
cebs, Indaiatuba, Marília, 
Maringá, Nikkei Curitiba e 
Nippon Blue Jays.

Nikkei Curitiba é campeã da 15ª Taça Brasil 
de Softbol Feminino Interclubes Sub 17

NELSON yAjIMA
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Grupo cede e passe JR
poderá ser utilizado até o final 
das Olimpíadas de Tóquio

REPRODUçÃO

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 04

O Grupo JR (Japan Rai-
lways Group), principal 
grupo ferroviário do Ja-
pão, anunciou no dia 31 
de março que o passe JR 
(Japan Rail Pass) – desti-
nado a pessoas que visitam 
o Japão com visto de cur-
ta permanência (turismo, 

negócios e visitas a paren-
tes, por exemplo), poderá 
ser utilizado como vinha 
sendo, a partir de 1º de ju-
nho até o final do ano da 
realização das Olimpíadas 
de Tóquio, por cidadãos ja-
poneses residentes a mais 
de 10 anos no exterior.

lícia Federal, Mario Ikeda, 
ao presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, 
Milton Leite (DEM). De 
acordo com Ikeda, a altera-
ção atende um pedido feito 
pelo presidente da Acal – 
Associação Cultural e As-
sistencial da Liberdade – e 
amigo pessoal, Hirofumi 
Ikesaki. O projeto deve ser 
apresentado nos próximos 
dias pelo vereador Masa-
taka Ota (PSB).

Feira de Emprego 
oferece oportunida-
des no Japão
Nos próximos dias 19 e 21 
(sexta e domingo), algu-
mas empresas japonesas, 
entre elas a Dowa Ther-
motec, Ahresty, Kobayashi 
Manufacturing, Akioka e 
Kurita Sangyou, estarão no 
prédio do Bunkyo – Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social – no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, 
para participarem da Feira 
de Empregos. Organizada 
pelo Ministério  da Indús-
tria, Comércio e Economia 
do Japão com apoio do 
Ciate (Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalha-
dor no Extereior), Avance 
Corporation e Claudio Su-
zuki Consultoria Empre-
sarial, a feira acontece na 
sexta, das 14 às 16h30; e 
no domingo, das das 13 às 
16 horas.                  Pag 4
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

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

TOHOKU – ATRAVÉS DO OLHAR 
DOS FOTÓGRAFOS JAPONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cultural São 
Paulo - Espaço Flavio Carvalho 
(Rua Vergueiro 1000, Estação Ver-
gueiro do metrô)
Abertura da exposição:
 26/05/2017, às 19h
Duração da exposição: 
até 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 20h, Sá-
bados, domingos e feriados das 10h 
às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 e 
http://www.centrocultural.sp.gov.br/

ARTE ATUAL FESTIVAL – QAP: 
TÁ NA ESCUTA?
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 05/05 a 21/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ 
SABE... - YOKO ONO
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 01/04 A 28/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo - Sessões: 
das 11h às 13h (entrada até ás 13h); 
das 13h ás 15h (entrada até ás 15h); 
das 15h às 17h (entrada até ás 17h); 
das 17h às 20h (entrada até ás 19h)
Ingresso: R$12,00 – 1ºlote -  01 
março – liberado vendas do dia 02-
30 abril e 2° lote – 24 março – libe-
rado vendas do dia 01-28 maio
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

ARTIFICES DA MADEIRA – MO-
BILIÁRIO E OBJETOS
Curadoria: Dimitri Buriti
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do 
Chá cx 05, acesso pela Estrada do 
Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das 
Cruzes/SP) 
De 02/04 a 21/05/2017
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

CASARÃO DO CHÁ – MOGI DAS 
CRUZES/SP 
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do Chá 
cx 05, acesso pela Estrada do Nagao, km 
3, Cocuera, Mogi das Cruzes/SP) 
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 

Durante a semana visitas monito-
radas: Escolas – visitação gratuita; 
Grupos Turisticos – R$100,00 até 
30 pessoas. Agendamentos 11/4792-
2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

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

EVENTO 

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com Erika Ka-
wahashi, Issamu e Personal Dancers 
da Academia `Dançando na Lua`.
Onde: Associação Miyagui (Rua 
Fagundes 152, Metrô São Joaquim) 
Dia 13/05/2017
Horário: 17h30 às 22h (das 17h30 
às 18h – karaokê por meia hora)
Informações: 
11/2578-3829 e 99827-9925

KARAOKÊ-DANCE  
NIKKEY CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo obje-
tivo é de proporcionar um ambiente 
familiar onde os freqüentadores can-
tam suas músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, rumba, 
forro, samba e country. Todos os do-
mingos Baile com Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi) 
Dias 13 e 14/05/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 16h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 com 
Iritsu 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua 
Tomas Gonzaga 95, Liberdade)
Dias 18 e 25/05/2017 (todas as 
quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 com 
Iritsu

FEIRA DE EMPREGOS NO JA-
PÃO
Onde: Bunkyo – Edifício anexo, 
Sala de Exposição (Rua São Joa-
quim 381, Liberdade)
Dias 19 e 21/05/2017
Horário: 19 das 14h às 16h30 e 21 
das 13h às 16h
Inscrição: contato@ciate.org.br 
Informações: 11/3207-9014

17ª FESTA E EXPOSIÇÃO KAKI 
FUYU PIEDADE 2017
Shows: 19/05 Mato Grosso e Mathias, 
20/05 Joe Hirata e Eduardo Moraes e 
Banda e 21/05 Tarja Turunen.
Onde: Associação Cultural e Espor-
tiva de Piedade - Kai Kan (Rodovia 
SP 250 km 101, Trecho Piedade/Pi-
lar do Sul)
Dias 19, 20 e 21/05/2017
Horário: 19 abertura às 16h, 20 e 
21 à partir das 9h

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 20/05/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

8º FESTIVAL DO JAPÃO EM VI-
NHEDO/SP 2017
Onde: Parque Municipal Jayme 
Ferragut (Estr da Boiada S/N, Por-
tal, Vinhedo/SP)
Dias 20 e 21/05/2017
Horário: 20 das 10h às 22h e 21 das 
10h às 18h

11º BUNKA MATSURI – FESTIVAL 
DA CULTURA JAPONESA
Onde: Pavilhão Japonês do Parque 
Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Ca-
bral, Portão 10, próximo ao planetá-
rio e ao Museu Afro). 
De 20 a 25/05/2017
Horário: das 9h às 17h
Informações: www.facebook.com/
events/1602685119758849

11º KITAKATA LÁMEN MATSURI
Onde: Associação Fukushima Ken-
jin do Brasil (Rua da Gloria 721, 
Liberdade)
Dia 21/05/2017
Horário: 11h às 15h
Informações: 
11/3208-8499 e www.facebook.
com/events/1951880001757371

CURSO 

OFICINA DE MANGÁ: TEORIA E 
PRÁTICA
Onde: Casa de Cultura Japonesa, 
na Cidade Universitária – USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes 159, sala 13, Ci-
dade Universitária)
De 04/04/2017 a 06/06/2017, às 
terças-feiras
Horário: das 14h às 17h
Informações: 
sce.fflch.usp.br/node/2303

CURSO DE KIRIGAMI
Onde: Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão (Rua Vergueiro 727, 5º andar, 
Liberdade)
De 10/04 e 29/05/2017
Horário: 14h às 16h30
Informações e valores: www.acbj.
com.br/index.php/kirigami-abril/ 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 28/05/2017 – História do Japão 
3 – Período Heian
Dia 11/06/2017 – História do Japão 
4 – Períodos Kamakura e Muromachi
Agosto – História do Japão 5 – Pe-
ríodo Sengoku (Guerra Civil e che-
gada dos portugueses)
Setembro – História do Japão 6 – 
Período Edo (isolamento do Japão)
Outubro – História do Japão 7 – Pe-
ríodos Meiji (modernização) e Taisho
Novembro – História do Japão 
8 – Período Showa até a Segunda 
Guerra
Dezembro – História do Japão 9 – 
Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie 
Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vas-
concelos 3352, Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Informações: 11/5549-6857 – Re-
serve sua vaga gratuitamente no 
Sympla.

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

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

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

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO CIA-
TE 
MAIO/2017 – 14h às 16h 
16/05 – Terça-feira – Japão – Hie-
rarquia Social e Etiqueta Profissio-
nal no Japão (José Vanzelli – Profes-
sor de Japonês do CIATE) 
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

Sob olhos e ouvidos de terceira pessoa

BEM ESTAR

Sob olhos e ouvidos de 
terceira pessoa

Muitos dos que passaram 
aqui conosco, que tiveram 
oportunidades de assimilar 
os ensinamentos passados, 
sairam daqui como se tives-
sem acendido centelha de 
luz nos corações, como que 
tiivessem  despertado  de 
um sono profundo.

Os olhos começaram a 
brilhar, as feições faciais 
mudaram, trouxeram de 
volta a serenidade, a paz, a 
tranquilidade, a harmonia, a 
segurança , a alegria, o bem 
estar, tornando o seu coti-
diano incrivelmente dife-
rente daquela vida anterior.

Assimilar os ensinamen-
tos leva-se tempo, mas não 
há pressa, pois em primeiro 
lugar há a necessidade de 
aceitação, compreensão e 
entendimento.

Voltando à realidade do 
cotidiano, notem-se que es-
tão no campo de batalha.

Sob o paradigma de “A 
melhor defesa é o ataque”.

Há pontos vulneráveis, 
que precisam ser defendi-
das, eis a razão principal de 
cercear e atacar, para que o 
inimigo não atinja e descu-
bra as fraquezas ou os defei-
tos.

Cria-se um inferno, vida 
de lamentações, de auto co-
branças, de inseguranças, 
emoções negativas de tudo 
quanto e sorte, preocupações 
sem fim, estresses, resultan-
do em baixa auto estima, 

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

tristeza, melancolia, solidão, 
mágoa, depressão,doenças,  
instabilidades emocionais.

Bem dito, cria-se, pois 
nada existia.

Penso, logo crio, pois te-
mos o poder de criar.

Prestem atenção, pois po-
dem estar criando demonios, 
cujo qual não terão como do-
miná-los.

Todos os defeitos  que 
veem nos outros e te incomo-
dam  são reflexos de seu es-
tado emocional que precisam 
ser eliminados dentro de si, 
não são os outros que terão 
que mudar.

Enfim, aceitam essas situ-
ações, conformam, sabotam, 
desistem de lutar, pois não 
há forças para o combate, ou 
acham que não há solução.

O mundo fica obscuro, 
não há como a luz entrar den-
tro da sua alma e acender a 
centelha existente para ilumi-
nar, ser verdadeiro Eu.

Precisam criar espaço no 
coração e na mente, buscar 
compreensão e entendimento 
das coisas, dos fatos, do que 
as pessoas procuram, de que 
precisam, quais os reais pro-
positos.

Se a centelha for aceso, 
conseguirá transformar-se, 
pois elevará a sua conscien-

cia, tornará inabalável a 
quaisquer emoções, come-
çará ver e ouvir como se 
fosse  terceira pessoa, sem 
confronto direto.

Criará espaço para que 
possa compreender, enten-
der, sem desgastes.

Tornará mais introspec-
tivo, terás respostas sábias, 
inteligentes, pois está alheio 
a emoções externas, sem 
que nada te perturbe, forta-
lecerá cada vez mais a Fé.

Terás feições serenas, 
olhos estarão sempre bri-
lhantes, coração radiante, 
mente tranquila, feliz, pron-
tos para atenderem os ir-
mãos necessitados.

Somente quem é feliz, 
pode ajudar, fazerem outros 
felizes.

Venham participar des-
ses ensinamentos com os 
mentores,  para tornarem 
pessoas melhores para po-
der prestar e contribuir para 
o bem da humanidade.

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

Toda quinta-feira, às 15h, 
as Comissões de Incremento 
Social e de de Assistência So-
cial do Bunkyo realizam ofi-
cinas de ikebana na entidade. 
Para participar é necessário 
fazer inscrição antecipada-
mente e aguardar pela con-
firmação, pois as vagas são 
limitadas.

Quem orienta a atividade 
é Emília Tanaka, uma das 
mais destacadas mestres da 
ikebana em nosso país, fun-
dadora da Associação Ikeba-
na Kado Ikenobo Tatibana 
da América Latina, e que 
durante vários anos foi presi-
dente da Associação de Ike-
bana do Brasil.

Nas atividades, a mestra 
Emília Tanaka compartilha 
sua habilidade e experiência 

em ikebana auxiliada por pro-
fessoras de sua escola.

O Bunkyo lembra ainda 
que, após a confirmação da 
inscrição, a primeira oficina 
é gratuita para orientação dos 
interessados sobre o material 
necessário.

OFICINAS DE IKEBANA 
NO BUNKyO
Toda quinta-feira, às 15h
Taxa de manutenção: R$ 
20,00 por oficina (é necessá-
rio fazer inscrição anteci-
padamente e aguardar pela 
confirmação)
Local: Sala Multiuso do 
Bunkyo (1º andar)
Rua São Joaquim, 381 – Liber-
dade – São Paulo – SP
Informações: (11) 3208-1755, 
com Sayuri

DIvULgAçÃO

ARTES

Bunkyo recebe inscrições 
para oficinas de ikebana

Professora Emília Tanaka orienta atividades de ikebana no Bunkyo

ção Médica e trabalhadores 
da área da saúde e professo-
res o comprovante.

Além de imunizar as pes-
soas contra a gripe A H1N1, 
que gerou a pandemia de 
2009, a vacina protege a po-
pulação contra as gripes típi-
cas do inverno: A/Hong Kong 
(H3N2) e B/Brisbane.

Data: 13 de maio de 2017 
(sábado)
Hora: das 8h às 17h
Local: Hospital Santa Cruz 
(Rua Santa Cruz, 395 - Vila 
Mariana - São Paulo/SP)
Site :www.hospitalsanta-
cruz.com.br 

O Hospital Santa Cruz irá 
realizar a Campanha de Va-
cinação contra a Gripe neste 
sábado, 13, das 8h às 17h. A 
ação, por meio de uma par-
ceria com as Secretarias Es-
tadual e Municipal da Saúde, 
tem como objetivo atender o 
público em geral para con-
tribuir com a imunização.  O 
atendimento acontecerá no 
Pronto Atendimento de Orto-
pedia do HSC.

A Campanha é destinada 
para as pessoas com 60 anos 
ou mais, doentes crônicos, 
gestantes, lactantes, crianças 
a partir de seis meses e meno-
res de cinco anos, profissio-
nais da saúde e professores da 
rede pública e privada.

Para receber a dose da 
vacina é preciso levar docu-
mento com foto e, se tiver, a 
Carteirinha de Vacinação. Os 
portadores de doença crônica 
devem apresentar a Solicita-

DIvULgAçÃO

SÁBADO

Hospital Santa Cruz realiza Campanha de 
Vacinação Contra a Gripe

campanha no Santa cruz acontece neste sábado
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JAPAN HOUSE SP

Se depender do primeiro 
fim de semana aberta ao 
público, a Japan House 

São Paulo seguramente será 
um sucesso. Cerca de 7500 
pessoas passaram pelo nú-
mero 52 da Avenida Paulista 
nos dois primeiros dias de 
funcionamento. No sábado, 6, 
a Casa recebeu 4288 visitan-
tes e no domingo, com encer-
ramento das atividades às 18 
horas, foram registradas 3.221 
pessoas. Segundo o cônsul 
geral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, não havia 
uma expectativa quanto ao nú-
mero de visitantes, “mas cer-
tamente ficamos surpresos”.

No sábado, a fila começou 
a se formar cerca de meia hora 
antes da abertura da casa, às 
10 horas. Com sua capacidade 
máxima– de 400 pessoas nos 
três andares – os visitantes 
iam entrando aos poucos, em 
grupos de dez pessoas. No do-
mingo, a fila de espera chegou 
a uma hora e meia. Mas nada 
que tirasse a paciência nem a 
curiosidades. 

Dentro da instalação, po-
rém, era possível conferir tudo 
sem nenhum atropelo. O que 
não evitou, no entanto, que a 
lojinha de Furoshiki, vendes-
se todo seu estoque ainda no 
sábado.

No restaurante, comanda-
do pelo chef Jun Sakamoto, 
a procura também foi intensa. 
“No primeiro dia, vendemos 
apenas tonkatsu teishoku a 
R$ 30,00, e sushi moriawase 
Junji a R$ 40,00”, disse Saka-
moto ao Jornal Nippak, ex-
plicando que o preço promo-
cional serviu para “compensar 
as nossas falhas de início de 
operação”. No domingo, com 
a operação mais ajustada, os 
mesmos pratos foram vendi-
dos a R$ 50,00.

Quem foi conferir não se 
arrependeu. Como o aposen-
tado José Ramon, de 60 anos. 
“Um centro cultural é sempre 
bem-vindo e a cultura japo-
nesa é fora do normal. Para 
mim, um espanhol, é um prato 
cheio”, disse Ramon, acres-
centando que “São Paulo for-
nece essa oportunidade para 
as pessoas que vem para cá”.

“A cultura japonesa é bem 
ampla, principalmente para 
quem não é descendente de 
japoneses. Você pode ficar 
admirando por um tempão 
porque é algo fantástico”, ex-
plicou Ramon, afirmando que 
ficou entusiasmado logo na 
entrada. “Não tinha noção que 
o bambu pudesse se projetar 
tanto. Temos uma vaga noção 
de seu uso, como fazer pi-
pas, mas a gente esquece que 
ele pode ter 1001 utiidades”, 
destacou o aposentado, ante-
cipando que pretende voltar 
outras vezes. 

“O Japão tem essa dupla 
face, de usar o tradicional 
junto com o moderno numa 
harmonia global que nós, oci-
dentais, não conseguimos. E 
os japoneses sabem utilizar 
isso para construir algo me-
lhor”, afirmou Ramon, acres-
centando que a instalação 
aproximou as velhas e a novas 
gerações.

“Para as novas gerações, 
a casa usa a linguagem visual 
e para a minha geração, que 
teve a felicidade de aprender 
alguma em escolas públicas, 
vamos poder relembrar o que 
aprendemos”, finalizou.

Banheiro – Primeira unidade 
do projeto global do governo 
japonês, a Japan House São 
Paulo pretende atualizar a per-
cepeção dos brasileiros sobre 
o Japão contemporâneo. As 
ações para celebrar sua inau-
guração tiveram início há 
cerca de um mês, com a in-
tervenção artística do japonês 

Makoto Azuma pelos prin-
cipais pontos de São Paulo e 
terminaram na semana pas-
sada, com as apresentações 
de dois ícones da música ja-
ponesa: Jun Miyake e Ryuichi 
Sakamoto, com um concerto 
gratuito para cerca de 15 mil 
pessoas no Ibirapuera.

Com projeto do consa-
grado arquiteto japonês Ken-
go Kuma, a Japan House São 
Paulo agradou também ao 
casal de arquitetos brasileiros 
Ivan Ventura e Melina Aoki, 
que foram no sábado com a 
filhinha Nina, de apenas um 
ano de idade. Ivan ficou ad-
mirado com um cômodo da 
instalação que poucas pessoas 
dariam importância, mas que 
certamente, assim como ele, 
ficaram surpresos. Trata-se do 

banheiro. “É um lugar que ge-
ralmente a gente deixaria por 
último, mas fui ver e achei 
bem legal”, afirmou Ivan, que 
também ficou impressionado 
com o designer dos produtos 
japoneses. “Até onde conhe-
cia, não tinha toda essa delica-
deza na linha de eletrônicos”, 
explicou, destacando, no en-
tanto, que “se era para mostrar 
um novo olhar sobre o Japão 
contemporâneo, gostaria de 
ver bastante tecnologia”.

“Queira ou não, o bambu é 
um elemento muito forte den-
tro da cultura japonesa, mas 
não sei se é essa a pegada que 
gostaria de ver aqui. Gosta-
ria de ver mesmo algo novo, 
como a tecnologia usada no 
vaso sanitário”, comentou 
Ivan, para quem o Japão é si-

nônimo de tecnologia. Sua es-
posa, a também arquiteta Me-
lina Aoki, concorda. “Tanto a 
base do edifício como a facha-
da dão esse ar de modernida-
de. O arquiteto usou muitos 
elementos que não estamos 
acostumados”, explicou. 

Significativo – Solange Prado 
e sua filha, Helena, também 
aproveitaram o sábado para 
conhecer a nova casa da Ave-
nida Paulista. Além da beleza, 
Helena disse que a Japan Hou-
se São Paulo é “muito estimu-
lante”. Já sua mãe, Solange, 
achou o espaço “muito signi-
ficativo da cultura japonesa”. 
“Temos a oportunidade de ver 
tanto as técnicas tradiconais 
como as técnicas mais mo-
dernas, não vou dizer das arte, 
mas da vida japonesa porque 
isso é mais do que só arte”, 

Presença de público surpreende no primeiro fim 
de semana e visitantes contam o que esperam ver

disse Solange, que gostou de 
ver os utensílios e os tecidos.

Admiradoras da cultura 
japonesa  – Solange aprendeu 
fazer encadernação japonesa 
e a filha sabe falar um pouco 
de japonês – mãe e filha pre-
tendem voltar outras vezes. 
Solange, para fazer um dos 
cursos que a casa vai oferecer 
e Helena, para frequentar a bi-
blioteca.

Bandeira – De Salvador, o 
engenheiro Claudio Osnei 
e sua esposa, a professora e 
artista Roseli Amado, apro-
veitaram o fim de semana de 
férias na capital paulista para 
conhecer a instalação. E fica-
ram empolgados com o que 
viram. “Uma pensa que em 
Salvador não exista um lugar 
como esse”, disse Roseli, que 
já estava planejando voltar à 
noite para conhecer melhor a 
casa. Para ela, “o espaço ofe-
rece uma oportunidade para 
conhecer um pouco mais so-
bre os artistas japonesses”. Já 
seu marido chamou a atenção 
para o cuidado dos japone-
ses com tempo. “Estávamos 
vendo um vídeo de um artista 
preparando o material em 
função da obra e é impressio-
nante a paciência”, afirmou o 
engenheiro, que sentiu falta da  
“bandeira japonesa”. “Acho 
muito bonita, procurei aqui 
mas não achei”.

Música – Já o professor de 
inglês Ricardo Diego, de 24 
anos, sentiu falta da música. 
“Acho que a música é um 
elemento bem divulgador de 
cultura e acho que faltou isso 
aqui, a música como forma de 
divulgar a cultura. Sem con-
tar que a música também está 
bem relacionada com a arte 
contemporânea do Japão”, 
disse Diego, admitindo que 
acabou conhecendo muitas 
coisas sobre o Japão que ainda 
não conhecia.

Apesar disso, conta que 
esperava “coisas mais tec-
nológicas”. “Em questão de 
arte, achei bem contempo-
rânea, como a utilização do 
bambu. Mas esperava mais 
em relação aos elementos de 
tecnologia”, destacou, afir-
mando que “essa forma de 
divulgação da Japan House 
vai aumentar ainda mais a 
curiosidade dos brasileiros 
pelo país”. “O que é diferente 
atrai”, afirmou Diego.

(Aldo Shiguti)

JAPAN HOUSE SãO PAULO
Onde: Avenida Paulista, 52
Horário de Funcionamento:
de Terça a Sábado, 
das 10 às 22 horas. 
Domingos e Feriados, 
das 10 às 18 horas
Entrada franca
Informações pelo telefone:
11/3090-8900
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No primeiro fim de semana, Japan House São Paulo recebeu cerca de 7500 visitantes

No último dia 5, às véspe-
ras de abrir suas portas para 
o público, a Japan House São 
Paulo recebeu a doação de 
200 livros de mangá da Uni-
versidade de Meiji. A doação 
faz parte de um projeto da 
Universidade Meiji com o in-
tuito de  impulsionar o inter-
câmbio cultural com o Brasil, 
visando o progresso do ensino 
e pesquisa, bem como estrei-
tar a cooperação internacio-
nal. As obras foram selecio-
nadas do acervo da Biblioteca 
Mangá em homenagem ao Dr 
Yoshihiro Yonezawa, criado 
com o objetivo de diversificar 
este gênero literário, repre-
sentada pela “Antologia do 
Moderno Mangá Japonês”, 
selecionado pela instituição.

No Brasil, além da Japan 
House São Paulo, a univer-
sidade pretende fazer doa-
ções semelhantes para ins-
tiuições conveniadas, como 

Universidade Meiji doa 200 livros de mangá  
para a Japan House São Paulo

sidades latino-americanas 
desde 2009, “dentro de sua 
estratégia de fortalecimento 
de vínculkos acadêmicos com 
países destas regiões”.

Estiveram presentes o 
vice-reitor da Universidade 
Meiji, Masami Kobayashi, a 
diretora de Mídia e Comu-
nicação da Japan House SP, 
Nely Caixeta e o professor da 
Faculdade de Direito da USP, 
Masato Ninomniya. (AS)

jIRO MOchIzUkI

a USP, FAAP e Faculdades 
Rio Branco, bem como entida-
des nikkeis como o Bunkyo e a 
Aliança Cultural Brasil-Japão.

A ideia é promover também 
workshops, debates e discus-
sões sobre o tema. Em men-
sagem gravada enviada por 
ocasião da doação, o reitor da 
Universidade Meiji, Keiichiro 
Tsuchiya, lembra que a institui-
ção vem ampliando o número 
de convênios com as univer-

Masato Ninomiya, Masami kobayashi e Nely caixeta

visitantes conferem os produtos da loja de Furoshiki
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Fila para o café: primeiro fim de semana foi movimentado
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visitantes observam exposição na japan house São Paulo
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O aposentado josé Ramon, que pretende voltar outras vezes
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Solange Prado com a filha, Helena

Os arquitetos Ivan e Melina com a filha, NinaO professor de inglês, Ricardo Diego

O engenheiro claudio e sua esposa, Roseli
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A vida é trem bala
Outro dia estava escutan-

do a música “Trem Bala”, e a 
letra me chamou muita aten-
ção. Alguém já reparou?

Não sei se é pelo fato de 
morar tanto tempo longe dos 
meus familiares, dos meus 
amigos, enfim, do Brasil, ou 
pelo fato de eu ter chegado 
aos quarenta anos, me dei 
conta do quão importante é 
tudo o que essa canção diz.

Vocês já se deram conta 
de que no dia a dia nos per-
demos em irritações insigni-
ficantes? Muitas vezes não 
paramos para pensar no que a 
música diz: “Não é sobre ter 
todas as pessoas do mundo 
pra si, é sobre saber que em 
algum lugar alguém zela por 
ti... é sobre dançar na chuva 
que cai sobre nós. É saber ser 
infinito num universo tão vas-
to e bonito.”.

Nessa minha última ida ao 
Brasil, eu mudei um pouco a 
minha visão sobre a vida. De-
cidi que quero me desapegar 
das coisas ruins e pequenas 
que fazem andar para trás, 
decidi que que não quero ter 
e sim quero ser, decidi agre-
gar qualidade de vida no meu 
cotidiano e assim, evoluir.

Depois que fui para To-
hoku, logo após o tsunami 
em 2011, eu mudei completa-
mente a minha forma de pen-
sar. Parei de reclamar da vida 
e passei a agradecer. Percebi 
que o que me faz mais feliz 
é tudo aquilo que o dinheiro 
não compra. E um trecho da 
música diz exatamente isso: 
“Não é sobre tudo o que seu 
dinheiro é capaz de comprar. 
E sim sobre cada momento, 
sorriso a se compartilhar”.

Talvez se eu escutasse 
essa música há uns 10 anos, 
ela não faria tanto sentido 
como faz agora. Como disse, 
cheguei aos 40 anos e agora, 
não posso correr contra o 
tempo, e sim, usa-lo ao meu 
favor, porque quando menos 
se espera, a vida ficou para 
trás.

No último artigo eu es-
crevi sobre os conflitos en-
volvendo Estados Unidos, 
Coréia do Norte e Japão, Pois 
bem, as pessoas me pergun-
tavam se eu não tinha medo 
de morar no Japão. Claro 
que sim, mas também tenho 
medo de andar no centro de 
São Paulo, tenho medo de al-
tura, tenho medo de palhaço, 
tenho medo de um monte de 
coisas, e nem por isso paro a 
minha vida por causa disso. 
Claro que se puder evitar um 
impacto frontal com o medo, 
eu evitarei, mas como disse 
no outro artigo, não vai ser o 
fato de uma possível guerra 
que me fará mudar os planos 
da minha vida.

Não sei para vocês, mas 
para mim as horas passam 
voando. Ainda mais aqui no 

Japão. Gostaria de mais algu-
mas horas no meu dia, para 
dar tempo de fazer tudo o 
que quero. E mais uma vez 
um trecho da música que se 
encaixa na minha vida: “Não 
é sobre chegar no topo do 
mundo e saber que venceu, 
é sobre escalar e sentir que 
o caminho te fortaleceu...” 
É isso! Quero chegar no fim 
de cada dia e ver que valeu a 
pena, quero ter a sensação de 
que mais importante do que 
chegar no topo é a experiên-
cia da caminhada, galgando 
passo a passo cada conquista.

A minha base é muito im-
portante, mas é importante 
também deixar um legado. 
Qual o diferencial de ter rece-
bido valores e princípios tão 
valiosos se não vou deixar 
um legado? Portanto a cria-
ção dos meus filhos é primor-
dial, e percebo que estou no 
caminho certo quando a mi-
nha filha com 13 anos dá aula 
de japonês no Brasil e está 
fazendo um curso técnico de 
administração de empresas, e 
detalhe, ela está adorando!

Então o que quero dizer 
com o artigo é vivam intensa-
mente! O que tiver que fazer 
façam, mas façam também o 
que te traz felicidade. Porque, 
a felicidade não está na pra-
teleira do mercado para ser 
vendida, a satisfação pessoal 
não tem nada a ver com poder 
aquisitivo, e sim com a felici-
dade interior de cada um.

A vida não pode ser acú-
mulos de bens, ela tem que 
ser composta de momentos 
que nos façam pensar que 
toda a caminhada vale a pena.

Durante o meu vão de 
volta ao Japão, no trecho de 
São Paulo até Roma, conheci 
um grupo de mulheres fantás-
ticas, que coincidentemente 
moram em Araçatuba. Quer 
dizer, não foi coincidência, 
acredito no destino, e conhe-
ce-las me deixou muito feliz. 
Me deu uma sensação de aco-
lhimento fraternal. É isso que 
eu falo que o dinheiro não 
compra, e eu quero sentir isso 
sempre na minha vida.

Portanto na minha vida 
não tenho tempo para as coi-
sas ruins como inveja, intriga, 
irritação, porque decidi ter 
qualidade para mim. Decidi 
viver...

Porque a vida é trem bala, 
parceiro. E a gente é só passa-
geiro prestes a seguir...

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

(Serviço de Assistência aos 
Brasileiros no Japão). E-mail: 
erikasumida@hotmail.com

COLUNA DA ERIKA TAMURAPASSE JR

REPRODUçÃO

O Grupo JR (Japan Rai-
lways Group), princi-
pal grupo ferroviário 

do Japão, anunciou no dia 31 
de março que o passe JR (Ja-
pan Rail Pass) – destinado a 
pessoas que visitam o Japão 
com visto de curta permanên-
cia (turismo, negócios e visi-
tas a parentes, por exemplo), 
poderá ser utilizado como 
vinha sendo, a partir de ju-
nho até o final do ano da re-
alização das Olimpíadas de 
Tóquio, em 2020, por cida-
dãos japoneses residentes a 
mais de 10 anos no exterior. 
O comunicado foi divulgado 
justamente quando se daria a 
interrupção de sua venda no 
exterior.

Aparentemente, conforme 
matéria publicada no jornal 
Nikkey Shimbun, o JR cedeu 
em respeito aos imigrantes 
idosos que desejavam visitar 
a terra natal em companhia de 
seus familiares na oportuni-
dade das Olimpíadas, conce-
dendo-lhes o direito de uso do 
Passe JR apenas durante esse 
período. A interrupção do be-
nefício provocou uma série de 
manifestações na comunidade 
nikkei não só do Brasil como 
também de outros países.  As-
sinaturas foram coletadas em 
site em âmbito internacional. 

Em março, o movimento 
já tinha coletado um total de 
assinaturas superior à meta 
inicial, que era de 7500 assi-
naturas. 

Além disso, diversas enti-
dades representativas da co-
munidade nikkei – entre elas 
o Bunkyo (Sociedade Bras-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social) e o Ken-
ren (Federação das Associa-
ções de Províncias do Japão 
no Brasil) –  encaminharam 
solicitações ao Ministério da 
Terra, Infraestrutura, Trans-
porte e Turismo, em nome do 

ministro Keiichi Ishii, para 
que o Grupo JR revogasse a 
resolução de 11 de novembro 
de 2016, em que a venda dos 
passes aos japoneses residen-
tes fora do Japão não teria 
mais continuidade a partir de 
31 de março de 2017.

Em resposta, o grupo JR 
tornou público, em 31 de 
março, a decisão de que “os 
cupons poderão ser adquiri-
dos mesmo fora do Japão para 
o período entre 1º de junho  
deste ano a 31 de dezembro 
de 2020 desde que se apre-
sente o [passaporte japonês] 
e [um documento fornecido 
por órgãos diplomáticos que 
comprovem a residência no 
exterior de mais de 10 anos]”.

A utilização do Passe JR 
volta, assim, a ser permitida 
aos residentes no exterior por 
mais de 10 anos, dentro do pe-
ríodo estabelecido. 

Entrevistado pelo Nik-

key Shimbun, o presidente 
do Kenren, yasuo yamada, 
comemorou. “Sem dúvida 
nenhuma foi uma ótima notí-
cia. Podemos voltar a utilizar 
o passe por mais 3 anos, mas 
de qualquer forma, tivemos a 
nossa reivindicação atendida, 
pelo menos, para a nossa sa-
tisfação. As pessoas no Japão 
respeitaram a comunidade 
nikkei”, disse ele, acrescen-
tando que a entidade também 
havia sido comunicada.

O australiano yukiko Fu-
jimaki, presidente da “As-
sociação de Japoneses Resi-
dentes no Exterior em Prol 
do Passe JR”, promotora da 
coleta de assinaturas por site, 
disse que “a nossa voz e a da 
colônia japonesa no Brasil fo-
ram ouvidas”. Levamos uma 
empresa japonesa de grande 
porte a reconhecer a existên-
cia de japoneses residentes 
no exterior, e só isso já é um 

grande progresso. Queremos 
que continuem a nos ouvir, a 
nós, diretamente envolvidos, 
para que não surjam injustiças 
na regulamentação do direito 
de uso””, destacou Fujimaki.

 
Troca – A informação quanto 
à natureza do [documento 
fornecido por órgãos diplo-
máticos que comprovem a 
residência no exterior de 
mais de 10 anos] em termos 
concretos deverá ser dada a 
conhecer por site do Passe 
JR em fins de maio, segundo 
previsão.

A troca no Japão do Passe 
JR pela passagem poderá ser 
realizada entre 1º de junho de 
2017 e 30 de março de 2020. 
O preço das passagens será o 
de venda, entre ¥ 29.110 e ¥ 
59.350. Entretanto, cuidado: 
essa troca não será permitida 
em abril e maio.  
(do jornal Nikkey Shimbun)

Grupo cede e passe poderá ser 
utilizado até o final do ano dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio

res e engenheiros para dese-
nho, fabricação e manutenção 
de fornos industriais para Ai-
chi, Shizuoka, Shiga, Tochigi 
e Gunma – e futuramente no 
exterior. 

Com sede em Shizuoka, a 
Kurita Sangyou, que atua no 
ramo de fundição, participa 
da feira porque há 27 anos ti-
nha brasileiros em seu quadro 
de funcionários, “mas atual-

mente não há muitos candi-
datos nikkeis”.

Já a fabricante de autope-
ças  Ahresty Tochigi disponi-
biliza 20 vagas para operador 
de fundição, operador de li-
nha de processamento e ins-
peção, entre outras. 

A Akioka, com sede na 
cidade de Kurashiki, na pro-
víncia de Okayama, que atua 
na produção de máquinas de 

Nos próximos dias 19 e 21 
(sexta e domingo), algumas 
empresas japonesas, entre elas 
a Dowa Thermotec, Ahresty, 
Kobayashi Manufacturing, 
Akioka e Kurita Sangyou, 
estarão no prédio do Bunkyo 
– Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social – no bairro da Liber-
dade, em São Paulo, para par-
ticiparem da feira de emprego. 
Organizada pelo Ministério  
da Indústria, Comércio e Eco-
nomia do Japão com apoio do 
Ciate (Centro de Informação e 
Apoio ao Trabalhador no Ex-
tereior), Avance Corporation 
e Claudio Suzuki Consultoria 
Empresarial, a feira acontece 
na sexta, 19, das 14 às 16h30; 
e no domingo, 21, das das 13 
às 16 horas.

Serão oferecidas diver-
sas vagas para diferentes lo-
calidades do Japão. A Dowa 
Thermotec, por exemplo, ne-
cessita de engenheiros para 
tratamento térmico, operado-

construção, peças de pressão, 
peças relacionadas a robóti-
cas, e outros, busca “dois ou 
três funcionários” para sua li-
nha de produção (solda, mo-
delagem, operação de máqui-
nas, etc). 

Por fim a Kobayashi Ma-
nufacturing, oferece de 3 a 5 
vagas para as linhas de solda-
gem e pintura para a cidade 
de Hakusan, na província de 
Ishikawa.

Os salários variam entrte 
160 mil e 250 mil ienes por 
mês, além bonificações, prê-
mios (como vale transporte) e 
subsídio para moradia. Exigi-
-se conhecimento do idioma 
japonês.

(Aldo Shiguti)

FEIRA DE EMPREGO  
DO JAPãO
Quando: Dias 19 e 21 de maio. 
Sexta, das 14 às 16h30, e do-
mingo, das 13 às 16 horas
Onde: Sala de Exposição do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381 – próximo à estação São 
Joaquim do metrô)
Informações: 
Tel.: 11/3207-9014 

DIvULgAçÃO

CIATE

Feira de Empregos oferece oportunidades no Japão

Passe poderá ser uitlizado entre 1º de junho deste ano  e  31 de dezembro de 2020

Serão oferecidas vagas para diversas localidades do japão

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Conforme relevado pelo 
Jornal Nippak, a Pra-
ça da Liberdade pode 

passar a se chamar Praça da 
Liberdade-Japão. A sugestão 
foi apresentada na quinta-feira 
passada, 4, pelo delegado apo-
sentado da Polícia Federal, 
Mario Ikeda, ao presidente 
da Câmara Municipal de São 
Paulo, Milton Leite (DEM). 
De acordo com Ikeda, a alte-
ração atende um pedido feito 
pelo presidente da Acal – As-
sociação Cultural e Assisten-
cial da Liberdade – e amigo 
pessoal, Hirofumi Ikesaki. O 
projeto deve ser apresentado 
nos próximos dias pelo verea-
dor Masataka Ota (PSB).

Ikeda garantiu à reporta-
gem do Nippak que o projeto 
“está praticamente aprovado”. 
“O Milton Leite nem questio-
nou”, assegurou o ex-policial, 
que em 2015 foi responsável 
pela vinda do cantor Itsuki 
Hiroshi ao Brasil como parte 
das comemorações dos 120 
Anos do Tratado de Amizade, 
Comércio e Navegação entre 
Brasil e Japão, celebrados na-
quele ano.

Desta vez, explica, a ini-
ciativa faz parte da “Cami-
nhada dos 110 Anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil”. 
“A ideia é fazer algo real-
mente significativo. Então, 
nada melhor que eternizar o 
bairro da Liberdade, que é um 
dos principais cartões pos-
tais da cidade de São Paulo e 
tem em sua praça, palco dos 
grandes acontecimentos da 
comunidade nipo-brasileira, 
como o Hanamatsuri, o Tana-
bata Matsuri, o Toyo Matsuri 
e o Moti Tsuki Matsuri, um 
de seus símbolos”, justificou 
Ikeda, lembrando que o bairro 
já é caracterizado.

Templo – “Por que não agre-
gar um nome japonês para 
marcá-lo definitivamente?”, 
indaga Ikeda, lembrando que 
apareceram outras sugestões. 
“Inicialmente, tínhamos pen-
sado em Praça da Liberdade-

-Osaka mas poderia soar 
como bairrismo. Optamos 
por Praça da Liberdade-Japão 
por ser um nome mais abran-
gente, que deve agradar toda 
a comunidade nikkei”, disse 
Ikeda, recordando que as es-
tações Ponte Pequena e Tietê 
tiveram seus nomes alterados, 
respectivamente, para Armê-
nia, em homenagem aos imi-
grantes daquele país, e Tietê-
-Portuguesa, em homenagem 

à Portuguesa de Desportos, 
que disputa a 4ª Divisão do 
Campeonato Brasileiro”.

Estação – Segundo Ikeda, 
“o pacote” inclui também a 
construção de um Jinja (tem-
plo xintoísta), que ficaria a 
cargo da empresa Nakashima 
Komuten, a mesma responsá-
vel pelas obras de reformas e 
descupinização do Pavilhão 
Japonês. A preocupação, des-

taca, é “fazer alguma coisa 
antes que o bairro fique “to-
talmente descaracterizado”. 
“Sou, o que se pode chamar, 
um autêntico filho do bairro. 
Meu avô, Eitaro, era um dos 
781 pioneiros que vieram no 
Kasato Maru, e meu pai, Raul 
Hiroshi Ikeda, nasceu na Rua 
Conde de Sarzedas, no bairro 
da Liberdade. Então, sempre 
tive essa preocupação de fazer 
algo pelo bairro”, conta Ikeda, 
acrescentando que a ideia é 
estender a homenagem tam-
bém para a estação do Metrô, 
com a mudança para estação 
Liberdade-Japão. 

“Devido ao bom relacio-
namento do presidente da 
Câmara Municipal com o 
Governo do Estado, acho que 
não haverá problemas”, disse 
Ikeda, que também tenta ne-
gociar um amistoso entre as 
seleções do Brasil e do Japão. 
“Não sabemos se serão os ti-
mes principais, mas a ideia é 
vialibizar a partida para arre-
cadar recursos para promover 
melhorias no bairro”, afirmou.

(Aldo Shiguti)

Mudança de nome da Praça 
da Liberdade ganha apoio do 
presidente da Câmara Municipal

Reserve em sua agenda. A 
quinta edição do Temaki Ma-
tsuri – Ikoi-no-Sono acontece 
no dia 21 de maio, no Jardim 
de Repouso São Francisco, 
em Guarulhos. Iniciativa 
do Grupo Temaki da Ami-
zade – formado por médicos 
e amigos do Hospital Nipo-
-Brasileiro – em parceria com 
a Assistência Social Dom 
José Gaspar – Ikoi-no-Sono, 
o evento promete muita nos-
talgia ao som de Edson Sai-
to e y.ES Band, entre outras 
atrações. O convite é para 
reviver “As Jovens Tardes de 
Domingo”.

Os convites – R$ 50,00 
(antecipados) e R$ 55,00 (no 
dia) – dão direito a saborear 
temakis preparados pelos vo-
luntários do Grupo Temaki 
da Amizade – nos recheios 
de califónia, atum, salmão, 
camarão, cogumelo e skin  – 
além de acompanhamentos 
e sobremesas. Bebidas serão 
cobrados à parte, bem como 
pastel, tempura, guioza, chur-
ros, batata loka, sorvete, ras-
padinha de groselha e chur-
rasco, entre outros.

Haverá ainda bazaristas e 
bingo. A renda será revertida 
em prol da manutenção das 
atividades da instituição, que 
atualmente assiste 77 idosos 
fragilizados e semi-fragiliza-
dos. 

De acordo com o presi-
dente Sunao Sato, nos últi-
mos a situação do país mudou 
muito – e para pior, diga-se 
de passagem – e o Ikoi-no-
-Sono também tem sofrido as 
consequências.

Felizmente, conta, histori-
camente a entidade organiza 

eventos  que tem sobrevido 
às crises. “E o Temaki Ma-
tsuri, que este ano chega a 
sua quinta edição, graças à 
solidariedade de voluntários 
e funcionários, é um deles”.

Para o diretor Hisaji Aki-
mura, a expectativa é receber 
um público superior ao do 
ano passado, quando cerca 
de 1.100 pessoas passaram 
pelo Jardim de Repouso São 
Francisco. “Trata-se de uma 
oportunidade de conhecer um 
pouco mais o nosso traba-
lho”, destaca o diretor Gerô-
nimo Tacachi Iwamoto.

(Aldo Shiguti)

5º TEMAKI MATSURI - 
“IKOI-NO-SONO”
Quando: Dia 21 de Maio, das 
11 às 15h
Onde: Jardim de Repouso São 
Francisco (Rua Jardim de Re-
pouso São Francisco, 881 – 
Parque Maria Helena – Gua-
rulhos)
Convites: R$ 50,00 (Antecipa-
do) e R$ 55,00 (do dia)
Informações pelos telefo-
nes: 11/3208-7248/3209-0215

PONTOS DE VENDA
CENTRO

Escritório Ikoi-no-So-
no: Rua São Joaquim, 381 
– 4ºandar s/42 – Liberdade. 
Tel.: 11/3208-7248
Espaço Cultural Oriente: 
Rua Galvão Bueno, 377 - Box 
6 – Liberdade. Tel.: 11/2506-
4307
Fancy Goods: Rua Galvão 
Bueno, 224 – Liberdade. Tel.: 
11/3277-7267
Hachi Crepe e Café: Rua 
Galvão Bueno, 586 – Liber-
dade. Tel.: 11/3208-3113

SUL
Dai Suki: Rua Cubatão, 619 – 
Vila Mariana. Tel.: 11/94244-
4535
Enman Produtos Orientais: 
Av. Jabaquara, 1588 – Saúde. 
Tel.: 11/2578-5269
Mercearia Sukiyaki: Av. Ja-
baquara, 1744 – Saúde. Tel.: 
11/5589-9594
Restaurante Shisá: Rua Ra-
mos Batista, 276 0 V. Olímpia. 
Tel.: 11/3294-1760
Shiawase Comércio de Pro-
dutos Orientais: Rua Car-
neiro da Cunha, 590 – Saúde. 
Tel.: 11/3582-9258
Hospital Nipo-Brasileiro: 
Rua Pistoia, 100 - Setor Ul-
trasom - Prédio CD - Pq Novo 
Mundo
Mini Stop Papelaria e Pre-
sentes: Av. Guilherme Giorgi, 
227 - V. Carrão. Tel.: 11/2294-
2363
Urizun Produtos Orientais: 
Av. Conselheiro Carrão, 2673 
(no posto ALE) - V. Carrão. 
Tel.11/2092-6191

LESTE (GUARULHOS)
Sede Ikoi-no-Sono: Rua Jar-
dim de Repouso São Fran-
cisco, 881 – Guarulhos. Tel.: 
11/2480-1122

ALDO ShIgUTI

GUARULHOS

5ª edição do Temaki Matsuri 
acontece no próximo dia 21

Praça da Liberdade, que pode passar a se chamar Praça da Liberdade-japão, é palco de grandes eventos

cados à pesquisa e produção 
orgânica e agroecológica, é 
pioneira no manejo do adubo 
orgânico, bokashi, que é uma 
técnica japonesa utilizada no 
mundo inteiro de fertilizante 
natural conhecido por curar o 
solo sua composição é à base 
de farelo de arroz, esterco de 
aves, uma fonte de fósforo e 
um fermento inoculante (na-
tural à base de microorganis-
mos) misturados a restos de 
carvão, está sendo usado na 
fruticultura e vem garantindo 
bons resultados.

“Fomos orientados pelo 
especialista em solo, Kunio 
Nagai, e desde então nos de-
dicamos a agricultura natural, 
usando o bokashi no processo 
de recuperação do solo, bus-
cando produtos cada vez mais 
orgânicos e que atendam as 
exigências da certificação 
agroecológica” disse Ricardo 
Hiromite Takahashi Suena-
ga presidente da associação 
de produtores, acompanhado 
dos pais, Júlio e Luiza Taka-
hashi.

Para os produtores Celso 

A prefeita de Andradina 
(SP), Tamiko Inoue (PcdoB), 
visitou no último dia 28, um 
projeto de criação do peixe 
amazônico, pirarucu, e co-
nheceu o manejo e aplicação 
do adubo orgânico que cura o 
solo, bokashi, da Associação 
Nipo Brasileira das cidades 
de Gabriel Monteiro e Piaca-
tu.

“Estamos nos esforçan-
do para buscar caminhos de 
novas práticas de produção 
sustentável, formas de preser-
vação ambiental e é claro de 
uma alimentação mais saudá-
vel” disse Tamiko ao explicar 
que este é um anseio da pró-
pria população que está cada 
vez mais exigente na questão 
de segurança alimentar.

A prefeita ressaltou ainda 
a importância deste tipo de 
ação para a agricultura fa-
miliar, que agrega valor ao 
produto e consequentemente 
fortalece uma das mais par-
ticipantes bases da economia 
do município.  “Precisamos 
disseminar essa tecnologia 
para renovar o solo e garan-
tir uma vida sustentável para 
todos”, disse ao visitar uma 
plantação de maracujás orgâ-
nicos.

No sítio da família Suena-
ga, a Associação formada por 
produtores da região, dedi-

Massahiro Takahashi e Sérgio 
Hiroaki Nishikawa, o bokashi 
tem sido a melhor alternativa 
na recuperação do solo. “Pre-
cisamos de no mínimo dois 
a três anos e até cinco anos 
para recuperar o solo, mas já 
sabemos que terra saudável 
é garantia de menos pragas, 
doenças e a certeza de uma 
colheita segura”.

Pirarucu – Na mesma pro-
priedade Tamiko visitou pro-
jeto inédito na região de pro-
dução do peixe amazônico pi-

DIvULgAçÃO

ANDRADINA

Tamiko visita criação de pirarucu e aplicação de bokashi 

Sunao Sato, hisaji Akimura e Tacachi Iwamoto

rarucu, que mantém há cinco 
anos, três tanques de engorda 
com mais de duzentos peixes 
cada, com uma média de 6 a 
14 kg, que começou com ale-
vinos de 10 a 12 cm, vindos 
da cidade de Pimenta Bueno 
no estado de Rondônia (maior 
criador do pirarucu).

“Só sabemos de outra 
criação de pirarucu no Vale 
do Ribeira, nossos peixes al-
cançam de 10 a 12 kg em um 
ano e meio e o maior desafio 
são as baixas temperaturas, 
já que é um peixe tropical 
de região quente”, disse Ri-
cardo ao segurar um pirarucu 
de mais de 15kg. “Este peixe 
de sabor suave e que pode 
ser preparado de todas as 
formas, pode alimentar até 
70 pessoas”.

Acompanhando a visita os 
produtores Akihiko Nakata e 
Ricardo  Nakamura comen-
taram que a associação está à 
disposição para compartilhar 
todo o conhecimento, com os 
produtores de Andradina.

Também participaram da 
visita o presidente da Fede-
ração das Associações Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, Shi-
nichi yassunaga, o Assessor 
de Assuntos Estratégicos e 
ex-prefeito, Jamil Ono, o Ou-
vidor Público, Edu Hara e a 
assessora Andreia Silva.

Tamiko conhece técnica japonesa bokashi mundialmente conhecida por ser um excelente fertilizante natural

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Mario Ikeda, Milton Leite, vereador Ota e hirofumi Ikesaki
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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

ARqUIvO PESSOAL

Lalá, 15 anos
Quando fez 12 anos, a 

pequena Larissa passou a 
sonhar, como todas as me-
ninas da classe média, com 
a chegada dos 15 anos. Na 
época, as garotas sonhavam 
com a Disneylândia.

Quando a madrinha 
Claudia visitava a família 
em Rio Preto, Larissa lança-
va indiretas.

- Madrinha, minhas co-
legas dizem que quando 
completarem 15  anos, irão 
à Disney.

- Hum, hum. – murmura-
va a Dinda, que disfarçava e 
mudava de assunto.

No final daquele ano, a 
madrinha concordou que 
viajaria com ela para come-
morar os seus quinze ani-
nhos. Lalá vibrou.

Tempos depois, quando 
ela faria 14 anos, uma novi-
dade agitou Larissa e a sua 
turma: o iPhone7.

Quando Claudia desem-
barcou em Rio Preto, Lalá 
correu para contar a novi-
dade.

- Sabe, madrinha, duas 
amiguinhas da escola têm o 
iPhone7.

- É muito caro, Lalá. 
Nem eu tenho. – rebateu a 
dinda.

- Mas é sensacional, a 
senhora precisa ver – tentou 
convencer a madrinha.

A tia pensou, pensou, e 
fez uma proposta surpreen-
dente.

- iPhone7 ou Disney, es-
colhe.

Lalá balançou a cabeça e 
pediu um tempo para pensar. 
No dia seguinte, o iPhone ti-
nha perdido a graça. Disney 
era o seu sonho maior.

A oito meses dos seus 
15 anos, nova mudança. A 
tendência era a tradicional 
festa dos 15 anos. Bye, bye, 
Disney!

Uma festa de debutante 
dá muito trabalho. Distan-
te 440 km de Rio Preto, a 
madrinha pediu ajuda a Si 
e também a Fer para cui-
dar dos detalhes da festa. E 
tome zap zap pra cá e pra lá.

Acertaram com o buffet 
Algazarra, nome bem apro-
priado para uma festa para 
jovens. Mas a velha guarda 
também marcaria presença: 
Vó Maria, vó RuthLu, tio 
Leão, Tia Nega e outros me-
nos rodados.

Depois chegou a lista 
de bebidas: vodka, whisky, 
Curaçau Bleu, Creme de 
Cassis y otras más. A novela 
do vestido não foi tão longa 
como o vestido. Confiante 
em si e assessorada por Si, 
concordaram com um ele-
gante modelito azul.

A questão mais polêmica 
era quem dançaria a valsa 
com a debutante, que pala-
vra estranha!

- Meu namorado! – disse 
entusiasmada a estrela da 
festa.

- Não é bem assim – ex-
plicou Siliani. O primeiro a 
dançar é o pai/padrasto ou 
padrinho. O seu namoradi-
nho é o último.

Ela fechou a cara e foi 
prum canto da cozinha. 
Diante da saia justa ou do 
vestido longo, eu, o padri-
nho, me ofereci para dançar 
com ela, apesar dela ter tan-
tos tios jovens e bonitos. Ela 
concordou mas continuou 
meio inconformada.

Enviei pra Lalá um link 
com a música “A festa dos 
seus 15 anos”, gravada por 
Leno, no tempo da Jovem 
Guarda. Ela se identificou 
com a música.

Agora, eu que fiquei 
preocupado. A última vez 
que dancei uma valsa acho 
que tinha a idade da Laris-
sa. Rsrs. Uns 20 + 20 anos 
atrás. Se foi difícil naquela 
época, imagine agora.

O coreógrafo Hugo foi 
contratado para ensaiar com 
a Lalá. Lalálá, lalá, lalalá, 
lalá, lá em Rio Preto. Na 
véspera do grande dia, eu 
o palmeirense Mauricio e o 
Gustavo, o queridinho, en-
saiamos num cantinho do 
Sesc.

Chegou o grande dia, 
ou melhor, a noite! O salão 
estava chiquérrimo com a 
decoração de coração do 
Matheus, da Florí Cactus. 
A festa transcorria normal-
mente quando fomos cha-
mados ao meio do salão. 
Larissa fez um belo discurso 
de agradecimento, (escrito 
em cinco minutos, contou 
Kamila). Depois entregou 
um belo buquê de rosas à 
Claudinda querida. Adriana 
também discursou, emocio-
nada, como toda mãe nessas 
horas.

Chegou o grande mo-
mento em que eu ía dançar, 
literalmente, com o terno e 
gravata do Vinicius. R$170, 
que facada! Mais de cem pa-
res de olhos atentos, alguns 
mais atentos esperando al-
guma gafe do Degas aqui, 
né Marcio, Rubinho e Ro-
ney?, pra ter assunto no dia 
seguinte. Dançaram. Dei 
conta do recado. Ufa!

Depois meu divertimen-
to foi perseguir Alice e Bê e 
beber o meu uisquim.

Foi bonita a festa, Lá, 
você estava muito linda e 
muito feliz.

Parabéns, Lalá!

EVENTO

ARqUIvO/jIRO MOchIzUkI

A Faculdade de Me-
dicina da USP 
(FMUSP), Universi-

dade de Tsukuba (UT), Hos-
pital Santa Cruz (HSC) e Ja-
pan Society for Promotion of 
Science (JSPS) realizam, no 
dia 9 de junho, na FMUSP, 
o 1° Seminário de Coopera-
ção Científica Brasil – Japão. 
Com foco nas arboviroses 
nos dois países, a terapia por 
prótons no Japão e os avanços 
da neurocirurgia brasileira, a 
iniciativa tem como objetivo 
principal estreitar os acor-
dos científicos entre os dois 
países para contribuir com o 
progresso do conhecimento 
e melhoria da qualidade de 
vida da população.

A abertura contará com a 
presença do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Taka-
hiro Nakamae; do diretor da 
FMUSP, José Otávio Costa 
Auler Jr; do vice-reitor da 
USP, Vahan Agopyan; do 
presidente da Universidade 
de Tsukuba, Kyosuke Nagata 
e do presidente do Hospital 
Santa Cruz, Renato Ishikawa.

Os palestrantes serão o 
professor da Faculdade de 
Direito da USP e presidente 
do Conselho Deliberativo 
do Hospital Santa Cruz, Ma-
sato Ninomiya, que abordará 
as “Relações Internacionais 
entre o Brasil e o Japão”; o 
presidente da UT, Kyosuke 

Nagata, que vai falar sobre o 
“Controle de doenças virais”;  
o professor titular em doen-
ças infecciosas e parasitárias 
e presidente da Comissão de 
Relações Internacionais da 
FMUSP, Aluisio Augusto Co-
trim Segurado, que enfocará 
“Zika vírus e a febre ama-
rela”; o diretor do Hospital 
da Universidade de Tsukuba, 
Akira Matsumura, cujo tema 
será “Terapia com partículas 
carregadas (protonterapia & 

terapia de captura de nêutrons 
por boro) no tratamento das 
afecções neurológicas e não 
neurológicas. Avanços e ex-
pectativas futuras”, e o pro-
fessor titular do Departamen-
to de Neurologia da FMUSP, 
Manoel Jacobsen Teixeira, 
que vai abordar o tema “Es-
tudo - neurocirurgia nas uni-
versidades brasileiras”.

No final serão apresen-
tados os planos futuros de 
intercâmbio entre as três en-

tidades: Faculdade de Medic-
ina da Universidade de São 
Paulo, Universidade de Tsu-
kuba e Hospital Santa Cruz. 

As inscrições são gratuitas 
e as vagas, limitadas.

1º SEMINÁRIO DE COOP-
ERAçãO CIENTíFICA 
BRASIL – JAPãO
Quando: 9 de junho, das  13 
às 20 horas
Onde: Sala da Congregação 
da FMUSP (Av. Dr. Arnaldo, 
455 - Cerqueira César - São 
Paulo)
Inscrições gratuitas
Reservas: Rodrigo: 11/5080-
2057 - rsvp@hospitalsanta-
cruz.com.br
Realização: Faculdade de 
Medicina da USP (FMUSP), 
Universidade de Tsukuba 
(UT), Hospital Santa Cruz 
(HSC) e Japan Society for 
Promotion of Science (JSPS)

Seminário de Cooperação
Científica busca estreitar acordos 
entre Brasil e Japão

PROGRAMAÇÃO

13H: Recepção
13H30 – 14H: Discursos 
de abertura: José Otávio 
Costa Auler Jr, PhD, diretor 
– FMUSP; Vahan Agopyan, 
PhD, vice-reitor – USP; 
Takahiro Nakamae, cônsul 
geral do Japão em São Pau-
lo; Kyosuke Nagata, PhD, 
presidente – UT; Renato 
Ishikawa, presidente – HSC
14H: Relações internacio-
nais entre o Brasil e o Japão 
- Masato Ninomiya – HSC
14H30: Controle de doen-
ças virais - Kyosuke Nagata 
– UT
15H: Intervalo
15H30: Zika vírus e febre 
amarela - Aluisio Augusto 
Cotrim Segurado – FMUSP
16H: Terapia com partícu-
las carregadas (protontera-

pia & terapia de captura de 
nêutrons por boro) no trata-
mento das afecções neu-
rológicas e não neurológi-
cas. Avanços e expectativas 
futuras - Akira Matsumura 
– UT
16H30: Estudo - neuro-
cirurgia nas universidades 
brasileiras - Manoel Jacob-
sen Teixeira – FMUSP
17H: Apresentação do pro-
jeto do Centro de Pesquisa 
do HSC
17H15: Discussão - planos 
futuros de intercâmbio entre 
as três entidades: Faculdade 
de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, Univers-
idade de Tsukuba e Hospital 
Santa Cruz
18H15: Encerramento
18H30 – 20h: Coquetel

Masato Ninomiya, presidente do conselho Deliberativo Renato Ishikawa, presidente do hospital Santa cruz

Hiro: — Bai, Corintiansu!!

NIPÔNICA

Inspirado no desenho 
animado Capitão Tsubasa, 
no Japão, Hiroaki aprende-
ra a admirar muito o fute-
bol brasileiro e, assim como 
o personagem principal, 
desde criança colocou na 
cabeça que um dia iria ao 
Brasil para jogar futebol e se 
aperfeiçoar ainda mais.

Ironias do destino, con-
forme foi crescendo, as ati-
vidades ocupacionais e pro-
fissionais foram dando-lhe 
outro rumo. O futebol não se 
tornou seu ganha-pão e sua 
vinda ao Brasil acabou sendo 
postergada. Mas não sua von-
tade de concretizá-la.

Como se tornou jorna-
lista, mas não esportivo, ou-
tra ironia, ainda conseguia de 
alguma forma acompanhar o 
futebol que tanto amava. As-
sim, quando o Corinthians foi 
disputar o Mundial Interclu-
bes no Japão, em 2012, resol-
veu assistir aos jogos do time 
brasileiro.

Foi quando também se 
tornou corintiano, por influ-

ência da enorme caravana de 
torcedores corintianos que viu 
invadir seu país na época. No 
primeiro jogo do Corinthians, 
na cidade de Toyota, contra o 
Al Ahly, assistiu ao jogo num 
setor neutro do estádio. Quase 
não acompanhou o jogo admi-
rado que estava com a torcida. 
Na final, em yokohama, via 
empresa, conseguiu um “jeiti-
nho” de assistir à grande con-
quista bem no meio dela.

Foi quando, de repente, 
envolvido por ela, se viu co-
memorando o título mundial 
da mesma forma. Nunca vira 
coisa igual. Não teve mais dú-
vida. No dia seguinte deu iní-
cio ao seu plano de viajar para 
o Brasil e juntar os recursos 
para isso.

Como seu pai era contra 
esse “plano louco”, como lhe 
dizia sempre, Hiroaki só con-
seguiu vir ao Brasil recente-
mente, e chegando à casa de 
Mário por indicação. Para sua 
sorte, ele também era corin-
tiano, apesar de não fanático. 
“Existir corintiano assim?”, 

indagou-o quando soube.
Tão logo entrou no ritmo 

de suas atividades no Brasil, 
direcionou suas antenas aos 
jogos do Timão. E foi ao seu 
primeiro jogo no novo estádio. 
Mas não deu sorte em sua es-
treia na Arena, porque seu time 
perdeu para o Santo André. En-
tão resolveu aguardar o anda-
mento do campeonato antes de 
nova investida ao estádio.

Mas a partir da segunda 
fase, otimista, resolveu assis-
tir a todos os jogos do Timão 
e com as caravanas. “Caramba, 
japa! Você é bem mais corin-
tiano do que eu!”, Mário ficou 
admirado e acabou aceitando 
acompanha-lo ao último jogo. 
“Mas ter de ser no meio torci-
da!”, Hiro o convenceu.

E foram de Metrô porque 
a residência de Mário se lo-
calizava próximo a uma das 
estações. Com camisas e ban-
deiras, partiram. Desde que en-
traram no trem, a cada estação, 
mais torcedores iam se juntan-
do a eles e a alegria aumentan-
do porque ninguém acreditava 

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

em reviravolta adversária. 
Até para Mário, que ia pou-
co aos jogos, mas sempre de 
carro, estava sendo uma ex-
periência incrível. 

Terminada a partida, 
exaustos depois de muito fes-
tejarem junto à torcida, já de 
noite, no caminho a pé da es-
tação até a casa, Mário achou 
que Hiroaki estava chorando.

— Quê isso, Hiro? — 
brincou.

— É que... sonho reali-
zar... campeão, primeira vez 
— respondeu, enquanto co-
bria o rosto para que ninguém 
na rua percebesse isso.

Sonho de criança
Do outro lado do mundo
Bai, Corintiansu!
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hideo haga: festivais e rituais de religiosidadeIchiro kojima: Tohoku das décadas de 50 e 60

FOTOGRAFIAS

DIvULgAçÃO

A exposição internacio-
nal “Tohoku -  através 
do olhar dos fotógra-

fos japoneses” chega ao Bra-
sil este mês para percorrer 
quatro capitais. A estreia, 
promovida pela Fundação 
Japão e Centro Cultural São 
Paulo (CCSP), acontece em 
São Paulo, entre os dias 26 de 
maio e 12 de julho no CCSP.

Serão expostas 123 foto-
grafias de Tohoku, a região 
noroeste do arquipélago ja-
ponês, que é dividida em seis 
províncias: Aomori, Iwate, 
Akita, yamagata, Miyagi e 
Fukushima.

Participam da mostra re-
gistros de fotógrafos como 
Teisuke Chiba e Ichiro Ko-
jima, com fotografias de To-
hoku das décadas de 1950 e 
1960; Hideo Haga, Masatoshi 
Naito e Masaru Tatsuki, com 
festivais e rituais da religiosi-
dade popular de toda a região; 
Hiroshi Oshima e Naoya Ha-
takeyama, que combinaram 
suas histórias pessoais com 
as paisagens de suas regiões 
natais; Meiki Lin, que di-
recionou sua câmera para o 
belo ambiente natural; Nao 
Tsuda, em busca da fonte 
do espírito japonês em relí-
quias e artefatos do período 
Jomon, desenvolvidas por 
alguns dos primeiros povos a 
habitar o Japão; além de um 
grupo de fotógrafos lidera-
do por Toru Ito, que criou a 
Sendai Collection, uma série 
de fotografias de cenas anô-
nimas em Sendai, província 
de Miyagi.

Após o término da expo-
sição em São Paulo, “Tohoku 

- através do olhar dos fotó-
grafos japoneses” segue para 
Curitiba, Manaus e Recife, 
encerrando sua temporada no 
Brasil. Sua parada a seguir 
será os Estados Unidos.

 
Tohoku – A região de Tohoku 
foi atingida, em 11 de março 
de 2011, pelo Grande Terre-
moto do Leste do Japão, com 
magnitude 9. O terremoto e 
o tsunami que o sucedeu, de 
mais de dez metros de altura, 
causaram danos terríveis, dei-
xando cerca de 20 mil mortos 
e desaparecidos. Logo em 
seguida, um acidente nuclear 
sem precedentes no Reator 
da Usina Nuclear de Fuku-
shima foi noticiado por todo 
o mundo, colocando a região 

de Tohoku e suas províncias, 
como Aomori, Iwate, Miyagi 
e Fukushima, em evidência 
em todo o mundo.

Muito além destas catás-
trofes, a região conta com 
imensa bagagem histórica e 
cultural. Esta exposição tem 
por objetivo preencher essa 
lacuna por meio do trabalho 
dos fotógrafos.

Com clima bastante frio, 
Tohoku é favorecida por re-
cursos naturais maravilhosos 
e abundantes, agricultura, 
pesca e extração madeireira 
prósperas, três parques nacio-
nais e dois sítios registrados 
como Patrimônio Mundial da 
UNESCO.

Há também o importante 
registro da herança da cultura 

Jomon, formadora do povo 
japonês remanescente em To-
hoku.

“TOHOKU – ATRAVÉS 
DO OLHAR DOS 
FOTóGRAFOS 
JAPONESES”
Onde: Centro Cultural São 
Paulo (CCSP) - Espaço Flavio 
de Carvalho (Rua Vergueiro, 
1000, São Paulo – próximo à 
estação Vergueiro do metrô)
Periodo da exposição: 26 de 
maio e 12 de julho de 2017
Horário de funcionamento: 
De terça a sexta-feira, das 
10h às 20h, e sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 18h
Telefone para informações: 
(11) 3397-4002
Entrada Gratuita

Exposição itinerante 
internacional apresenta cerca de 
100 fotografias de Tohoku

chicohanda@yahoo.com.br

A traição do guerreiro
Em momentos de crise 

política, tempos instáveis em 
que os interesses das partes 
envolvidas, os principais in-
teressados, têm a alma nu-
blada pelas paixões e, assim, 
articulam alianças momen-
tâneas que tendem a mudar. 
Na história japonesa, este 
período refere-se ao chamado 
Azuchi Momoyama, com o 
fim do shogunato Ashikaga 
(1336-1573). Momentos de 
grande intranquilidade, em 
que o general Oda Nobunaga 
empreende uma guerra civil 
de proporções catastróficas 
contra os demais príncipes 
feudais, na tentativa de unifi-
car o país.

Como bom estrategista, 
Nobunaga vence cada opo-
nente, minando alocais ao 
conquistar terreno. Os pró-
prios príncipes, entre si, lu-
tam para estender suas fron-
teiras. A desordem é genera-
lizada. Não se deixando inti-
midar, Oda Nobunaga derrota 
o clã Takeda na batalha de 
Nagashino em 1575. Antes 
caiu sob as suas forças Azai 
e Asakura.

O que acontece neste 
período teria sido uma con-
tinuidade do último século 
do Shogunato Ashikaga, co-
nhecido por Sengoku (1467-
1573). Época em que os 
diversos clãs lutam entre si 
a fim de suplantar o poder 
diante da fraqueza do shogun 
Ashikaga. São famílias de 
raiz como Hojo, Takeda, Ue-
sugi, Mori e Imagawa. Diante 
destes, a família Oda não ti-
nha grande importância, mas 
foi quem se destacou no perí-
odo das guerras.

Entretanto, sozinho não 
se ganha batalhas: as alian-
ças são consolidadas. São 
alianças frágeis, pois aten-
dem necessidades momentâ-
neas. O meu aliado de hoje 
pode se tornar o inimigo de 
amanhã. A luta é fratricida, 
envolvendo irmãos de san-
gue, muitas vezes de mães 
diferentes, que pleiteiam 
poder em suas regiões. Isso 
aconteceu também com Oda 
Nobunaga. Não se tratava 
de um Oda qualquer, mas 
de Oda Nobunaga, que antes 
de unificar o Japão, teve que 
sobressair na própria terra de 
origem, Owari. Eliminou os 
irmãos que impediam sua as-
censão, como Nobuyuki.

Sua maior façanha foi a de 
vencer o exército do clã Ma-
tsudaira, aliado do clã Ima-
gawa, que avançava em dire-
ção a Kyoto. Alguns reveses, 
não impediu de derrotá-los, 
condenando o clã Imagawa 
e forjar uma aliança com o 
Matsudaira. Teria dado início 
à campanha de unificação do 
país. Muita trama contribuiu 
para o processo de conquista, 
derrotando também, além dos 
príncipes feudais, resistên-
cias feudais religiosas como 
a dos monges guerreiros do 
Monte Hiei, o mosteiro En-
ryaku-ji. Tratava-se de uma 
aristocracia do clero budista 
que no decorrer dos anos se 
tornou poderosa, autônoma, 
que não se submetia à auto-
ridade. Este fenômeno reli-
gioso deu-se também entre os 
resistentes do Ikkô-Ikki, for-
mado por populares, sacer-
dotes budistas da seita leiga 
Honganji, nobres locais, que 
lutavam contra a hegemonia 
da classe guerreira – samurais 
ou Bushi.

Vencidos os oponen-

tes, Oda Nobunaga vacilou 
quanto àqueles que lutavam 
a seu favor. Lealdade, em 
tempo de confusão, não pode 
ser levado a sério. Mesmo 
considerando-se num mundo 
em que as relações sejam 
pautadas por um código de 
conduta, o Bushidô. Podemos 
colocar, inclusive, o Bushidô 
em dúvida quando se trata 
das condições concretas da 
existência, em que as ideo-
logias caem por terra. O que 
vale, neste caso, são os afe-
tos que interferem em nossas 
decisões, nem sempre muito 
elegantes.

O caso se refere a traição 
de Akechi Mitsuhide, um 
dos homens de confiança de 
Nobunaga. No incidente de 
Honno-ji, Nobunaga se vê 
obrigado a cometer seppuku, 
mandando queimar o local 
para que não encontrassem 
a sua cabeça. Em junho de 
1582, Akechi ataca o templo 
de surpresa, onde Nobunaga 
descansava. Tratava-se de um 
golpe, que tentava encerrar a 
campanha de Nobunaga em 
unificar definitivamente o 
país. Não se sabe direito das 
causas desta súbita mudança 
de atitude do homem de con-
fiança. Haveria causas parti-
culares, bem como a ânsia de 
Akechi em assumir o posto 
de Nobunaga? Nunca se sou-
be direito.

Mais tarde, Akechi é 
morto na Batalha de yama-
zaki por Hideyoshi, fiel gene-
ral de Nobunaga. Mas o trun-
fo de Hideyoshi não demorou 
tanto. Após sua morte, as 
intrigas se formaram no pró-
prio meio. Hideyoshi era de 
origem camponesa, que não 
agravada muito os demais, de 
linhagem aristocrática. Quem 
sobressai neste momento é 
Tokugawa Ieasu (do clã Ma-
tsudaira), que mais tarde irá 
definir o destino do Japão 
após a Batalha de Sekigahara, 
de 1600. Para isso, atraiu para 
o seu lado os que não nutriam 
simpatia por Hideyoshi.

Poderia se considerar 
Tokugawa como um anti-le-
galista, que se opunha agora 
a Oda Nobunaga, seu antigo 
aliado. Em Sekigahara algo 
estranho aconteceu. Os lega-
listas contavam com a maior 
parte dos que o apoiavam, 
liderados por Ishida Mitsu-
nari. No entanto, Tokugawa 
ruim em campo de batalha, 
era bom nas negociações e 
artimanhas políticas. Seduziu 
os generais do lado ociden-
tal da batalha, como Mori, 
Kobayashikawa e Kikawa. A 
traição era a política da des-
confiança, que muito soube 
lidar Tokugawa. Para estar no 
poder, subornava-se os ini-
migos que se tornam amigos. 
Mas não se sabia até quando.

Foi durante o shogunato 
Tokugawa, que se implantou 
o sistema sankin-kotai: os 
feudos mandavam seus prín-
cipes para Edo, junto a Toku-
gawa, por um ano, depois 
que este retornava, ficava no 
lugar a esposa do príncipe. 
Refém? Possivelmente. Ha-
via também uma razão eco-
nômica. O deslocamento para 
a capital de um príncipe feu-
dal, com todo o seu séquito, 
exigia gastos enormes. Isso 
enfraquecia o feudo e deses-
timulava ações bélicas de 
resistência com Tokugawa. 
Não era uma política limpa, 
mas quem disse que a política 
tem que ser limpa? 

Nao Tsuda: relíquias e artefatosRegistros de Teisuke chiba

preocupar com o que irão co-
zinhar ou em qual restaurante 
irão comer.

Entre os pratos prepara-
dos exclusivamente para a 
ocasião pelo Nikkey Restau-
rante, destaques para o kakia-
gue, hossomaki, harumaki, 

karaguê, yakissoba, filé de 
pescada ao molho, entre ou-
tros.

Para garantir a diversão, 
a programação artística traz 
convidados também espe-
ciais como Marcos Aguena, 
o “Japa do Pânico”; yakko 
Sideratos (melhor ventrílo-
quo comediante do Brasil e o 
comediante Celso Júnior, co-
nhecido por suas imitações. 
Na parte musical, o show fica 
a cargo de Alexandre Arakaki 
(voz e violão), que abrirá o 
evento. 

O Almoço Especial de 
Dia das Mães será realizado 
dia 14 de maio (domingo), 
das 12h às 16h, no Salão de 
Convenções do Nikkey Pala-
ce Hotel. 

Os convites podem ser ad-
quiridos antecipadamente no 
Nikkey Hotel por R$ 60,00 
(individual - inclui entrada e 
buffet bebidas e sobremesas à 
parte). No dia, estarão custan-
do R$ 70,00 (individual- in-
clui entrada e buffet bebidas e 
sobremesas à parte). 

O Nikkey 
Palace Hotel 
preparou um 
Almoço Espe-
cial para o Dia 
das Mães. Pelo 
segundo ano, o 
hotel, localizado 
no coração da 
Liberdade, traz 
para o bairro 
mais oriental de 
São Paulo um 
evento repleto 
de atrativos gas-
tronômicos e de 
entretenimento. 

O Almoço 
Especial de Dia 
das Mães será 
realizado no dia 
14 de maio, no 
Salão de Con-
venções do hotel. O evento 
tem como proposta oferecer 
uma programação diferen-
ciada 

para a data, onde as fa-
mílias possam se reunir e se 
divertir com total conforto e 
segurança, sem precisar se 

 
Data: 14 de maio (domingo) 
Horário : das 12h às 16h 
Onde: Salão de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel (Rua 
Galvão Bueno, 425 - Liber-
dade)
Estacionamento no local 
(não incluso) 
Convites antecipados: R$ 
60,00 (por pessoa) e R$ 70,00 
(no dia) 
Mais informações: 
(11) 3207-8511 ou 
eventos@nikkeyhotel.com.br 
Site: www.nikkeyhotel.com.br 
Facebook: @hotelnikkey

DIvULgAçÃO

ESPECIAL

Nikkey Palace Hotel comemora Dia das Mães

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060



8 São Paulo, 11 a 17 de maio de 2017JORNAL NIPPAK

JOE HIRATA – Além do 
evento em prol da pequena 
Júlia Fernanda (leia nesta 
página), o cantor Joe Hirata 
esteve presente também na 
cidade de Boituva (SP) para 
animar a Festa do Trabalha-
dor promovida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores. “O evento 
estava bem cheio e este ano 
foi a minha segunda partici-
pação representando a Sakura 
Alimentos, que tem uma fá-
brica em Boituva”, destacou 
o cantor.

SOLIDARIEDADE

E os amigos atenderam 
ao chamado e compa-
receram em massa na 

Mostra de Desenhos da Júlia 
em prol da pequena Julia Fer-
nanda Branchelli Iizuka rea-
lizada no feriado do Dia do 
Trabalho, 1º de maio, na As-
sociação Hokkaido de Cultura 
e Assistência, na zona Sul de 
São Paulo. “Fiquei surpreso 
com a quantidade de pessoas. 
Não parava de entrar gente. 
Acho que passaram pelo local 
umas 750 pessoas”, lembrou o 
pai, Marcus Kiyohide Iizuka, 
ainda emocionado. “Para falar 
a verdade a ficha não caiu”, 
admitiu ele na terça-feira, 
um dia após a realização do 
evento que reuniu apresenta-
ções dos cantores Joe Hirata, 
Ryu Jackson – ambos ídolos 
da Julinha – exposição e venda 
de quadros pintados pela Júlia, 
bazar, almoço e a participação 
da bailarina Aline Hirakawa.

“A Julia tem muita luz e 
carisma, o que também aju-
dou. Mas o Izumu, Willian 
Lin, Hideshima, Manoel Ishi-
ki e a imprensa... Todos aju-
daram e muito outros amigos 
do Kodomo-no-Sono, Kibô-
-no-Iê e Ikoi-no-Sono e tantos 
outros que ajudaram a vender 
convites. Felizmente com a 
ajuda de todos foi um sucesso, 
graças a comunicação visual 
do Manoel e a coordenação 
geral do Izumu que sabe de 

tudo”, explicou Hide, que fi-
cou impressionado com a par-
ticipação e entrega de todos. 

Para Marcus, a missão era 
passar a mensagem sobre a 
paralisia cerebral e felicidade, 
que apesar das dificuldades 
impostas, não precisa ficar 
na plateia esquecido e aban-
donado. É possível subir no 
palco e brilhar”, disse o pai, 
acrescentando que “muita 
gente ficou impressionado 
com as pinturas dela”. “Teve 
um senhor que disse: ‘Tenho 
dois braços mas não pinto 
nada’”, lembrou, explicando 
que a mãe da Júlia, Fernanda 

Evento em prol da pequena Júlia Fernanda 
Branchelli Iizuka reúne mais de 700 pessoas

Branchelli é artista plástica. 
“Ela que escolhe as cores e 
também diz onde colocar as 
cores para começa a pintar”, 

destacou Hide, afirmando que  
fez novos amigos que apoiam 
a missão da Júlia. 

(Aldo Shiguti)

Salão da Associação Hokkaido ficou lotado
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Ademar Akimura e Lumi honda
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julia com Ryu jackson e amiguinhas
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julinha durante sua apresentação de balé
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julia com a bailarina Aline hirakawa
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Manoel Ishiki e Izumu honda, idealizadores e coordenadores
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Marcus hide, Fernanda, julia, Ryu jackson e joe hirata
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joe hirata e Ryu jackson no evento da julinha 
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Trabalhos da pequena artista em exposição no dia do evento
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ANIVERSÁRIO – 
Para comemorar o ani-
versário de um ano do 
pequeno Lucas, os pais, 
Celso e Mayumi reuni-
ram amigos e familia-
res, entre eles os avós 
Willian Ishiy e Julieta, 
na residência do casal, 
na Ana Rosa (zona Sul 
de São Paulo) para uma 
festa de confratermiza-
ção.
Fotos: Marcus Kiyohi-
de Iizuka

Willian Ishiy, julieta Ishiy e LucasEllye Ishiy e Lucas.celso Ishiy, Lucas e Mayumi
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JUN MIYAKE E RYUI-
CHI SAKAMOTO – Cenas 
de um domingo no Parque do 
Ibirapuera em que as atrações 
foram os músicos Jun Miyake 
e Ryuichi Sakamoto que en-
cerraram, assim, “em grande 
estilo”, as atividades progra-
mas para a inauguração da 
Japan House São Paulo. Ali-
ás, quem foi para ver Ryuichi 
Sakamoto, o grande astro da 
música internacional, acabou 
tendo uma agradabilíssima 
surpresa com a performance 

de Jun Miyake. Nem mesmo 
o tempo carrancudo afugen-
tiu os paulistanos. De acordo 
com os organizadores, cerca 
de 15 mil pessoas prestigia-
ram a apresentação. Como o 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae, 
que se misturou à multidão,  
além da presidente da Japan 
House São Paulo, Angela 
Hirata, do arquiteto japonês 
Kengo Kuma e do curador 
Marcello Dantas.

Fotos: Jiro Mochizuki

CONCERTO – 
Recital da pianis-
ta japonesa yoko 
Tokue no Colégio 
Harmonia, no dia 
3/5, e na residência 
oficial do cônsul 
geral do Japão em 
São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, no 
dia 5/5, para cele-
brar a inauguração 
da Japan House 
São Paulo.

Fotos: Jiro 
Mochizuki

Na Residência Oficial do Cônsul Geral do Japão em São Paulo
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SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente a 
água, umidade, maresia, temperaturas adver-
sas 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: comer-
cial@spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca recomenda 
o site que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com respon-

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

A menor lancha de fibra do Brasil - 
Xspeed 120
Va n t a g e n s 
de uma XS-
PEED: preço 
igual ou me-
nor que um 
Jet, leva até 4 
passageiros, 
som, áreas secas para guardar pertences, espaço para cooler, é leve e fácil 
de transportar pesando apenas 220kg o conjunto. O custo de manutenção 
é baixíssimo, você pode guardar em casa numa vaga de carro eliminan-
do custo de marina e seu consumo de combustível é de apenas 8 litros/
hora. Seja equipado motor Suzuki 30HP ou yamaha 40HP é uma lancha 
ágil, econômica e muito versátil. Navega perfeitamente com até 4 pessoas, 
absolutamente estável e segura. Também com ambos motores você puxa 
esqui ou Wake board, seja no mar, rio, lagoas ou represas. Informações 
com Carlos Sohck Ferreira email: carlos.s.ferreira@spotcomsat.com.br (11) 
9.8343.1521 Conheça mais sobre o estaleiro www.muranoyachts.com.br e 
neste link, vídeo da XSPEED em ação https://youtu.be/bD6mNhERvAA

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré tem 
as seguintes características: não 
derrete ao sol, flexível e com imi-
tação de ovas. Idealizado para cap-
turas de peixes em água salgada, 
salobra (mangues) ou água doce 
como: robalo, corvina, pampo, xa-
réu, badejo, olho de cão, garoupa, 
guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pirauna, caranha, cioba, 
xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e outros. Em 22 cores diferentes e 3 ta-

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

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

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

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

pescarias com sossego, tran-
quilidade e segurança! Infor-
mações e compras no tel: (42) 
3524 4505 ou 3524 3748 site: 
www.uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

CURTAS

Equipamentos – Parte 2 - Molinetes
É preciso treinar e no caso, arremessar. Só assim para conhecer o molinete, e explorar  
o máximo do seu potencial.

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Continuando o assunto 
da edição passada hoje 
vamos falar de moline-

te. Para conhecer bem o seu 
equipamento não se tem outra 
forma a não ser praticar com 
ele e mais do que isso, me-
lhor com orientação de quem 
conhece sobre o assunto. O 
ideal é procurar instrutores 
habilitados e conhecidos no 
mercado, as lojas de pesca 
sempre vão ter os nomes para 
indicar. Você não precisa ser 
um expert no assunto mas o 
básico é bom saber.

MOLINETES

Abastecimento
Requer atenção para não o 

fazer com a linha torcida. Se 
nas primeiras voltas perceber 
esta torção, corrija virando o 
carretel (de onde vem a linha 
que abastece). Observar no 
manual orientação sobre este 
procedimento assim como a 
bitola e quantidade de linha 
adequada para o modelo.

Fricção
Veja no manual onde se 

localiza este botão – normal-
mente em cima do carretel ou 
na parte traseira do equipa-
mento.

Deve ser feita a ¼ de re-
sistência da linha usada ou 
da vara - quando esta for de 
resistência menor que a linha. 
Exemplo: se abasteceu o mo-
linete com linha de 12 libras 
de resistência, o ajuste deverá 
ser de 3 libras. Isto significará 
que quando o peso na ponta 
da linha alcançar este limite, 
será liberada para não rom-
per.

Assim, montar seu con-
junto (vara + molinete + li-
nha), colocar uma balança na 
ponta da linha e executar a 
verificação. 

Como este procedimento 
não é usual, normalmente o 
pescador deixa a fricção um 
pouco aberta e se necessário 
(um peixe maior do que o es-
perado), libera mais na hora 
da briga, caso ache que vai 
arrebentar a linha.

Arremesso
Para executar o arremesso 

é necessário prender a linha 
junto à vara de pesca, usando 
o dedo indicador. A seguir, le-
vantar o pick-up ou aro, fazer 
o movimento para carregar a 
vara e proceder o arremesso. 

Após concluir, virar a mani-
vela para ativar o pick-up e 
travar a linha. Sempre para 
onde a ponta da vara estiver 
apontada é a direção que vai 
seguir o peso (isca).

Freando a isca no ar
Utilizar o dedo que trava 

a linha no lançamento - man-
tendo-o próximo do carretel, 
e ao visualizar que a isca está 
no ponto desejado é só encos-
tar na linha para finalizar o 
arremesso. 

Recolhimento da linha (não 
forçar o equipamento)

Utilizando carretilha ou 
molinete, o recolhimento 
deve ser executado utilizando 
a ação da vara de pesca, isto 
é, acionar a manivela quando 
a vara estiver no movimento 
descendente. Assim você le-
vanta a vara e na descida: ma-
nivela, para não forçar o equi-
pamento. Quem traz o peixe 
é a vara e não a carretilha ou 
molinete.

Durante a briga com o 

peixe, às vezes é necessário 
diminuir um pouco da pres-
são exercida na linha (libe-
rar a fricção), para isso é re-
comendável você conhecer 
bem o seu equipamento (leia 
o manual e pratique este pro-
cedimento que pode ser a di-
ferença para o sucesso da sua 
pescaria).

Uma das grandes vanta-
gens do molinete, além de 
ser difícil de ter cabeleira, é o 
uso com iscas extremamente 
leves. Mas engana-se quem 
acha que só com carretilha é 
que se tem precisão nos ar-
remessos. Especialistas neste 
equipamento se equiparam 
neste quesito também... tudo 
é questão de pratica e treino. 
Não se tem outro caminho 
para ter a mão certa, e como 
dizemos “pinchar de olhos 
fechados”. Para o leigo pode 
parecer bobagem ter esta pre-
cisão, mas é estar por exem-
plo, numa pescaria de robalos 
para verificar o quanto vale 
colocar a isca num pontinho 
embaixo da raiz da arvore, no 
meio de um monte de enros-
co.

Manutenção

Terminada a pescaria 
aproveitar para lavar todo o 
equipamento utilizado. Se 
possível aproveitar a hora 
do banho e, deixar a água do 
chuveiro escorrer nas varas, 
carretilhas, molinetes e iscas. 

Percebendo algum som 
estranho durante a pescaria 
ou depois desta limpeza pré-
via, reservar o equipamento 
para uma manutenção com-
pleta e não comprometer al-
guma peça.

Pescaria em água salga-
da ou salobra requer atenção 
dobrada devido a maresia. 
Isto vale para tudo que esti-
ver sujeito a ação da ferru-
gem (inclusive as iscas artifi-
ciais) que foi levado ao local, 
mesmo sem ter sido utilizado.

O ideal é sempre guardar 
seus equipamentos com a 
fricção solta e, proceder a re-
gulagem quando for montar o 
chicote ou trocar a isca.

ótimas pescarias!!!

APOIO

Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br 

Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br

Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br

Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br

Mustad 
www.mustad.com.br

Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.
br

SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br

União Pesca 
www.uniaopesca.com.br



São Paulo, 11 a 17 de maio de 2017 11JORNAL NIPPAK

Nippon Blue Jays ficou com o vice-campeonato

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

Artes para a vida
“A simples prática de 

uma Arte tem o poder de 
transcender a matéria e 

alcançar o espírito”

Assim como no Budo 
(Caminho Marcial) as artes 
japonesas tem por finalidade 
a elevação espiritual, a equi-
librada harmonia entre as 
energias e uma busca pela 
perfeição nos mínimos de-
talhes. 

As energias do “Céu”, 
da “Terra” e do “Homem” 
trabalhando em harmonia 
produzem uma “conexão” 
que transcendem o signifi-
cado da matéria e as técni-
cas utilizadas passam a ser 
“coadjuvantes” quando se 
atinge este estágio. Mas só 
se atinge este estágio com 
muita disciplina, muita re-
petição das técnicas e muito 
esforço da matéria (corpo), 
fatores paradoxos, presen-
tes no conceito filosófico do 
aprendizado. 

Neste mundo atual, onde 
o tempo parece não ter o 
mesmo sentido e age de 
forma muito mais rápida, é 
importante que as pessoas 

se conscientizem da impor-
tância de ter uma “Arte” em 
sua vida. Valores que pas-
sam despercebidos no dia a 
dia corrido, mas que fazem 
tão bem à própria vida. Em 
um mundo tão “material” 
estes valores precisam ser 
resgatados e aplicados, pois 
as pessoas estão cada vez 
mais se “distanciando” de 
tudo aquilo que não lhe traz 
retorno financeiro, causan-
do inevitavelmente um de-
sequilíbrio energético e sem 
harmonia. 

Todo tipo de Arte age 
de forma benéfica ao ser 
humano, diferentes nas téc-
nicas talvez, mas iguais no 
conceito. O aprofundamen-
to nesta Arte escolhida lhe 
traz além de todos os bene-
fícios físicos, também esta 
sensação de equilíbrio e 
harmonia, o que se transfere 
para o seu cotidiano, melho-
rando-o como ser humano. 

Nossa sociedade ne-
cessita de pessoas melho-
res, mais cultas e de muita 
Arte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

SOFTBOL

NELSON yAjIMA

Com uma vitória por 
9 a 1 sobre o Nippon 
Blue Jays, o Nikkei de 

Curitiba sagrou-se campeã 
da 15ª edição da Taça Brasil 
de Softbol Feminino Inter-
clubes Sub 17, competição 
realizada nos dias 6 e 7, no 
Nikkey de Marília, em Ma-
rília (SP), com a participação 
de oito equipes: Atibaia, Cen-
tral Glória, Gecebs, Indaiatu-
ba, Marília, Maringá, Nikkei 
Curitiba e Nippon Blue Jays. 
A terceira colocação ficou 
com a Central Glória, seguida 
por Atibaia. Na Prata, o título 
ficou com a equipe do Gece-
bs, com Maringá na segunda 
colocação.

Eleita a Melhor Arremes-
sadora e Melhor Jogadora da 
competição, Tammy Shiro-
ma, do Nikkein Curitiba, foi 
a destaque individual.

Classificação final  
das equipes:

Chave de Ouro – Campeã: 
Nikkei Curitiba; Vice: Nip-
pon Blue Jays; 3) Central 
Glória; 4) Atibaia
Chave de Prata – Campeã: 
Gecebs; Vice: Maringá; 3) In-
daiatuba; 4) Marília

Premiação Individual:
1ª Melhor Batedora: Paula 
Mildemberger (Nikkei Curi-
tiba - 71,4%)
2ª Melhor Batedora: Flávia 
Vitória Santos (Indaiatuba - 
66,7%)

Maior Potência de Batida 
“Slugging”: Raissa Mayumi 
Bianco (Central Glória - 
1,125)

1ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Lunara Ferreira 
Lopes (Marília - 4 C.)
2ª Melhor Empurradora de 

Carreiras: Amanda yumi M. 
Ferreira (Nikkei Curitiba - 4 
C.)
Melhor Roubadora de Ba-
ses: Raquel M. Murata (Nip-
pon Bj - 4 B.)
Rainha Do Home Run: Ana 
Luiza Bacelar (Indaiatuba - 2 
Rhr)
Melhor Arremessadora: 
Tammy Shiroma (Nikkei 
Curitiba)
Arremessadora Destaque: 
Sabrina Calou (Nippon Blue 
Jays)
Melhor Receptora: Luiza 
Demetrius Rodrigues (Nikkei 
Curitiba)
Receptora Destaque: Isabe-
la de Veque Spanier (Nippon 

Nikkei Curitiba é campeã da 15ª 
Taça Brasil Interclubes Sub 17

 
Engenheiro Marcos 
yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

do o seu máximo, vibrando 
muito e também com bastante 
torcida, resultando no brilho 
da competição.

Eis os resultados do evento:
Taça de Ouro Masculino – 
Campeão: Edgar Bull (Unip); 
Vice: Leonardo Arakaki (LA-
AUSP); 3) Heitor Machado 
Silva (Unicamp); 4) Gustavo 
Minami Ushisima (Macken-
zie)

Taça de Ouro Feminino – 
Campeã: Juliana Lindman 

(Unip); Vice: Jessica Namie 
Isseri (Unip); 3) Caroline Ka-
gohara (LAAUSP); 4) Natá-
lia Torino (LAAUSP)

Taça de Prata Masculino – 
Campeão: Gustavo Canuto 
Wang (UFABC); Vice: Rafael 
Botuem (UFABC); 3) Er-
ling Walter Simeon (Unasp); 
4) Guilherme Tsuzaki (FE-
AUSP)

Taça de Prata Feminino 
– Campeã: Gabriela Frei-
tas (USCS); Vice: Isadora 

Nos países desenvolvidos 
como os EUA e Japão, o es-
porte universitário é muito 
valorizado.

Desde janeiro de 2017, 
Jeff yamada trocou o Brasil 
pelos EUA, com bolsa de es-
tudos para jogar no Campeo-
nato Nacional, representando 
sua escola, a Lindenwood. Já 
yutaka Matsubara, está na 
Universidade de Waseda, no 
Japão, jogando tênis de mesa. 

No Brasil ainda estamos 
iniciando um processo, já que 
não temos uma política es-
portiva e por isso nem todas 
as faculdades valorizam os 
torneios entre escolas de ní-
vel superior.

No último final de se-
mana, na ADR Itaim Keiko 
Butterfly, aconteceu o Cam-
peonato Paulista Universitá-
rio Individual do 1º semestre, 
realizado pela Fupe - Federa-
ção Universitária Paulista de 
Esportes, valendo vaga para 
os JUBs - Jogos Universitá-
rios Brasileiros.

Com recorde de partici-
pações, tendo estudantes de 
Engenharia, Medicina, Eco-
nomia, Educação Física, Di-
reito, Administração, Publici-
dade, etc, ou seja mais de 24 
cursos, foram divididos em 
4 categorias. Taça de Ouro 
(atletas federados) e Taça de 
Prata (não federados), mascu-
lino e feminino.

As disputas foram bem 
acirradas, com os alunos dan-

Miyuki Carmo (CAASO); 3) 
Gabriela Teti (ESPM); 4) Mi-
riam Kawamura (CAASO)

A próxima etapa será no dia 
4 de junho
Campeonato Paulista Uni-
versitario de Equipes 

ARqUIvO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

Campeonato Universitário

Taça de Ouro Masculino: Edgar, Leonardo, heitor 
e  kallel (Fupe)

Taça de Ouro Feminino: juliana, jessica, 
caroline, Natalia e kallel (a partir da dir)

Taça de Prata Masculino: guilherme, Erling, 
Rafael, gustavo e kallel (a partir da dir)

Taça de Prata Feminino: kallel, Miriam, gabriela, 
Isadora, gabriela e Marcos yamada (a partir da dir)

Nikkei curitiba conquistou o tetracampeonato da 15ª Taça Brasil de Softbol Interclubes Sub 17

Marília foi a quarta colocada da Prata

Indaiatuba ficou em terceiro na Prata

Gecebs ficou com o título na Chave Prata

Atiabaia ficou em quarto na OuroCentral Glória ficou com o Bronze

Blue Jays)
Melhor 1ª Base: Fernanda 
Ayumi Higawa (Marília)
Melhor 2ª Base: Vitória Sue 
Imamura (Atibaia)
Melhor 3ª Base: Carolina 
Aiko Isa (Nippon Blue Jays)
Melhor Inter Bases: Rebeca 
Diniz Laudino (Nippon Blue 
Jays)
Melhor Jardineira Es-
querda: Amanda M. Mu-
rakami (Central Glória)

Melhor Jardineira Central: 
Natália Mami Oyama (Ma-
ringá)
Melhor Jardineira Direita: 
Mell Ayumi Horita (Maringá)
Atleta Mais Eficiente: Rais-
sa Mayumi Bianco (Central 
Glória)
Melhor Atleta da Taça Bra-
sil: Tammy Shiroma (Nikkei 
Curitiba)
Técnico Campeão: Milton 
Konno (Nikkei Curitiba)

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

R$2600
APTO DUPLO

BEST SEASON

HOTEL

GRAN SOLARE

(04 Dias)

LENÇÓIS MARANHENSES 
 FERIADO CORPUS CHRISTI

LENÇÓIS MARANHENSES
FERIADO CORPUS CHRISTI

Passagem aérea
Tour GRANDES LENÇOIS DIA TODO
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem 

 IDA:        15 JUNHO
VOLTA:  18 JUNHO

NÃO PERC
A TEMPO!

PARTICIPE

LENÇOIS
RESORT + taxa de emb

FAÇA UMA AVALIAÇÃO E TIRE SUAS DÚVIDAS
Para maiores esclarecimentos, acesse o site www.sfquiropraxia.com.br.

Existem vários depoimentos de pacientes que tiveram recuperação imediata.
Celulares: (15) 99149-5051 | 99617-4363 | 98111-4331

SOROCABA: Rua Reynaldo Ferreira Leão, 56 (Final da Av. Afonso Vergueiro - Paralelo Bombeiro)
Fones: (15) 3217-1041 | 3202-7544 | 98118-8546 | 99636-1620
ITAPETININGA: Av. Wenceslau Brás, 315 – Vila São João – Fone: (15) 3373-2695 | 3273-4053
TATUÍ: Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 145 – Centro (ao lado da Rodoviária) – Fone: (15) 3251-3487
INDAIATUBA: R. Ademar de Barros, 475 (próx. Rodoviária) – Fones: (19) 3801-5941 | 9626-9278

TRATAMENTO DE COLUNA COM MÉTODO DE QUIROPRAXIA
TÉCNICA ORIENTAL MILENAR

Tratamento com correção e recuperação dos nervos das articulações deslocados
Uma ciência milenar que passa de pai para filho há sete gerações

O método de Quiropraxia é uma ciência que fundamentalmente analisa o corpo como um 
todo orgânico e silencioso e não como um conjunto de peças interligadas.
É um tratamento alternativo milenar reconhecido pela OMS - Organização Mundial de 
Saúde, que traz resultado imediato.
Ao procurar um profissional capacitado de sua preferência o paciente volta à sua saúde 
normal. No caso de cirurgia, peça ao profissional a certeza de recuperação total para não se 
arrepender futuramente. Os profissionais não assumem responsabilidade.
Pela experiência de 48 anos de trabalho com este método de Quiropraxia, nunca foi cons-
tatado o rompimento do tendão (menisco), sendo que o mesmo apenas se desloca, sendo 
recolocado no lugar de maneira simples, como também não existe desgaste dos ossos, com 
recuperação imediata, sem sirurgia e sem medicamento. Isso se aplica às Hérnias de Disco 
da Coluna Lombar, Bursite no Ombro e Artrose no Joelho.

“A vida é uma só, e como é bom viver com saúde pefeita”

QUIROPRAXIA ORIENTAL  
sem tranco, sem torcida e sem manobra, não afeta ossos.

TRATAMENTO INDOLOR
SEM MEDICAÇÃO – NÃO É ACUPUNTURA – NÃO É FISIOTERAPIA

DIAGNÓSTICO EXCLUSIVO
Hérnia de Disco – Coluna Lombar L4 e L5
Artrose – Joelho
Nervo – Joelho (Nervo Fibral e Nervo Tibial)
Bico de Papagaio – Coluna Cervical
Bursite – Ombro
Insônia – Esquecimento
Cansaço – Mental
Recuperação – Memória

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO
• Tratamento Indolor
• Recuperação imediata
• 48 anos de experiência

Quem já foi operado ou perdeu atividade física e a dor 
voltou, tem boa recuperação.
Esse diagnóstico é causado pelo desvio do nervo do dis-
co L4 e L5, que altera a medula e outros.
Agora, porém, esses problemas podem ser plenamente 
resolvidos através de longos estudos elevatórios para o 
realinhamento esquelético, através de original e ade-
quada técnica terapêutica. No momento são poucos 
profissionais aqui no Brasil com esta técnica.
Resultado do tramento não é paliativo: com atividade 
física normal, o resultado é permanente. 
Técnica Milenar.

Terapeuta: SHOICHI

e-mail: sfquiropraxia@hotmail. com
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ESPERANÇA – No último 
dia 7, a Associação Benefi-
cente Feminina “Esperança” 
realizou, no Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial), o seu tradicional Bazar 
Beneficente. Paralelamente 

ao bazar, foi realizado o 27° 
Festival de Karaokê Femi-
nino. Presenças do cônsul 
geral do Japão em São Paulo 
Takahiro Nakamae e do pro-
fessor e maestro Akihisa Ki-
tagawa.
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