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Considerada a principal 
entidade representativa da 
comunidade nipo-brasilei-
ra, o Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência So-
cial), entrou em contagem 
regressiva para o processo 
eleitoral que definirá os 
dirigentes dos principais 
órgãos decisórios da enti-
dade: o Conselho Delibe-
rativo (dirigentes e metade 
dos membros), Conselho 
Fiscal e Diretoria.

Presidida por Tuyoci 
Ohara, a Comissão Elei-

toral reuniu-se pela pri-
meira vez no último dia 
22 de dezembro, ocasião 
em que foram definidos o 
cronograma de trabalho e 
os documentos que estão  
encaminhados aos asso-
ciados desde terça-feira 
(10). A primeira leva de 
documentos convida e dá 
instruções aos interessados 
em disputar a eleição para 
integrar o Conselho Deli-
berativo, quando serão re-
novados 50 membros efe-
tivos e 25 suplentes (gestão 
2017/2021).

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03

                    

Bunkyo divulga o cronograma para  
o processo eleitoral 2017

JIRO mOchIzUkI

SHINNENKAI – No úl-
timo dia 6, nas depen-
dências do Bunkyo, a 
tradicional Cerimônia de 

Comemoração do Ano 
Novo (Shinnenkai) reali-
zada pelo Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo 

em conjunto com as cinco 
principais entidades nipo-
-brasileiras reuniu cerca de 
250 pessoas, entre elas os 

presidentes das entidades 
co-participantes e o côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae. 

—————–——————––——————––––—————––—————–——————–––——––––––––––—––—––––| Pág. 09

Inscrições abertas para o 
28º Concurso Itoen 

O Bunkyo está recebendo 
até o próximo dia 27 as 
inscrições para o 28º Ito-
en Oi Ocha Shin Haiku 
Taisho, realizado desde 
1989 anualmente no Ja-
pão. Este concurso de hai-
ku inclui ainda uma seção 
em inglês, permitindo que 
pessoas de todo o mundo 
possam compor e partici-
par com seus poemas.
No Concurso Itoen, os 
candidatos podem ex-
pressar seus sentimentos 
em forma de haiku livre-
mente, sem a necessidade 

de utilizar os temas sazo-
nais (kigô) convencionais 
deste tipo de poema (ba-
seado na estrutura de 5-7-
5 sílabas). Os vencedores 
terão seu poema impresso 
na embalagem dos produ-
tos de chá verde Oi Ocha. 
Os candidatos podem ins-
crever até seis haiku, em 
japonês ou inglês, preen-
chendo os formulários es-
pecíficos de cada língua. 
Os poemas devem ser de 
própria autoria e não po-
dem ter sido publicados 
anteriormente.   Pag 6

Departamento de Karaokê 
do Nipo de Campinas toma 
posse nesta sexta

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

Mamoru Hayashi foi eleito 
presidente do Departamento 
de Karaokê do Instituto 
Cultural Nipo-Brasileiro 
de Campinas, por unanimi-
dade, para o biênio 2017 e 
2018. A eleição ocorreu em 
novembro. A posse acon-
tece nesta sexta-feira, 13, 
quando serão anunciados 

os integrantes da nova di-
retoria. Aquico Miyamura 
deixa a presidência e espera 
que Mamoru “fique por 
mais quatro anos, dando 
continuidade aos trabalhos 
do Departamento, conquis-
te mais gente, principal-
mente crianças, conforme 
está planejando”. 

DIvULgAçÃO

Depois do mega sucesso 
da primeira edição, vem 
aí o 2º Liberdade Japan 
Festival, nos dias 28 e 29 
deste mês, no Espaço de 
Convenções do Nikkei 
Palace Hotel, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo. 
A exemplo da edição ante-
rior, realizada nos dias 10 e 
11 de dezembro, o evento, 
uma parceria entre o artista 
e produtor Ossamá Sato – 
do Oriental Magic Show 
– o empresário Johnson 
Fukuya e o Nikkei Palace 
Hotel, reunirá uma progra-
mação variada, com atra-
ções para todos os gostos.

Vem aí a segunda edição do Liberdade Japan Festival
DIvULgAçÃO

—————–——————––——————––––—————––—————–——————–––——––––––––––—––—––––| Pág. 05

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

De 20 a 22 deste mês, Cuia-
bá, no Mato Grosso, será a 
capital brasileira de tênis 
de mesa com a realização 
da 67ª edição do Campe-
onato Brasileiro Interco-
lonial. Trata-se da maior 
competição da modalidade 
da América Latina e que 
este ano deve reunir cerca 
de 370 participantes no 
Ginásio Professor Aecim 
Tocantis. Segundo Marcos 
Yamada, membro da Co-
missão Organizadora do 
Intercolonial, é o menor 
número de atletas nos últi-
mos anos.

Cuiabá sediará Campeonato Intercolonial pela primeira vez
DIvULgAçÃO

—————–——————––——————––––—————––—————–——————–––——––––––––––—––—––––| Pág. 11



2 São Paulo, 12 a 18 de janeiro de 2017JORNAL NIPPAK

EDITORA JORNALÍSTICA
UNIÃO NIKKEI LTDA.

CNPJ 02.403.960/0001-28

Rua da Glória, 332 - Liberdade
CEP 01510-000 - São Paulo - SP

Tel. (11) 3340-6060
Fax (11) 3341-6476

Publicidade:
Tel. (11) 3340-6060
Fax (11) 3341-6476

jnippak@gmail.com

cris_kisihara@hotmail.com

Diretor-Presidente: Raul Takaki
Diretor Responsável: Daniel Takaki

Jornalista Responsável: Takao Miyagui (MTb. 15.167)
Redator Chefe: Aldo Shiguti

Repórter Fotográfica: Luci J. Yizima
Colaboradores: Erika Tamura, Jorge Nagao, 

Shigueyuki Yoshikuni, Célia Kataoka, Paulo Maeda, 
Cristiane Kisihara, Marcos Yamada e Jiro Mochizuki

Periodicidade: semanal
Assinatura semestral: R$ 90,00

jornaldonikkey@yahoo.com.br

JORNAL NIPPAK

AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

SANTOS-DUMONT - COLE-
ÇÃO BRASILIANA ITAÚ
Onde: Itaú Cultural (Av Paulista 
149, Bela Vista - Próximo à esta-
ção Brigadeiro do metrô)
De 12/12 a 29/01/2017 
Horário: 3ª a domingo, das 9h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2168-1778

A FORMA DAS IDEIAS: DE-
SIGN ITALIANO DO PÓS-
-GUERRA
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 14/12 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

LEDA CATUNDA - I LOVE 
YOU BABY
Curador: Paulo Miyada 
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 10/11 a 22/01/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

‘RYO MIZUNO, O HOMEM 
QUE INICIOU A IMIGRAÇÃO 
JAPONESA NO BRASIL E O 
SEU DIÁRIO DE BORDO DO 
KASATO MARU”
Onde: Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa no Brasil (Rua 
São Joaquim 381, 9º andar, Li-
berdade)
Visitação: 
05/11/2016 a 29/01/2017
Horário: 
3ª a domingo das 13h30h às 17h
Informações: 
www.museubunkyo.org.br

EXPOSIÇÃO GAUDÍ: BARCE-
LONA, 1900
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros)
De 20/11 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: R$12,00 e R$6,00 
(meia-entrada), Têm direito à 
meia-entrada estudantes, idosos 
com idade superior a 60 anos 
e professores da rede pública, 
mediante apresentação de docu-

mento comprobatório, Crianças 
até 10 anos, cadeirantes e defi-
cientes físicos têm entrada gra-
tuita todos os dias da exposição. 
E as terças-feiras a entrada é gra-
tuita mediante retirada de senhas 
na bilheteria do Instituto Tomie 
Ohtake.
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

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

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateaubriand 
– MASP 
Onde: Avenida Paulista 1578, 
Bela Vista 
Telefone: 11/3149-5959
Horário: 3ª a domingo das 10h 
às 18h (bilheteria aberta até 
17h30) e 5ª das 10h às 20h (bi-
lheteria até 19h30)
Horário especial: Programação 
de férias, o MASP abre suas por-
tas durante todas as segundas-
-feiras de janeiro de 2017. Serão 
cinco dias a mais no mês para 
visitar as exposições e participar 
das atividades do museu: 2, 9, 
16, 23 e 30 de janeiro. O horário 
permanece o mesmo dos outros 
dias, das 10h às 18h, com bilhe-
teria aberta até as 17h30. 
O MASP tem entrada gratuita às 
terças-feiras, durante o dia todo 
(10h às 18h) 

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

18h (Estacionamento Rua Mauá 
51)

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

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

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

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

EVENTO

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

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com a Cantora e 
Jurada Erika Kawahashi e o vo-
calista Issamu. Personal Dancers 
da Academia Dançando na Lua.
Onde: Associação Miyagui 
(Rua Fagundes 152, metrô São 
Joaquim, Liberdade)
Dia 14/01/2017
Horário: 17h30 às 22h
Reservas com Érika: 11/2578-
3829 e 11/99827-9925 e erika.
kawahashi@yahoo.com.br 

KARAOKÊ-DANCE  
NIKKEY CULTURAL 
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar um 
ambiente familiar onde os fre-
qüentadores cantam suas músi-
cas preferidas e dançam ritmos 

como o chá chá chá, rumba, 
forro, samba e country. Todos os 
domingos Baile com Musica ao 
Vivo.
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi)
Dias 14 e 15/01/2017
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com musica ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu

FESTIVAL NA VILA MADA-
LENA
Atrações musicais: são 44 atra-
ções que vão do choro ao jazz 
até discotecagens, palestras e 
oficinas sobre mobilidade ur-
bana e empreendedorismo femi-
nino.
Onde: Ruas Medeiros de Albu-
querque, Aspicuelta e Harmonia
Dias 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 
29/01 e 04 e 05/02/2017.
Horário: a partir das 13h
Ingresso: Programação cultural 
gratuita

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade)
Dia 21/01/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

CURSO

55º CURSO DE PINTURA E 
2º CURSO DE CERÂMICA IN-
FANTO-JUVENIL 
Onde: Bunkyo (Rua São Joa-
quim 381, 1º andar, Liberdade)
De 11 a 15/01/2017
Horário: 9h às 12h

Inscrições: De 09/12/2016 a 
08/01/2017, das 11h às 17h, na 
Secretaria do Bunkyo (térreo)
Informações: 11/3208-1755, 
com Aurora ou e-mail: bunka-
matsuri@bunkyo.org.br 
Taxa de inscrição: R$220,00 
para o público em geral e 
R$200,00 aos filhos dos associa-
dos (inclui o material que será 
usado durante as aulas) 

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

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

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

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE
JANEIRO/2017 – 14h às 16h
17/01 – Planejamento para al-
cançar os seus objetivos em 
2017 com Helena Sanada

19/01 – Descobrindo talentos: 
Como encaminhar profissional-
mente com Marcos Suguiura
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade)
Informações e Inscrições: 
11/3207-9014

INSTITUO TOMIE OHTAKE
Onde: Rua Coropés 88, Pinhei-
ros
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

CONVERSAS EM FLUXO
Programa de conversas com pes-
quisadores de diferentes áreas de 
conhecimento sobre temas liga-
dos à exposição de Gaudí
DIA 18/01/2017 às 19h
Yopanan Rebello - “A estrutura 
na obra de Gaudí”
DIA 02/02/2017 às 19h
Vitor Lotufo - “Méritos e lega-
dos de Gaudí”
Capacidade: 20 vagas para to-
dos os encontros.
Inscrições e informações 
pelo e-mail setoreducativo@
institutotomieohtake.org.br ou 
11/2245-1937

VISITA AO ATELIÊ DA AR-
TISTA LEDA CATUNDA
Dia 14/01/2017 das 10h às 12h
Ponto de encontro: Instituto To-
mie Ohtake
Até 20 pessoas

ENCONTRO COM SKE-
TCHERS
Dia 25/01/2017 das 14h às 17h
Das 14h às 15h30 - Oficina de 
cadernos artesanais
Das 15h30 às 17h30 - Saída para 
desenho livre
Evento Gratuito: 20 vagas.
Informações e inscrições: 
11/2245-1937

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

ARqUIvO/ALDO ShIgUtI

Considerada a principal 
entidade representa-
tiva da comunidade 

nipo-brasileira, o Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), entrou em 
contagem regressiva para o 
processo eleitoral que defini-
rá os dirigentes dos principais 
órgãos decisórios da enti-
dade: o Conselho Delibera-
tivo (dirigentes e metade dos 
membros), Conselho Fiscal e 
Diretoria.

Presidida por Tuyoci Oha-
ra, a Comissão Eleitoral reu-
niu-se pela primeira vez no 
último dia 22 de dezembro, 
ocasião em que foram defini-
dos o cronograma de trabalho 
e os documentos que estão  
encaminhados aos associados 
desde terça-feira (10).

A primeira leva de do-
cumentos convida e dá ins-
truções aos interessados em 
disputar a eleição para inte-
grar o Conselho Deliberativo, 
quando serão renovados 50 
membros efetivos e 25 su-
plentes (gestão 2017/2021). 
Os interessados podem se in-
crever ao CD até o dia 10 de 
fevereiro. A Comissão Eleito-
ral organizará a Cédula Única 
reunindo os nomes de todos 
os candidatos que tiverem 
seu pedido de inscrição apro-
vado. Esses nomes estarão 
em ordem alfabética, tendo 
ao lado um campo para os as-
sociados assinalarem o voto.

No dia 24 do mesmo mês 
os associados começam a re-
ceber as cédulas únicas com 
os nomes dos candidatos, que 
devem devidamente preen-
chidas e devolvidas (pesso-
almente ou via correio) até o 
dia 24 de março. 

Para se candidatar a mem-
bro do Conselho Delibera-
tivo, o associado deverá estar 
quite com suas anuidades – 
para poder exercer o direito a 
voto, até 15 dias antes de sua 
realização, ou seja, até 10 de 
março, o associado deverá 
estar quite com a contribui-
ção social relativa aos anos 
anteriores – e ter pelo menos 
três anos de filiação ao quadro 
associativo do Bunkyo. Além 
disso, é necessário que seja 
indicado por cinco associados 
ou por uma entidade reconhe-
cidamente idônea que tenha 
prestado relevantes serviços 
à comunidade nipo-brasileira.

Também podem se candi-

datar, sem necessidade de in-
dicação, aqueles que tenham 
ocupado cargos na Diretoria 
do Bunkyo por dois anos; ou 
tenham sido membros efeti-
vos do Conselho Fiscal por 
dois anos; ou já sejam ou te-
nham sido membros do Con-
selho Deliberativo.

A associada pessoa jurí-
dica que queira se candidatar 
deverá apresentar o Estatuto 
ou Contrato Social e a ata 
de eleição da Diretoria atu-
al, e indicar, no Formulário 
de Inscrição de Candidato, o 
nome da pessoa natural que a 
representará.

A 56ª Assembleia Geral 
Ordinária será realizada no 
dia 25 de março, com início 
às 8h30, em primeira con-
vocação; e meia hora depois 
em segunda convocação. A 

Ordem do Dia é eleger os 50 
membros efetivos e os 25 su-
plentes ao Conselho Delibe-
rativo do Bunkyo. 

Em seguida, os votos re-
cebidos por correio serão 
abertos na frente dos presen-
tes e somados às cédulas dos 
votos presenciais.

O associado impossibili-
tado de comparecer poderá 
ser representado por outro 
(também esteja quite com as 
obrigações sociais), mediante 
procuração com poderes es-
pecíficos, encaminhado jun-
tamente com o edital.

A etapa seguinte come-
ça no dia 31 de março com 
a abertura das inscrições das 
chapas para os dirigentes do 
Conselho Deliberativo, Dire-
toria e Conselho Fiscal.

A última etapa acontece 

no dia 29 de abril, com a 152ª 
Reunião Ordinária do Con-
selho Deliberativo, quando 
os 50 novos conselheiros 
eleitos, juntamente com os 
50 conselheiros do mandato 
2015/2019, vão eleger as cha-
pas dos dirigentes do Conse-
lho Deliberativo, Diretoria e 
Conselho Fiscal.

Nublado – Conforme revelou 
com exclusividade o Jornal 
Nippak em sua última edição, 
a atual presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya, preferiu não 
antecipar uma eventual can-
didatura à reeleição. Indagada 
se pretende continuar mais um 
mandato à frente da entidade, 
a presidente deixou a possibi-
lidade em aberto. “Nem sim 
nem não. Na realidade, esta-
mos iniciando conversas com 
nossos conselheiros e mem-
bros da diretoria para tratar 
sobre esse tema e encontrar a 
melhor solução para todos”, 
afirmou Goya, acrescentando 
que “o horizonte para este ano 
ainda está nublado”, mas que 
pretende trilhar “pelo cami-
nho da luz”.A reportagem do 
Jornal Nippak apurou que, 
o 5º vice-presidente da enti-
dade, Roberto Nishio, é um 
dos cotados para assumir a 
presidência do Conselho De-
liberativo no lugar do atual, 
Kiyoshi Harada, que com-
pletou o seu terceiro e último 
mandato.

(Aldo Shiguti)

Bunkyo define cronograma para 
o processo eleitoral 2017

Ohara, que preside a comissão Eleitoral: para se candidatar o associado deve quitar suas anuidades

A 56ª AgO acontece em março e deve eleger 50 membros do cD

tamente ligados às famílias 
do campo.

“Entendemos que o aten-
dimento especial à zona rural 
e um campo forte facilitam o 
desenvolvimento da cidade, 
especialmente por fornecer o 
alimento e a matéria prima”, 
disse Tamiko explicando da 
importância da integração e 
união dos diversos segmen-

tos e secretárias do Governo 
de Andradina para o suporte 
necessário às famílias.

O secretário anunciado 
de Desenvolvimento Agrá-
rio, Fernando Magno, que já 
está sendo preparado através 
da prefeita Tamiko um plano 
para o desenvolvimento do 
campo voltado á qualidade 
de vida. “Está sendo pensa-

A prefeita de Andradina 
(SP), Tamiko Inoue (PCdoB) 
realizou, no último dia 6, uma 
reunião para debater o desen-
volvimento agrário no muni-
cípio, voltado à agricultura 
familiar. Tamiko, que esteve 
acompanhada do vice-pre-
feito Pedrinho Bentivóglio 
(PSD), recebeu o presidente 
da Coapar (Cooperativa de 
Produção Agropecuária dos 
Assentados e Pequenos Pro-
dutores), Lourival Plácido, e 
o membro da diretoria Valde-
cir Pereira de Aquino, além 
do líder do MST da Alta No-
roeste, Renê Parren.

Em pauta foi discutido 
projetos importantes do mu-
nicípio como a Agroindús-
tria do Leite, a Central de 
Distribuição de Alimentos, 
o PAA (Programa de Aqui-
sição de Alimentos), o Pnae 
(Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar), programa 
Microbacias, e a melhoria das 
estradas rurais que estão dire-

do um trabalho em conjunto, 
com áreas como esporte, edu-
cação, cultura e saúde, além 
de um forte estímulo á produ-
ção”, comenta magno.

Também acompanharam a 
reunião os secretários nome-
ados, Luiz Henrique Pereira 
Silveira (Administração), Ha-
ruo Kojo (Governo e Gestão 
Participativa), o ex-secretário 
de Desenvolvimento Agrário, 
Rosivaldo de Paula, e a ex-
-coordenadora de Políticas 
para Mulheres, Paola Kotaki.

DIvULgAçÃO

ANDRADINA

Tamiko se reúne com lideranças para debater o 
desenvolvimento agrário

Durante encontro foram discutidos importantes projetos

Worley Santana  
e a Ventriloquia

*Erika Tamura 
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çatuba (SP) e 
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(Serviço de Assistência aos Bra-
sileiros no Japão). E-mail: erika-
sumida@hotmail.com

Ventr i loquia 
ou ventriloquis-
mo, é a arte de 
falar sem abrir a 
boca ou mover os 
lábios, manipulan-
do bonecos.

Eu, particu-
larmente, nunca 
tinha visto uma 
apresentação de 
ventríloquos, o 
pouco que eu sabia e conhe-
cia, foi o que eu vi na televi-
são, e mesmo assim, não me 
despertava muito interesse, 
nunca fui muito ligada em te-
atro de fantoches, nem bone-
cos falantes, mas depois que 
conheci o ator Warley San-
tana, comecei a me interessar 
mais por essa arte.

Para quem não conhece, 
Warley Santana é ator, apre-
sentador, humorista e ven-
tríloquo. Faz parte da nova 
geração de talentos brasilei-
ros. São 10 anos de carreira, 
fez o curso de ventríloquo na 
Maher Studios, e tem se de-
dicado a arte, tornando-se um 
referencial em ventriloquia 
no Brasil.

 Conheci o Warley através 
do humorista Luiz França, 
aqui no Japão. O Luiz França, 
estava no Japão para desen-
volvermos um projeto juntos, 
onde através da ONG que tra-
balho, levamos aulas de tea-
tro para as escolas brasileiras 
no Japão. Assim, a criança 
pode utilizar as técnicas do 
teatro para o seu próprio de-
senvolvimento e desenvol-
tura pessoal. E nessas coinci-
dências loucas da vida, o Luiz 
comentou sobre o Warley e a 
sua arte com os bonecos, li-
gou para o amigo que pron-
tamente topou vir ao Japão e 
fazer parte desse projeto da 
ONG com as crianças brasi-
leiras. E foi incrível!!

Uma das coisas que mais 
gosto nesse trabalho que faço, 
é fazer projetos com as crian-
ças e os jovens. Me dá uma 
força espetacular, saio reno-
vada, energizada e emociona-
da. Não houve um dia sequer, 
nessas visitas escolares, que 
eu não tenha tido vontade de 
chorar. É muito emocionante.

Agendei as visitas nas 
escolas, e chegando lá, já 
dá para sentir a energia. As 
crianças correm atrás de nós, 
nos olham com aquela cari-
nha feliz e curiosa, muito le-
gal. Fizemos o workshop de 
teatro com o Luiz França, as 
crianças nos surpreenderam 
com o show de improvisos e 
vimos que, realmente, cada 
escola tem alunos talentosos 
escondidos.

 Mas quando o Warley 
entrou com o boneco... As 
crianças foram uníssonas nos 
gritos de empolgação.

Warley trouxe, o Seu An-
tenor, um boneco-senhor, 
onde interagiu com as crian-
ças e respondeu as perguntas 
feitas por elas. Mas o ponto 
alto mesmo foi quando o Plí-
nio entrou em cena. Plínio é o 
boneco-menino, que para es-
sas apresentações nas escolas 
brasileiras no Japão, apren-
deu algumas palavras em ja-
ponês, usadas no cotidiano e 
que fazem parte do dia a dia 
das crianças também, elas fo-
ram ao delírio.

Eu nunca imaginei que os 
bonecos despertariam tanto 
a atenção das crianças, se 
soubesse, teria pedido para 
o Warley vir antes. Temos 
muitos problemas dentro da 
comunidade brasileira no Ja-
pão, e as crianças e os jovens 
brasileiros também sentem 
algum resquício desses pro-
blemas. Por exemplo, quando 
abrimos a sessão de pergun-
tas e respostas, percebemos 
que muitos estão perdidos, 

não sabem se querem ficar 
no Japão ou se querem real-
mente voltar ao Brasil, outras 
crianças não sabem como é o 
Brasil, a ideia que eles têm é 
o que ouvem dos pais, ou o 
que vêem nas mídias. Tem as 
crianças que são mais intros-
pectivas, as mais tímidas, as 
mais ativas, as mais falantes, 
o interessante foi ver  que to-
das as crianças, ao verem os 
bonecos, tiveram a mesma re-
ação: brilho nos olhos, aten-
ção redobrada e no rosto um 
sorriso que demonstrava a fe-
licidade do momento.

E o mais sensacional de 
tudo, é a atitude do ator War-
ley Santana, que antes de ser 
ator, é um ser humano, que 
quando soube do nosso pro-
jeto, topou vir sem hesitar, 
pagando tudo do seu bolso, 
sem cobrar absolutamente 
nada, apenas com o coração 
aberto. São atitudes assim 
que têm que ser levadas para 
o conhecimento de todos. Va-
mos deixar as notícias ruins 
de lado um pouco, abaixar o 
tom de raiva, vamos esquecer 
um pouco aquela vontade de 
só criticar, e vamos aplaudir 
essas pessoas que se engajam 
num projeto social, sem visar 
o financeiro. 

Eu posso assegurar que no 
meu trabalho, o retorno hu-
mano é muito maior que qual-
quer outra coisa. Já encontrei 
pessoas que vieram me agra-
decer por alguma ajuda ou 
apoio que recebeu através da 
ONG, e isso não tem dinheiro 
no mundo que pague.

Um recado para aqueles 
que geralmente criticam o 
nosso trabalho, falando que 
não fazemos mais do que a 
obrigação: “Vocês nunca sa-
berão o que é esse sentimento 
de alegria, felicidade, quando 
uma pessoa vem e fala, muito 
obrigado!”. 

Tenho certeza que foi isso 
que o Warley sentiu, as crian-
ças o rodearam, abraçaram, 
tiraram fotos o encheram de 
perguntas, e isso não tem di-
nheiro que compre. Sei que 
a viagem custou cara para o 
Warley, mas o que ele rece-
beu em troca, essa energia, 
os olhos brilhando, a empol-
gação das crianças, acho que 
não existe valor financeiro 
que consiga alcançar isso. E 
criança é muito sincera, se ela 
gostou ou não gostou, será 
demonstrado imediatamente, 
sem rodeios e sem frescuras.

A porta está aberta para o 
Warley, quando quiser vir ao 
Japão para dar continuidade 
a novos projetos, será sem-
pre bem vindo. Seguramente 
as crianças também esperam 
por mais momentos como 
esse. São esses momentos 
que marcam para sempre a 
vida das pessoas, tanto para 
as crianças, como para nós, 
adultos, mas totalmente en-
volvidos nessa atmosfera in-
fantil e encantadora.

COLUNA DA ERIKA TAMURA

ARqUIvO PESSOAL
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Rail Pass, um direito aos imigrantes japoneses do Brasil!

NIPÔNICA

Não estou muito a par da 
polêmica do Rail Pass que a 
empresa JR East Japan pre-
tende, a partir de abril, negar 
aos japoneses residentes no 
Brasil. Mas a matéria rela-
tiva, da última edição deste 
JN (pag.4), de que Kenren 
(Federação das Províncias) 
e Bunkyô foram envolvidos 
em petições ao governo ja-
ponês e entidades relacio-
nadas para revisão da deter-
minação, remeteu-me a um 
posicionamento antigo.

O Rail Pass existe nos 
EUA, em países da Europa 
e Ásia, para atrair turistas 
estrangeiros e, mais preci-
samente, para estimulá-los à 
circulação interna para que 
conheçam melhor suas cul-
turas, tradições e até paisa-
gens naturais. Atitude corre-
ta, inclusive em prol da pró-
pria economia desses países.

Da mesma forma foi im-
plantada no Japão, com a di-
ferença de que por ter sido, 
historicamente, um país 
emigrante, por algum des-
lize em seu escopo, durante 
anos, acabou contemplando 

também seus patrícios resi-
dentes no exterior.

A nova determinação, 
excluindo-os, fez com que 
membros do Kenren ape-
lassem ao próprio para que 
recorresse junto ao governo 
japonês pela alegação de que, 
por suas funções, tendo de 
viajar com certa frequência 
ao Japão e, lá, se deslocarem 
diversas vezes (?) entre To-
kyo e respectivas províncias, 
essas idas ao país se tornarão 
inviáveis.

Considero frágil apenas 
essa alegação porque se o ob-
jeto do Rail Pass é o turista es-
trangeiro será fácil indeferir o 
pedido enviado ao Ministério 
de Transporte, Departamento 
de Turismo Japonês e JR East 
Japan.

Para mim, a alegação cor-
reta é a do DIREITO!! Sim... 
àqueles que tiveram de sair 
do Japão contra a vontade e, 
pior... por indução do próprio 
governo japonês à época! Ou 
seja, não aos “recentes” que 
saíram por opção própria e 
em plena efervescência da 
economia nacional que até 

levou o país a compor o G7.
Afirmo isso porque consi-

dero estar subentendido nas 
próprias razões à emigração. 
No início do século passado, 
o governo japonês pilotava 
uma nau à deriva! Território 
ínfimo, explosão demográfi-
ca e pobreza extrema! As in-
vasões à Coréia e China não 
foram por razão imperialista, 
mas expansionista! Preci-
savam abrigar sua enorme 
população. A economia não 
era boa e piorou ainda mais 
com despesas das guerras. 
Sem contar promessas de re-
compensas aos retornados, 
além de... retornados. Como 
premiá-los? Simples: man-
dando-os para fora! Por isso 
se valeram até de propaganda 
enganosa.

A saída de parte da popu-
lação, pois, foi um alívio ao 
governo japonês que, a partir 
daí, finalmente, pode dire-
cionar o país ao desenvolvi-
mento que o levou à situação 
atual. E devem isso também 
aos nossos imigrantes!

Pois é. Agora, quero ver 
Kenren, Bunkyô e... políti-

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

cos nikkeis, cumprindo seus 
papéis, convencerem o go-
verno japonês de que o Rail 
Pass é até pouco pelo que 
lhes representaram “nossos 
japoneses”. 

Já tinha feito esse po-
sicionamento, vinte anos 
atrás, em meu romance So-
nhos Que De Cá Segui, ao 
criar um personagem ja-
ponês para dialogar com o 
meu, brasileiro, sobre imi-
gração japonesa no Brasil 
na expectativa de que fosse 
traduzido ao japonês. Não 
tive sucesso.

Quem sabe, agora? Né, 
não?!

Falar a verdade
Entalada na garganta
Ao menos, alivia

MUNDO VIRTUAL

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

Começo o ano de 2017 
com o nítido sentimento de 
que a tecnologia irá acelerar 
ainda mais a participação 
em nossas vidas, e que os 
problemas no mundo vir-
tual só irão aumentar; isto 
me leva a acreditar que de-
vemos aumentar o foco em 
algumas questões, mesmo 
que já conhecidas, para en-
frentá-los adequadamente 
quando surgirem.

Tenho sempre dito que 
sou a favor dos benefícios 
que a tecnologia traz a cada 
área de nossas vidas, e fa-
lando no compartilhamento 
de informações, notícias e 
fatos, acredito que redes so-
ciais, blogs e sites jornalísti-
cos, dentre outros, facilitam 
tremendamente o exercício 
da liberdade de expressão e 
da comunicação, diante do 
vasto público que é alcan-
çado por uma postagem ou 
notícia em curto espaço de 
tempo.

Mas também existe o 
“reverso da moeda”, pois 
com a mesma velocidade 
que fatos e idéias se propa-
gam, também são rapida-
mente difundidas as ofensas 
à honra, imagem ou intimi-
dade alheias. 

A lei 12.965/14 (lei do 
marco civil), ao regulamen-
tar os princípios, garantias, 
direitos e deveres para o 
uso da internet no Brasil, se 
propôs a proteger os direitos 
à privacidade, à liberdade 
de expressão, comunicação 
e manifestação de pensa-
mento.

É ela quem dirige ao pro-
vedor onde o conteúdo está 
hospedado, a exigência de 
que o remova, sempre que 
este conteúdo, gerado por 
terceiros, viole a intimidade 
em decorrência da divul-
gação, sem autorização de 
seus participantes, de ima-
gens, vídeos ou outros ma-
teriais contendo cenas de 
nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado, imediata-
mente após o recebimento 
da notificação formulada 
pelo participante ou seu re-
presentante legal.

Ela também prevê que 
depois de notificado o pro-
vedor, se não for realizada 
com rapidez a remoção do 
conteúdo ofensivo e ele con-
tinuar acessível, o provedor 
seja também responsabiliza-
do pelos danos decorrentes 
da postagem ofensiva.

Achei coerente uma de-
cisão judicial a que tive 
acesso, onde ficou claro que 
esta responsabilidade diz 
respeito aos “provedores 
de hospedagem” e não aos 
“provedores de pesquisa”, 
pois estes representam ape-
nas sites de busca, ao con-
trário dos provedores de 
hospedagem, que realmente 
armazenam o conteúdo en-
caminhado pelo usuário e o 
disponibilizam a terceiros.

Ora, se um determinado 
conteúdo, considerado ofen-
sivo pelo usuário, foi arma-
zenado em um provedor de 
hospedagem, seria inútil no-
tificar ou mesmo processar 
judicialmente o provedor 
de pesquisa, pois ele apenas 
divulga o aludido conteúdo 
a quem realiza uma busca, 
sem guardar informação al-
guma.

Com a lei 12.965/14, 
sempre que o conteúdo en-
volver questões ligadas à in-
timidade sexual, sejam sim-
ples cenas de nudez ou atos 
sexuais propriamente ditos 
- onde se insere a chamada 
“vingança pornô”, bastará 
que a vítima realize a noti-
ficação extrajudicial ao pro-
vedor de hospedagem, que 
se não remover o conteúdo 
da URL indicada, passará a 
responder pela divulgação 
ilícita, juntamente com o 
autor da hospedagem.

Embora na lei não haja 
prazo específico, as decisões 
judiciais indicam que o pro-
vedor de hospedagem, após 
notificado quanto à existên-
cia de conteúdo potencial-
mente ilícito ou ofensivo, 
deve removê-lo preventiva-
mente no prazo de 24 horas, 
até que tenha tempo hábil 
para apreciar a veracidade 
das alegações do autor da 
notificação.

Tem sido considerado 
que precisa haver a maior 
brevidade possível na remo-
ção, porque ao serem dis-
ponibilizados os conteúdos 
junto aos provedores de hos-
pedagem, de qualquer lugar 
do mundo qualquer pessoa 
pode acessá-los instanta-
neamente, o que acarreta a 
multiplicação extrema do 
dano, agravando a dor mo-
ral da vítima, e muitas vezes 
levando-a a atentar contra 
a própria vida, quando não 
consegue conviver com a 
divulgação.

Se confirmar a veracida-
de das alegações contidas na 
notificação, o provedor deve 
excluir definitivamente o 
conteúdo denunciado; por 
outro lado, se considerar in-
fundadas as alegações, deve 
restabelecer o livre acesso a 
este conteúdo, sob pena de 
responder solidariamente 
com o autor direto da posta-
gem ofensiva, em virtude da 
omissão praticada.

Para se adaptar a isto 
e disponibilizar ao usuá-
rio uma ferramenta que lhe 
facilite reclamações e de-
núncias, muitos provedores 
criam sistemas on-line de 
mensagens ou de envio de 
e-mails, onde vítimas e de-
mais usuários podem comu-
nicar sobre abusos, o que na 
prática acaba tendo o valor 
que uma notificação extraju-
dicial teria.

Por fim, embora o pro-
vedor de hospedagem esteja 
obrigado a remover conte-
údo potencialmente ofensi-
vo assim que tomar conhe-
cimento do fato, e em caso 
de postagens com conteúdo 
sexual este conhecimento 
será por via extrajudicial, 
caso o ofendido venha a 
optar por entrar logo com 
uma ação judicial contra o 
provedor ao invés de sim-
plesmente notifica-lo, ele 
terá feito a judicialização do 
litígio, e a partir daí estará 
sujeito ao que for decidido 
pelo Judiciário. 

Postaram imagens minhas  
na internet, de conteúdo 

sexual: e agora?

CAMPINAS

cELIA kAtAOkA

Mamoru Hayashi foi 
eleito presidente do 
Departamento de 

Karaokê do Instituto Cultural 
Nipo-Brasileiro de Campi-
nas, por unanimidade, para o 
biênio 2017 e 2018. A eleição 
ocorreu em novembro. A pos-
se acontece nesta sexta-feira, 
13, quando serão anunciados 
os integrantes da nova direto-
ria. Aquico Miyamura deixa a 
presidência e espera que Ma-
moru “fique por mais quatro 
anos, dando continuidade aos 
trabalhos do Departamento, 
conquiste mais gente, princi-
palmente crianças, conforme 
está planejando”.

“Cabe à diretoria conti-
nuar promovendo de recur-
sos adequados para os asso-
ciados, como local, equipa-
mentos técnicos, professo-
res, fazer inscrições para que 
os cantores participem dos 
concursos de karaokê, Pau-
listão e Brasileirão”, disse 
Mamoru.

“Os cantores devem ter 
um ambiente agradável, com 
muita harmonia e união cul-
tivando a amizade entre eles. 
Buscar novos cantores e for-
talecer o Departamento de 
Karaokê, sempre atuar em 
prol do Nipo”, destacou Ma-
moru. Finalizando, ele infor-
mou que a equipe de direção 
será basicamente a mesma, 
com a inclusão de novos in-

tegrantes, que se dispuserem 
a colaborar.

Quem é – Mamoru nasceu 
na cidade de Serrana (SP). 
Morou em Mogi das Cru-
zes até os 18 anos. Veio para 
Campinas cursar a Faculdade 
de Engenharia. Trabalhou 
na antiga Telesp, hoje Vivo 
e na Sanytech Fibrasa, em 
São José dos Campos. Ca-
sado com Laura, Mamoru 
tem duas filhas: Daniela e 
Paty. Frequenta o karaokê do 
Nipo desde 2003 e a convite 
do presidente Tadayoshi Ha-
nada passou a ser apresenta-
dor dos eventos. Começou no 
Undokai  desde então nunca 
mais parou, atua em vários 
eventos e concursos de kara-
okê como mestre de cerimô-
nia, domina a língua japonesa 
e fala muito bem o português.

Em 2003, quando passou 
a frequentar o Nipo de Cam-
pinas, a sua filha mais nova, 
Paty, passou a cantar nos con-
cursos. Mamoru tem como 
hobby a pesca e o seu estilo 
de música favorita é o enka. 
“Não canto, pois sempre  fui 
fortemente desaconselhado 
pelas filhas por ser desafina-
do. Dizem elas que não sirvo 
nem para cantar o parabéns a 
você”, brinca o novo presi-
dente.
(Célia Kataoka, especial 
para o Jornal Nippak)

Novo presidente do Departamento 
de Karaokê do Nipo de Campinas 
toma posse nesta sexta-feira

mamoru hayashi, que pretende manter praticamente a mesma 
equipe: “Os cantores devem ter um ambiente agradável”

A deputada estadual Már-
cia Lia (PT) lamentou o fale-
cimento do empresário Nel-
son Chinço Cuniyochi (Nel-
sinho da Nipo) ocorrido no 
dia 13/12. Ele estava inter-
nado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
São Paulo desde o dia 7/12, 
quando teve um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). 
Ele deixa esposa, filhos e ne-
tos. 

“Nelsinho era um ser hu-
mano fabuloso, exemplar. 
Conheço de muitos anos seu 
trabalho à frente da Nipo e da 
Okinawa e sempre fiz ques-

tão de prestigiar todos os seus 
eventos, verdadeiras celebra-
ções da cultura japonesa em 
Araraquara. Além disso, por 
trás de todas essas festas, ha-
via um trabalho social igual-
mente importante realizado 
por ele. A comunidade tem 
muito a agradecer ao Nel-
sinho e sua família por tudo 
o que fez. Sentiremos muito 
sua falta”, lamentou a depu-
tada. 

No ano passado, Márcia 
Lia articulou junto ao Banco 
do Brasil a liberação de uma 
verba de R$ 15 mil para a 
realização da 20ª edição do 

ARARAQUARA

Deputada lamenta morte de Nelsinho da Nipo
Festival Tanabata Matsuri “ 
Encontro das Estrelas. 

Nelsinho, de 65 anos, era 
casado com dona Rosa, é pai 
de Reinaldo, Rogério e Fa-
biana e avô de Felipe e Ma-
riana. Ele deixa ainda a nora 
Fabiana, esposa de Rogério. 

Empresário do ramo de 
festas e gastronomia e atuan-
te nas obras sociais, Nelsinho 
começou sua carreira profis-
sional em um escritório de 
contabilidade, depois traba-
lhou na construção civil e em 
empresas de venda de veícu-
los. Mas seu grande sonho era 
ser bancário. Em entrevista 

concedida à revista Kappa em 
2011, Nelsinho contou que 
trabalhou no Banco Mercan-
til e depois no Banespa, onde 
atuou de 1974 a 2000. 
(Da assessoria da deputada 
Márcia Lia)
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novas técnicas de tratamento 
para essas lesões, buscando 
aprimoramento e atualização 
contínua”, resume o Dr. Le-
onardo Addêo Ramos, res-
ponsável pelo “Programa de 
Especialização em Cirurgia 
do Joelho do Hospital Nipo-
-Brasileiro”.

Graduado em Medicina 
pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, o Dr. Leonardo 
continuou sua formação em 
Ortopedia e Traumatologia 
no Pavilhão Fernandinho Si-
monsen da Santa Casa de São 
Paulo, tornando-se Membro 
Titular da Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT). Realizou 
sua pós-graduação em Me-
dicina e Traumatologia do 
Esporte pela UNIFESP- Es-
cola Paulista de Medicina, 
onde alcançou o Doutorado 
em 2009. Atualmente é mé-
dico assistente do Centro de 
Traumatologia do Esporte da 
UNIFESP.

Programa de Especializa-
ção – O “Programa de Espe-
cialização em Cirurgia do Jo-
elho do Hospital Nipo-Brasi-
leiro”, iniciado em 2009, bus-
ca incentivar o aprendizado 
cirúrgico prático e promover 
o conhecimento acadêmico e 
científico.

“Os membros do Grupo de 
Cirurgia do Joelho já atuavam 
em outros serviços de ensino, 
e surgiu a vontade de alguns 
alunos continuarem seus es-
tudos acompanhando o nosso 
trabalho aqui no Nipo. O nú-
mero de interessados foi gra-
dualmente crescendo e assim 
surgiu a necessidade de oficia-
lizarmos o serviço, que hoje 
é credenciado na Sociedade 
Brasileira de Cirurgia do Joe-
lho”, destaca o Dr. Leonardo.

“Como médico credencia-
do na Sociedade Brasileira de 
Cirurgia do Joelho, podemos 
treinar médicos ortopedistas 
nesta especialidade e creden-
ciá-los, após um ano, a pres-
tar a prova e obter o título de 

O Grupo de Cirurgia do 
Joelho do Hospital Nipo-
-Brasileiro (HNB) é espe-
cializado no tratamento de 
doenças e lesões traumáticas 
do joelho, oferecendo aten-
dimento personalizado em 
todas as patologias desta ar-
ticulação. Localizado na Uni-
dade de Ortopedia do HNB, 
concentra todos os serviços 
complementares (Raio-X, 
Ressonância Magnética, To-
mografia Computadorizada, 
Ultrassonografia, Exames 
Laboratoriais, etc.) no mesmo 
complexo, o que seguramente 
é prático e economiza tempo 
para o paciente.

A equipe é chefiada pelo 
Dr. Jorge Liozi Yamashita, 
formado pela Escola Pau-
lista de Medicina - Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Especialista em 
Ortopedia pelo Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUSP), 
no Campus Ribeirão Preto, 
estagiou no Tokyo Teishin 
Hospital, no Japão em 1989. 
É membro ativo da Sociedade 
Latino Americana de Ortope-
dia, da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatolo-
gia (SBOT), da Sociedade 
Brasileira de Artroscopia e da 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia do Joelho.

“O Grupo de Joelho é 
uma equipe de especialistas 
nesta articulação, que tem 
como objetivo o tratamento, 
o estudo e o ensino da ci-
rurgia do joelho, atuando no 
atendimento aos pacientes e 
realizando cirurgias no Hos-
pital Nipo-Brasileiro, além 
de promover pesquisas rela-
cionadas às tecnologias e às 

especialista. Os residentes do 
grupo de trauma do esporte 
da UNIFESP, onde atuo como 
assistente da Grupo de Joelho 
e orientador da pós-gradua-
ção da disciplina de Medi-
cina do Esporte, também me 
acompanham no HNB desde 
2009”, complementa o coor-
denador.

Seleção para 2017 – O pro-
cesso de seleção dos dois mé-
dicos será coordenado pelo 
Centro de Estudos do Hospi-
tal Nipo-Brasileiro, com rea-
lização prevista para o mês de 
janeiro. O participante da se-
leção deverá observar as nor-
mas do edital e os requisitos 
básicos do Hospital, além das 
regras específicas do Serviço 
de Cirurgia do Joelho.  

Serão convocados médi-
cos ortopedistas aprovados 
no Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia 
(TEOT) da Sociedade Bra-
sileira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT). O estágio 
terá tempo mínimo de um 
ano, com início em fevereiro, 
e será obrigatória a inscrição 
no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP) antes do 
início do programa, além da 
realização de pelo menos um 
trabalho cientifico para a con-
clusão do treinamento.

Mais informações podem 
ser obtidas no Centro de Es-
tudos do Hospital Nipo-Bra-
sileiro pelos telefones: (11) 
2633-2412 / (11) 2633-2200 
(com Alzira).

E-mail: pesquisa.clinica@
hospitalnipo.org.br

http://www.hospitalnipo.
org.br/pagina/grupo-de-cirur-
gia-do-joelho/

DIvULgAçÃO

HOSPITAL NIPO-BRASILEIRO

Serviço de Cirurgia do Joelho inicia seleção para 
Programa de Treinamento

grupo tem como objetivo o tratamento, o estudo e o ensino da 
cirurgia do joelho

MEGA BAZAR

DIvULgAçÃO

Depois do mega su-
cesso da primeira 
edição, vem aí o 2º 

Liberdade Japan Festival, nos 
dias 28 e 29 deste mês, no Es-
paço de Convenções do Nik-
kei Palace Hotel, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo. A 
exemplo da edição anterior, 
realizada nos dias 10 e 11 de 
dezembro, o evento, uma par-
ceria entre o artista e produtor 
Ossamá Sato – do Oriental 
Magic Show – o empresário 
Johnson Fukuya e o Nikkei 
Palace Hotel, reunirá uma 
programação variada, com 
atrações para todos os gostos.

Serão cerca de 45 ba-
zaristas que estarão venden-
do os mais diversos produ-
tos – como roupas, calçados 
e artigos importados. Na 
parte artística, destaque para 
as apresentações do cantor 
Nobuhiro Hirata e para o 
show com o Oriental Magic 
Show. Formado em 1988 
pelos mágicos Ossamá Sato, 
Fujikan e Phanton, em quase 
três décadas o grupo vem 
se apresentando em clubes, 
casas noturnas, teatros, con-
venções, feiras e congres-
sos, além de inúmeros pro-
gramas televisivos colecio-
nando admiradores de todas 
as idades.

Destaque ainda para o 
espetáculo com o humorista 
Bob Show e demonstração de 
kung fu com o Instituto Pin-
heiro, além de apresentações 
de grupos de taiko.

Durante os dois dias, os 
visitantes também poderão 
saborear pratos típicos da cu-
linária japonesa, como sushi, 
hot roll e o yakissoba. Aliás, 

quem preferir pode garantir 
o seu prato antecipadamente  
a preço promocional de R$ 
10,00. As reservas são ilim-
itadas – no dia o prato estará  
sendo vendido a R$ 15,00.

Segundo Ossamá a ideia 
do festival surgiu quase que 
por acaso. “No início, era 
para ser apenas um show de 
mágica, mas como já contabi-
lizamos 28 anos de carreira, 
lançamos a ideia de um fes-
tival”, explica Ossamá, acres-
centando que o projeto ficou 
completo com o parceiro 
Johnson Fukuya. 

A expectativa dos orga-
nizadores é atrair um público 
estimado em 2500 pessoas 
nos dois dias.

O Jornal Nippak tam-
bém apoia mais esta inicia-
tiva e lança a promoção “O 
momento mágico da minha 
vida!”. Para participar basta 

acessar o site: www.portalnik-
kei.com.br e contar um mo-
mento mágico de sua vida. As 
respostas mais criativas rece-
berão os seguintes prêmios 
(que serão entregues nos dias 
do evento): 1) Livro As Aven-
turas Mágicas dos Magic 
Ninjas + 2 vales yakissoba; 2) 
Kit de Mágica Espetacular; 3) 
Panela Kimpira Nabe

(Aldo Shiguti)

2º LIBERDADE JAPAN 
FESTIVAL
Quando: Dias 28 e 29 de ja-
neiro, das 10 às 18 horas
Onde: Espaço de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel: Rua 
Galvão Bueno, 425 – Liber-
dade (próximo à estação 
Liberdade do metrô)
Entrada franca
Informações pelo telefone: 
11/3207-8511 ou www.nikkey-
hotel.com.br

Vem aí a segunda edição do Liberdade Japan 
Festival no Nikkey Palace Hotel

Formado em 1988, o trio Oriental magic Show é uma das atrações do Festival

O prefeito de Lins (SP), 
Edgar de Souza (PSDB), re-
cebeu recentemente em seu 
gabinete a visita do vereador 
Akio Matsuura (PSDB). De 
acordo com o chefe do exe-
cutivo, Akio veio com o ob-
jetivo de estreitar relações e 
discutir diversos projetos.

“O Akio está organizando 
uma agenda com a Câmara 
de Comércio Brasil-Japão, 
para ajudar a trazer investi-
mentos do setor empresarial 
para nossa cidade”, disse o 
prefeito.

Segundo Edgar, estreitar 
os laços com a Câmara dos 

vereadores neste novo man-
dato é prioridade. “Temos que 
trabalhar juntos pensando no 
desenvolvimento da cidade”, 
finalizou.
Fonte: Codec - Coordena-
doria de Comunicação

DIvULgAçÃO

LINS

Akio Matsuura quer atrair 
investimentos japoneses 
para o município

Akio matsuura com o prefeito de Lins, Edgar de Souza

Evento terá cerca de 45 bazaristas que estarão vendendo os mais diversos produtos

Nobuhiro hirata também estará presente na segunda edição

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

FAcEbOOk/cRIStIANO NObUhIRO 
hIRAtA
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LITERATURA

DIvULgAçÃO

O gosto pela leitura veio 
desde muito cedo. Em 
parte influência de 

sua ascendência. Filha de pai 
alemão com mãe japonesa, 
Leila Guenther nasceu em 
Santa Catarina e é o que se 
pode considerar dessa nova 
safra de escritores. Formada 
em Letras pela USP, publi-
cou os livros de contos O 
Voo Noturno das Galinhas 
(Ateliê Editorial), em 2006, e 
Este Lado para Cima (Sereia 
Ca(n)tadora, Revista Babel), 
em 2011, e o de poemas Via-
gem a um Deserto Interior 
(Ateliê Editorial), em 2015, 
além de ter participado de 
diversas antologias: Quartas 
Histórias: Contos Baseados 
em Narrativas de Giuoma-
rães Rosa (Garamond, 2006), 
Capitu Mandou Flores: Con-
tos para Machado de Assis 
nos Cem Anos de sua Morte 
(Geração Editorial, 2008), 50 
Versões de Amor e Prazer: 50 
Contos Eróticos por 13 Auto-
ras Brasileiras (Geração Edi-
torial, 2012), Cusco, Espejo 
de Cosmografias: Antología 
de Relato iberoamericano 
(Ceques Editores, 2014), Ou-
tras Ruminações: 75 Poetas e 
a Poesia de Donizete Galvão 

(Dobra Editorial, 2014), e 70 
Poemas para Adorno (Nova 
Delphi, 2015).

Apesar da farta produção, 
o livro de estreia só foi publi-
cado aos 30 anos. “Não tive 
pressa para publicar, tinha que 
amadurecer o projeto”, conta 
Leila. O Voo Noturno das Ga-
linhas, que reúne textos que 
ela já vinha escrevendo desde 

os 18 anos de idades – alguns 
foram reescritos – foi publica-
do também no Peru no idioma 
espanhol e em 2015 foi lan-
çado em Portugal.

Mas foi com o livro de 
poemas e haicais Viagem 
a um Deserto Interior que 
Leila conquistou definitiva-
mente seu espaço no mercado 
literário.A obra foi uma das 

17 selecionadas pelo Prêmio 
Petrobrás Culltural de 2012 
entre 1452 inscritos em Pro-
dução Literária.

Dividido em cinco par-
tes – Paisagens de Dentro, O 
Deserto Alheio, Castelo de 
Areia, Um Jardim de Pedra 
e A Possibilidade do Oásis – 
e com ilustrações de Paulo 
Sayeg, o livro marcou outro 
“gol de letra” ao ser um dos 
finalistas do Prêmio Jabuti – 
o mais importante prêmio li-
terário brasileiro – de 2016 na 
Categoria Poesia.

O vencedor foi Arnaldo 
Antunes com Agora Aqui 
Ninguém Precisa de Si (Com-
panhia das Letras), mas Leila 
também se considera vence-
dora. “Para mim foi um feito 
inédito ver meu primeiro 
livro de poemas concorrer 
com gente como Thiago de 
Mello”, conta ela, acrescen-
tando que escreveu “por de-
manda”, em “mais ou menos 
dois anos”. 

Para o futuro, Leila plane-
ja lançar um romance e “algo 
sobre a imigração” em forma 
de conto. “Algo imperfeito”, 
explica ela, que encontra-se 
numa fase mais zen.

(Aldo Shiguti) 

Finalista do Jabuti em 2016, Leila 
Guenther prepara novos voos

dos anteriormente.
Além disso, os coordena-

dores do Brasil destacam que, 
caso necessário, os formu-
lários podem ser copiados e 
distribuídos livremente, mas 
avisa que não será permitido 
usar as fichas de inscrições 
dos anos anteriores.

A cada concurso, os for-
mulários apresentam algumas 
mudanças e, portanto, os can-
didatos que usarem material 
dos concursos anteriores se-

rão desclassificados.
Em relação ao preenchi-

mento, a organização chama 
atenção para o campo “ano 
escolar” que somente deverá 
preenchido por candidatos 
estudantes.

Os formulários devem 
chegar à Secretaria do Bun-
kyo (veja endereço abaixo) 
até o dia 27 de janeiro para 
que possam ser enviados ao 
Japão. Eles também podem 
ser entregues pessoalmente, 

O Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social) 
está recebendo até o próximo 
dia 27 as inscrições para o 
28º Itoen Oi Ocha Shin Hai-
ku Taisho, realizado desde 
1989 anualmente no Japão. 
Este concurso de haiku inclui 
ainda uma seção em inglês, 
permitindo que pessoas de 
todo o mundo possam com-
por e participar com seus po-
emas.

No Concurso Itoen, os 
candidatos podem expressar 
seus sentimentos em forma 
de haiku livremente, sem a 
necessidade de utilizar os te-
mas sazonais (kigô) conven-
cionais deste tipo de poema 
(baseado na estrutura de 5-7-
5 sílabas).

Os vencedores terão seu 
poema impresso na emba-
lagem dos produtos de chá 
verde Oi Ocha.

Os candidatos podem ins-
crever até seis haiku, em ja-
ponês ou inglês, preenchendo 
os formulários específicos de 
cada língua. Os poemas de-
vem ser de própria autoria e 
não podem ter sido publica-

de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h30.

Mais informações pelo te-
lefone (11) 3208-1755, com 
Massami.
Endereço para o envio da 
correspondência:
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social
Rua São Joaquim, 381 –
Liberdade - CEP 015008-900
São Paulo – SP 
A/C Massami Imamoto

DIvULgAçÃO

HAIKU

Inscrições para o 28º Itoen Oi Ocha Shin Haiku Taisho 
prosseguem até o dia 27 deste mês

Os vencedores terão seu poema impresso na embalagem dos produtos de chá verde Oi Ocha

A escritora Leila guenther: “Para mim já foi um feito inédito”

cultura, o dia a dia, os costu-
mes e as tradições dos japo-
neses.

O dinamismo das aulas e 
a abordagem de todos estes 
assuntos, sempre atualizados, 
são alguns dos diferenciais do 
curso, que triplicou o número 
de alunos em seus cinco anos 
de existência.

Desde 2012, com a pri-
meira turma, o curso vem re-
cebendo grande procura não 
apenas de descendentes de 
japoneses, mas também de 
pessoas de todas as idades e 
origens, por diversas razões, 
desde interesse em mangás, 
animes ou artes marciais ja-
ponesas, até funcionários de 
empresas japonesas ou pes-
soas que sonham, um dia, em 
fazer uma viagem à Terra do 
Sol Nascente.

Uma novidade para este 
ano é a abertura do Interme-
diário 2, uma continuação 

do Intermediário 1, voltado a 
alunos já com bastante fluên-
cia no idioma.

Níveis – O Marugoto tem 
cursos com níveis e módulos 
adequados às diferentes ne-
cessidades e conhecimentos. 
Na Fundação Japão em São 
Paulo, são ministradas aulas 
dos níveis: Básico 2, Pré-in-
termediários 1 e 2,  Interme-
diário 1 e o novo módulo para 
2017, o Intermediário 2. O 
curso do nível Básico 2 é para 
aqueles que já sabem ler um 
pouco da escrita japonesa e 
têm uma certa noção de japo-
nês. Já sabem, por exemplo, 
fazer uma auto-apresentação 
simples ou comunicar-se com 
assuntos casuais, como o que 
gosta de comer, o que fez no 
fim de semana, etc.

No entanto, o livro didá-
tico também abrange níveis 
Introdutórios e Básico 1, vol-

As inscrições para as no-
vas turmas do curso de japo-
nês Marugoto, uma parceria 
da Fundação Japão em São 
Paulo (FJSP) com a Aliança 
Cultural Brasil-Japão, já es-
tão abertas e têm vagas limi-
tadas.

O curso utiliza os livros 
Marugoto Língua e Cultura, 
utilizados nos 28 países em 
que é ministrado, proporcio-
nando aos alunos diretrizes 
consideradas referência para 
o ensino, aprendizado e ava-
liação do idioma. Este mate-
rial didático é elaborado es-
pecialmente por professores 
da The Japan Foundation, 
fundamentado no JF Stan-
dard for Japanese-Language 
Education.

Esta metodologia é volta-
da a alunos a partir de 18 anos 
de idade e inclui não apenas o 
aprendizado do idioma, mas 
também atividades sobre a 

tados àqueles com nenhuma 
ou um pouco de experiência 
com o idioma japonês. As au-
las para estes níveis são ofe-
recidas pela Aliança Cultural 
Brasil-Japão, no curso Maru-
goto Aliança.

Para quem tiver curiosi-
dade de saber mais sobre os 
diferentes módulos, um teste 
de nivelamento está disponí-
vel no site http://fjsp.org.br/
marugoto/ . Também é possí-
vel assistir a uma aula gratui-
tamente, para conhecer me-
lhor a dinâmica. Para isso, é 
necessário agendar com ante-
cedência na Fundação Japão.

Informações sobre o curso
Fundação Japão em São 
Paulo: Avenida Paulista, 37 - 
2º andar (próximo à estação 
Brigadeiro do metrô)
Tel.: (11) 3141-0110
www.fjsp.org.br/marugoto
marugoto@fjsp.org.br

CURSO DE JAPONÊS

Matrículas abertas para as turmas de 2017 de Marugoto 

Silvio do Baú e  
a menina do bambu

Silvio Santos vem aí! É o 
nome da exposição do rei dos 
domingos no MIS, Museu da 
Imagem e do Som, em São 
Paulo, que fica em cartaz até 
março. É o nome também do 
seu jingle que abria o seu pro-
grama na rádio e na TV. Em 
2011, ele teve que pagar ao 
autor da música, Arquimedes 
Messina, R$ 5 milhões, de in-
denização pelo uso da música 
por décadas.

Acompanho Silvio Santos 
desde criança. Ele tinha um 
programa de rádio e lembro 
que tinha um quadro assus-
tador  “Histórias que o povo 
conta”. Ele já vendia o seu 
carnê do Baú da Felicidade. 
Ele alugava 8 horas da pro-
gramação da TV Paulista, fu-
tura TV Globo. No domingo, 
do meio-dia às 8 da noite, ele 
reinava como reina até hoje.

Quando morei no bairro 
Santa Cecília, próximo ao 

Centro, nos anos 70, via-o 
esporadicamente pois ele atu-
ava na Radio Globo, vizinho 
do “meu” prédio. Lembro-me 
que meu irmão Roberto me 
apresentou a uma senhora, 
sua amiga, que era superfã 
do homem do Baú. Depois de 
um bate papo com ela, recebi 
o mais estranho elogio nesta 
vida.

- Você é mais Silvio San-
tos que o seu irmão!

 
O caso do bambu

Naquele domingo, 
12.05.82, Silvio Santos fazia 
o programa Domingo no Par-
que, ao vivo, e entrevistava 
as crianças  que perguntavam 
a diferença entre uma coisa 
ou outra. Tudo seguia nor-
malmente quando uma me-
nina, nissei talvez, perguntou 
ao SS:

- Qual a diferença entre 
um poste, uma mulher e o 
bambu?

- Não sei. Lá vem bestei-
ra!– disse o apresentador.

- Um poste dá à luz em 
cima. A mulher dá à luz em-
baixo. – explicou ela.

- E o bambu? – perguntou 
Silvio.

- Enfia no teu *! – con-
cluiu a menina, bem descon-
traída, rindo com as outras 
crianças.

-  Boca suja! Sem vergo-
nha! Sem vergonha! – co-
mentou SS.

- E o bambu? – perguntou 
Silvio e tapou a boca da me-
nina.

 
Em 2008, o programa 

Pânico dizia ter encontrado 
aquela criança que surpreen-
deu SS com aquela pegadi-
nha. Em entrevista, foi iden-
tificada como Izaura de Al-
meida Garrido Paes. Admitiu 
que se arrependeu amarga-
mente por ter feito aquela 
brincadeira.

O bambu virou a sua mal-
dição. Uma amiga revelou 
que ela, que era extrovertida, 
passou a ficar fechada, reca-
tada e triste. O apresentador 
do programa Pânico, encer-
rou a matéria assim:

- A maldição do bambu a 
atingiu de tal forma que ela, 
hoje em dia, só anda com 
uma bengala, um cajado de 
bambu.

O apresentador, claro 
nunca esqueceu daquela his-
tória. Recentemente, ela fez 
a mesma pergunta para a pe-
quena apresentadora Maísa. 
As colegas de trabalho de 
SS, que conheciam a piada, 
gargalharam quando a Maísa 
perguntou: E o bambu?

Vamos deixar o bambu 
pra lá- disse SS, rindo.

Em abril de 2009, o blog 
babyreiepaula.blogspot. com.
br deu outra versão da me-
nina do bambu.

Izumi Honda é o nome 
daquela menina que aprontou 
com SS.

“Residente na cidade de 
Curitibanos/SC, Izumi pa-
rece ter se dado muito bem 
na vida apesar do episódio 
ocorrido no programa SS. A 
menina do bambu cursou En-

genharia na Universidade do 
Estado de Santa Catarina e 
conseguiu um belo emprego 
de engenheira agrônoma no 
governo estadual.

Antes disso, ela também 
viajou para o Japão.

Hoje com 36 anos, Izumi 
vive uma vida normal e total-
mente alheia ao famoso ví-
deo que protagonizou. Mas, 
vejam só a ironia do destino, 
a menina do bambu é prati-
cante de Kendo – arte mar-
cial caracterizada pelo uso 
da espada de bambu.  Talvez 
essa seja a forma que ela en-
controu para afastar todos os 
engraçadinhos que vinham 
perguntar: e o bambu?”

Postado por Reinaldo Fer-
raz - Blog às 21:21 

EM 2012, Izumi foi can-
didata a vereadora, em Curi-
tibanos-SC, aos 47 anos, 
pelo PSD, obteve 234 votos, 
sendo a segunda suplente.

 
Como presidente da Asso-

ciação Cultural Brasil-Japão, 
núcleo Celso Ramos, da ci-
dade Frei Rogério, Izumi 
Honda, é também vice-presi-
dente da FANSC, Federação 
das Associações Nikkeys de 
Santa Catarina.  Izumi tem 
uma vida agitada e produtiva, 
tem potencial para ser uma li-
derança cultural ainda maior.

Nas Olimpíadas do Rio, 
em junho, ela estava lá como 
intérprete para emissoras 
japonesas como a NHK, a 
maior delas, e que já esteve 
em Frei Rogério para a co-
bertura da chegada da Cha-
ma da Paz, em dezembro de 
2015. Integraram o grupo, 
além de Miwa Onaka, Izumi 
Honda, Julia Orie Yamamoto, 
Elizabeth Yoshie Ugaji Sato, 
Ernesto Eisaku Onaka, Eli-
na Hideko Onaka e Megumi 
Takizawa.

Estava encerrando o texto 
quando uma notícia recente, 
de 04.01.17, trouxe as últi-
mas de Izumi Honda, no site 
festasno brasil.catracalivre.
com.br/as- festas/sudeste/
sakura-matsuri- festa-que-
-traduz-o-japao-no- brasil/ 
Vale a pena ler, na íntegra.

 
Quem diria que o mais 

charmoso sakura matsuri 
do Brasil, acontece numa 
pequena cidade de SC, co-
mandada pela “menina do 
bambu”.

  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

DIvULgAçÃO
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CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

branco e amarelo
enfeitam a velha igreja 
só copos-de-leite
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Súbito aguaceiro – 
Águas da piscina invadem
Varanda e quintal.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

O velho missal –
Os santinhos marca-páginas
no caminho da traça. 
Carlos Martins
São Paulo, SP

suave fragrância
copos de leite floridos
em torno da casa
Carlos Viegas
Brasília, DF

Jardim do museu –
os copos-de-leite brancos
refletem o sol
Cassia Carvalho-Maccari
St. Laurent du Var, França

o andar da traça
na parede do escritório –
um toque doméstico...
Clarice Villac
Campinas, SP

calorão na tarde
de repente o corre-corre
aguaceiro à vista
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Parece semente
fixada na parede.
Lá dentro a traça!
Iraí Verdan
Magé, RJ

Singelo... tão branco...
embeleza minha mesa.
Um copo-de-leite!
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

gritos vêm do quarto
outro vestido da esposa
furado de traça
José Marins
Curitiba, PR

Lamento geral –
Nenhum guarda-chuva à mão
diante do aguaceiro
Madô Martins
Santos, SP

Nuvens bem escuras
ameaça de aguaceiro –
Guardo minhas flores.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Após o aguaceiro,
Um barquinho de papel
Descendo a rua.
Reneu Berni
Goiânia, GO

tudo parado 
nem o cão sai do lugar –
tremendo aguaceiro
Rose Mendes
Ilhabela, SP

alta madrugada –
o gotejar das bicas
após o aguaceiro
Seishin
São Roque, SP

O moço, encharcado,
surpreendido no aguaceiro,
suspira e sorri.
Sonia Rodrigues
Santos, SP

Nesta tarde escura
Breve aguaceiro virá
Estrondosamente...
Yone
São Paulo, SP

Na velha camisa
felizmente nem se vê
o furo da traça.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Aguaceiro – Traça – Copo de leite
TEMAS DE JANEIRO

Temas de março (postar até 10 de fevereiro)
Lua cheia – Cantárida – Algodão

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

Técnica e disciplina (9)
Francisco Handa

Quando se coloca que o 
compositor deve falar so-
bre a Natureza, a impressão 
que causa é que deve unica-
mente debruçar-se a respeito 
dos fenômenos atmosféricos 
como a chuva de primavera, 
a neblina, ou sobre as fes-
tas como Natal, Quaresma, 
Festas Juninas, Carnaval e 

assim por diante. Como se 
o haicai fosse algo diferente 
do homem em sua subjeti-
vidade. A tradição poética 
ocidental incentiva as ob-
servações internas em sua 
subjetividade. De fato, isso 
também acontece com o hai-
cai. Não nega o que ocorre 
em torno de nós e percebido 

através do próprio corpo. No 
haicai, suponho, o corpo não 
está separado do espírito. Da 
mesma forma, não está se-
parado da Natureza que nos 
circunda, sendo esta também 
o corpo do homem.

Qualquer coisa que seja 
percebida em forma de kigô 
trata também de nossa po-

tencialidade em expressar 
sentimentos. O Dia das Mães 
é um kigô de tema geral, uni-
versal, independente da cul-
tura. Cada compositor terá 
uma experiência própria ao 
compor a respeito. Alguns 
tem mães idosas, outros nem 
tem mais mães. Isso deve ser 
considerado.

chicohanda@yahoo.com.br

O lobo e o filho

Muito estranho é quando 
um aventureiro assassino 
percorre o Caminho do In-
ferno – Meifumado – levando 
consigo o filho de três anos, 
como que este tivesse que 
submeter-se à vontade do 
pai. De fato, incomoda. Ao 
mesmo tempo o incômodo 
atrai pela sua ousadia, quando 
a realização deste aconteci-
mento faz parte de um mito, 
criado através da ficção das 
HQ ou na linguagem mais 
apropriada: mangá.

Quando Itto Ogami 
ainda pertencia aos esca-
lões sociais da burocracia 
do clã Tokugawa, que pas-
sou a governar o Japão do 
século XVII, na função de 
kaishakunin, nada havia 
de excepcional, senão a de 
desempenhar a sua tarefa. 
Um kaishakunin era o res-
ponsável de dar o golpe de 
misericórdia ao condenado 
a cometer o ato de auto-
-imolação – o seppuku. Pos-
to desejado por Retsudo Ya-
gyu, que numa conspiração 
condenou-o a admitir trai-
ção junto ao seu senhor. Ao 
recusar tal acusação, negou-
-se a morrer justamente a 
realizar o seppuku. Ao invés 
disso, tornou-se um fora da 
lei, até que pudesse vingar-
-se de Retsudo, responsável 
pela sua desgraça e assassi-
nato de sua esposa e todos 
seus serviçais.

Antes, submeteu o próprio 
filho, Daigoro, poucos meses 
de idade, a uma prova. De um 
lado, espetou a espada no ta-
tame, do outro pôs uma bola. 
A escolha seria do menino. 
“Se escolhesse a bola, ele 
se uniria à mãe, talvez fosse 
melhor”. Entretanto, não 
aconteceu. Daigoro passou a 
viajar num carrinho de bebê, 
bastante rudimentar, fortale-
cido com chapas de metal e 
uma suposta metralhadora na 
parte dianteira. Lateralmente, 
lanças e alabardas eram dis-
farçadas como anteparos do 
carrinho.

O papel de Daigoro nesta 
série tem uma importância 
primordial. É uma criança 
especial, educado pelo pai 
às intempéries da vida, prin-
cipalmente àquela que tive-
ram que escolher. Poucas 
vezes Daigoro fala, somente 
o essencial. Em sua voz 
quase grave, pode-se ou-
vir emitindo um misterioso 
Chan. Um longo Chan, que 
se referia ao pai, talvez o di-
minutivo de Otôchan. 

Por inúmeras vezes Dai-
goro foi deixado só no portal 
de um templo abandonado, 
ou  em ponto qualquer que 
pudesse ser encontrado de-
pois. “Por três dias ficarei 
fora”, disse Itto. Deixa ra-
ções suficientes para a sobre-
vivência, uma provisão com 
água. Caso não retorne da 
missão, Daigoro deve se vi-
rar por conta própria, ensina 
o pai. Parece cruel, não para 
um filho de samurai. Desde 
cedo, o menino é treinado a 
perseverar, sem ceder a mi-
sericórdia dos mercadores, 
das mulheres que se apiedam 
diante de uma criança inde-
fesa. Não se trata de Daigo-

ro, com certeza.
Mas ele continua sendo 

uma criança. Não pode ter 
tudo que deseja, sabe disso. 
Nem mesmo um lar tem di-
reito, senão a de acompanhar 
o pai em sua derrocada, sem 
passado para ser lembrado, 
sem futuro estável em al-
gum desejado. O único ob-
jetivo é o de retornar a Edo, 
mas antes, terá que trilhar a 
difícil senda infernal, acei-
tando trabalhos de assassi-
nato, mas principalmente 
enfrentando os homens de 
Retsudo. A vida de Daigoro 
se confunde com a de Itto 
Ogami, sem separação seja 
na morte, seja na vida.

Por isso, Daigoro é co-
locado à prova diversas ve-
zes, cuja fraqueza poderá 
significar o seu fim. É jus-
tamente na ausência de Itto 
que Daigoro revela a sua 
perseverança em viver como 
criança, mas diferente das 
demais. Certa vez, Daigo-
ro visitou uma feira em que 
brinquedos estavam postos 
à venda. Desejou um deles. 
Na mesma feira, havia uma 
ladra, que surrupiou uma 
carteira. Entregou a Daigoro, 
que na posse dela usou parte 
do dinheiro para comprar 
o brinquedo. Descoberto, 
Daigoro foi conduzido preso 
e exposto em público para 
receber golpes em suas ná-
degas. Em momento algum, 
entregou a culpada. A pró-
pria ladra, penalizada, reco-
nheceu o erro e admitiu ser 
ela a responsável pelo roubo. 
Ainda assim, ele continuou 
negando ser ela a ladra.

Não teria sido este a pri-
meira vez que “foras da lei” 
teriam cruzado o caminho de 
pai e filho, do lobo solitário 
e seu filho lobo. Prostitutas 
e assaltantes também aca-
baram tendo experiências 
semelhantes com os dois. 
Nem todos que estavam à 
margem eram totalmente 
maus e o mesmo se aplicava 
aos que estavam conforme a 
lei em sua suposta bondade. 
Mas se não havia um divi-
sor de águas entre o bem e 
o mal, o que poderia ser 
considerado a maneira cor-
reta de agir na ausência de 
referências. O próprio Itto 
não estava preso a códigos 
de honra, como os samurais 
ao trilhar o Meifumado.

Entretanto Itto tinha uma 
postura ética de conduta, às 
vezes compassiva, às vezes 
cruel, sem se deixar deter pe-
las emoções, paixões desen-
freadas, descontrole dos seus 
ânimos. Era o que também 
norteava a vida de Daigoro.

Havia entre pai e filho, 
sobretudo uma profunda 
cumplicidade em que os 
olhos de um eram os olhos 
do outro, as mãos, o mesmo 
coração. Não se pode dizer 
que os orientais têm uma afe-
tividade exacerbada como 
os ocidentais, ao abraçar os 
filhos, o que não se aplica 
a Itto Ogami. Após ausên-
cia, a preocupação de Itto é 
tamanha ao não encontrar o 
filho.  Naquele momento que 
os corpos se unem, é como 
nunca tivessem se separado.

BEM ESTAR

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

Ser de Luz, incorporado 
no corpo físico em forma de 
perispirito, que usa o corpo 
como meio de locomoção, 
de resistência limitada,  
quando o corpo em repou-
so, o perispirito sai do corpo 
ligado ao cordão de prata e 
faz viagem astral consciente 
ou inconsciente.

É um ser único, indivisí-
vel, muito, muito especial!

É amado, querido, acom-
panhado pelos anjos, prote-
gido, vinte e quatro horas do 
dia, sem descanço, por toda 
a existência nesta estada no 
mundo terreno.

É livre, solto, desimpe-
dido, ilimitado, desligado, 
desvinculado de tudo e de 
todos, mas conectados com 
tudo e todos, pois aqui, to-
dos são um. 

Tudo que necessita está 
acessível, nada falta.

Tem o mundo, o tempo, 
para realização dos propósi-
tos desta passagem curta da 
vida.

Tem saúde, quando está  
feliz!

O que é Ser Humano?
Está no comando, dos  

atos e pensamentos, dos cin-
co sentidos e emoções, su-
pervisionados pelos mentores 
que vão intuindo, mostrando 
alternativas, para que possa 
caminhar sem muito desvir-
tuar do caminho.

O tempo é curto demais, 
não há espaços para futilida-
des da vida, pois tem obras 
grandes a serem conduzidos 
em prol da humanidade.

Durante a jornada da vida, 
muitas tentações são postos 
a prova, como desejos, egos, 
apegos, orgulhos, que são 
caminhos para o sofrimento, 
que criam  ilusões , sonhos e 
felicidades momentâneas que 
nunca preenchem, criam va-
zios internos, frustrações

Há portanto muitas coisas, 
pensamentos, crenças que 
precisam transcender as bar-
reiras limitantes.

Através dos encontros, 
desencontros, dos relaciona-
mentos, das tarefas dos coti-
dianos da vida, são aprendi-
zados que precisam ser nutri-
dos e transcendidos.

Não podem sabotar, nem 
desviar, pois nada é por aca-
so, tudo pela evolução e ne-
cessidade de cada um.

Diante disso, a pergunta 
que se faz é :

- Porque precisam contro-
lar as pessoas?

- Porque precisam obse-
diar as pessoas?

- Porque precisam que os 
outros saciem suas vontades, 
seus desejos?

- Porque precisam medir 
forças?

- Para que demonstrar po-
der, fama, títulos, conquistas, 
posses, se nada levam?

- Porque negam a felici-
dade?

Saber o que é ter o sufi-
ciente, e viver dentro desses 
parâmetros, eis a razão.

Viver o momento, não 
precisa viver o futuro, pois 
tudo que necessitam virão.

Não serão escravos dos 

pensamentos, terão o tempo 
para reflexão e meditação.

Aqui na nossa clinica, 
através do modus vivendi 
de cada pessoa, vamos re-
abilitando conforme neces-
sidades, possibilidades e da 
aceitação de querer tornar 
pessoa melhor, tomar cons-
ciência de que são apenas 
centelha de luz que piscam 
no universo, que fazem 
parte do todo. 

Sinta a energia, a vibra-
ção poderosa e envolvente 
que transmutará completa-
mente e manterá para sem-
pre  sob a proteção de manto 
de luz envolvente. 

Clinica Watanabe
Av. Jabaquara, 2940 – salas 82-
83 - Prox. Metrô S.Judas.
Tel.: 2275-7787 / 99917-8281 / 
96447-9087
terapia.watanabe@gmail.com
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CEIA NO MATSUBARA – No último dia 26, cerca de 300 
pessoas participaram da Ceia de Natal do Hotel Matsubara, 
no Paraíso (zona Sul de São Paulo). Segundo a promoter Beth 
Yajima, a festa teve direito a “Bailinho para Crianças e Adul-
tos” ao som da Banda Issamu Music Show e até o Papai Noel 
deu o ar da graça fazendo a alegria da criançada e também dos 
adultos. Fotos: Jiro Mochizuki

FUJINKAI – A 
Associação Be-
neficente Femi-
nina Esperança 
“Fujinkai” rea-
lizou no dia 14 
de dezembro, o 
seu tradicional 
Bonenkai (Fes-
ta de Confrater-
nização de Fim 
de Ano).
Fotos: Jiro 
Mochizuki

NOITE DO BRANCO – Em 
parceria com o Nikkey Pa-
lace Hotel, a promoter Beth 
Yajima realizou no dia 17/12, 
no Espaço de Convenções do 
hotel (à Rua Galvão Bueno, 
425 – Liberdade), o tradicio-
nal Baile Allegro – Noite do 
Branco ao som da Banda Pre-
mium.
Fotos: Jiro Mochizuki
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SHINNENKAI
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nas dependências do 
Bunkyo (Sociedade 

Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
a tradicional Cerimônia de 
Comemoração do Ano Novo 
(Shinnenkai) realizada pelo 
Consulado Geral do Japão em 
São Paulo em parceria com 
as cinco principais entidades 
nipo-brasileiras (Bunkyo, En-
kyo, Kenren, Aliança Cultural 
Brasil-Japão e Câmara de Co-
mércio e Indústria Japonesa 
do Brasil) reuniu cerca de 250 
pessoas, entre elas os presi-
dentes das entidades co-par-
ticipantes, o cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, a cônsul geral 
adjunto, Hitomi Sekiguchi 
e o deputado estadual Pedro 
Massanori Kikudome (PTN), 
o Pedro Kaká, o mais recente 
integrante da “bancada nik-
kei” na Assembleia paulista.

Destaque para a partici-
pação do Coral Feminino do 
Bunkyo, que interpretou os 
hinos nacionais do Brasil e 
do Japão e a música de Ano 
Novo.

Em seu discurso, a presi-
dente do Bunkyo disse que, 
após um ano de “muitos trans-
tornos”, 2017 “parece trazer 
expectativa spromissoras”. 
Harumi Goya ressaltou, no 
entanto, que o sucesso só será 
alcançado através de “muito 
trabalho e união”. Segundo 
ela, “com estas expectativas 
que voltamos nossos olhos 
para a comunidade nikkei e o 
intercâmbiuo Brasil-Japão”.

“Em 2017 vamos intensifi-
car os preparativos para as co-
memorações dos 110 Anos da 
Imigração Japonesa. Este ano 
será marcado também pela 
inauguração da Japan House”, 
explicou Goya, que ainda des-
tacou sua participação na 57ª 
Convenção dos Nikkeis e Ja-
poneses Residentes no Exte-
rior e que a entidade também 
está empenhada em sensibi-
lizar a direção da JR Group 
para que reconsidere a proibi-
ção aos japoneses residentes 
no exterior de utilizar o Japan 
Rail Pass a partir do próximo 
mês de março.

Japan House em maio – 
Takahiro Nakamae lembrou 
que no ano passado participou 
de vários eventos oficiais da 
comunidade nipo-brasileira 
no Estado de São Paulo e nas 
mais diversas regiões atendi-
das pela jurisdição deste Con-
sulado, que abrange também 
os Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Minas 
Gerais (algumas cidades do 
Triângulo Mineiro).

Revelou que este ano 
também pretende percorrer o 
maior número de comunida-
des possível e espera encon-
trar “muitas vibrações, espe-
cialmente entre os jovens”. 
Segundo ele, este ano come-
mora-se 109 anos da chegada 
dos primeiros imigrantes. E, 
para que os 110 anos tenham o 
mesmo brilho das comemora-
ções do Centenário da Imigra-

ção Japonesa, em 2008, “acre-
dito que será de fundamental 
importância a união de toda a 
comunidade nipo-brasileira”.

Nakamae também lem-
brou que este ano o Festival 
do Japão, maior evento da 
comunidade nipo-brasileira, 
atinge a sua 20ª edição com 
participações cada vez maior 
de empresas e do governo 
japonês. Ele ressaltou ainda 
que, após o sucesso dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016, a bandeira olímpica foi 
passada para o Comitê Orga-
nizador dos Jogos de Tóquio 
de 2020 que preparam uma 
grande festa. 

“Com isso, espera-se um 
intercâmbio esportivo ainda 
maior entre os dois países”, 
afirmou o cônsul, acrescen-
tando que a Japan House, 
que deve ser inaugurada em 

maio deste ano – e não mais 
em março como estava pre-
visto inicialmente –, é  um 
empreendimento do governo 
japonês para que um número 
maior de pessoas possam 
ampliar seus conhecimen-
tos e simpatia pelo Japão. 
Depois da parte solene, que 
aconteceu no Salão Nobre da 
entidade, os convidados des-
ceram até o Hall, onde foi ser-
vido o coquetel.

Dois incidentes marcaram 
o evento. O primeiro, ainda no 
Salão Nobre. Durante o dis-
curso do cônsul uma das in-
tegrantes do coral passou mal 
devido o calor. O segundo foi 
no hall, já no final do evento, 
quando um garçom também 
passou mal e foi socorrido. Os 
dois casos não tiveram gravi-
dade. 

(Aldo Shiguti)

Consulado Geral do Japão e entidades nikkeis 
celebram chegada do Ano Novo

convidados brindam no halll de entrada da entidade

Primeira parte foi realizada no Salão Nobrecoral Feminino do bunkyo abrilhantou o evento

Yasuo Yamada comandou a saudação no Salão Nobre

Osamu matsuo, kiyoshi harada e masato Ninomiya

convidados durante a tradicional saudação
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marcelo hideshima, marcia Nakano e kihatiro kitakihatiro kita, Yokio Oshiro, Yasuo Yamada, cônsul Nakamae, Pedro 
kaká, harumi goya e milton matsumoto

Integrantes do coral Feminino bunkyo com Diretoria do bunkyo e  
autoridades

cônsul takahiro Nakamae discursa durante eventocônsul takahiro Nakamae e o deputado estadual Pedro kakáIntegrantes do coral Feminino bunkyo
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Spot Com Sat & Zimarine Teak Specialist
O que podemos falar quando duas empresas sólidas, bem estruturadas, com produtos 
diferenciados, montam uma parceria para juntas, melhorar ainda mais o atendimento?

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

Visite, para mais informações www.pis-
ciculturachang.com.br ou consulte fone 
(11) 3375 7265 email: contato@piscicul-
turachang.com.br

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida é 
depositada em dornas de inox, protegidas 
por telas contendo fermento natural (ex-
traido da própria cana de açúcar mistu-
rada com fubá ou canjiquinha de milho) 
totalmente isento de aditivos químicos. 
Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha é depositada em 
tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá 
e totalmente fechados, por um período mínimo de 3 anos. Tem par-
ticipação em vários festivais tais como ExpoCachaça, Campeão dos 
Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman), e Cacha-
ça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. 

É exportada para países da Europa, Usa e 
Mercosul. Informações no site: www.colu-
ninha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br

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

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

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日
本がアメリカ合衆国を攻撃したか
を知っていますか。この本で真実の
物語を読んでください。(Você sabe 
por que o Japão atacou os Estados 
Unidos em 1941? Leia neste livro 
a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo sau-
doso psiquiatra e educador Dr. 
Içami Tiba: “... como psiquiatra e 
educador, agradeço ao Ferreira por ser um “gaijin” que fala sobre 
“nihonjin”. Principalmente porque pela tradição japonesa, não se 
fala bem de si mesmo...” O leitor vai encontrar relatos da história 
da imigração japonesa, ilustrados por casos de amizade, de amor, de 
incompreensão, de perseverança, de determinação, de sofrimento, 
mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra 
espionagem do serviço secreto americano, cujos elementos termi-
navam frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca 
assinala que conhecer o seu passado é primordial para consolidar 
no presente as diretrizes do futuro!  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 Fon-
tes. Informações 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
Não se preocupe com as chuvas, pois 
é verãooooo !!! E com os dias de alto 
calor ... é ter sempre a isca certa para 
aumentar ainda mais suas chances de 
sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto 
para lhe propiciar a fisgada certeira. 
Sabores: goiaba, doce de leite, cere-
ais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, 
banana, milho verde, mel, bichinho da 
laranja, carnívora, amendoim, natural 
vermelha e natural amarela, em embalagem de 500g. Procure nas me-

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

SPOT Gen3 – Rastreador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resis-
tente a água, umidade, maresia, tem-
peraturas adversas e com bateria de 
longa duração. Quando suas aventu-
ras exigem segurança o SPOT Gen3 
permite que sua família e amigos 
saibam que você está bem e envia mensagens de emergência com sua 
localização GPS, isto tudo apertando um único botão. Informações 
e compras www.spotcomsat.com.br email: comercial@spotcomsat.
com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca recomenda o site que 
tem a nossa confiança e, é qualificado para oferecer com responsa-

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

CURTAS

Por Mauro Yoshiaki Novalo

Água-viva (principais 
características)

.. apresentam tentáculos - uti-
lizados para capturar suas presas 
– que podem provocar queima-
duras ao tocar numa pessoa 

.. corpo de consistência gela-
tinosa com cerca de 98% com-
posto de água e formato seme-
lhante a um guarda chuva ou 
sino

.. não são todas as espécies 
no Brasil que causam ferimentos 
ou queimaduras, mas pela difi-
culdade de identificar, melhor 
manter distância segura

Animais marinhos de tama-
nhos variados – tem com me-
nos de 2 centímetros e outros 
chegando a mais de 2 metros 
de diâmetro com tentáculos de 
até 40 metros de comprimento 
- também conhecidos como me-
dusa, com milhares de espécies 
catalogadas, na grande maioria 
para se locomover dependem 
das correntes marinhas (embora 
algumas consigam se locomover 
lançando um jato de água). 

A época de acasalamento 
coincide com o verão brasileiro, 
assim talvez esta (não compro-
vado) seja uma das razões pelo 
número maior de aparições nesta 
estação. Pegando carona nas 
correntes marinhas justamente 
na temporada com mais con-
centração de pessoas nas praias, 
pelo período de férias escolares, 
desta forma aumentam-se ex-
pressivamente também os casos 
de acidentes. Recomendações 
básicas sobre como agir nestes 
casos:

1 - Saia da água e lave o local 
atingido com água SALGADA. 
Jamais use água doce.

2 - Não tente remover os 
tentáculos aderidos esfregando 
areia ou toalha.

3 - Remova os restos de ten-
táculos aderidos com uma pinça.

4 - Dores e reações inflama-
tórias reagem bem aos analgé-
sicos e corticoides, respectiva-
mente.

Primeiros Socorros
Trata-se de uma situação 

difícil, onde a questão “deve-se 
ou não tentar remover os tentá-
culos ainda dentro da água?” é 
levantada com frequência. No 
entanto, observações e estudos 
dos acidentes recomendam que, 
ao perceber a sensação de quei-
madura, a vítima deve esforçar-
-se ao máximo para manter a 
calma e sair da água o mais rá-
pido possível - devido ao risco 
de choque e afogamento - sem 
tentar remover com as próprias 
mãos os tentáculos aderidos. 

Somente após chegar a terra 
firme é que deve proceder a re-
moção cuidadosa dos tentáculos 
aderidos à pele, SEM esfregar a 
região atingida, o que só pioraria 
a situação.

Com relação às substâncias 
efetivas e capazes de desativar 
as descargas dos nematocistos e/
ou diminuir a ação da peçonha, 
ainda há muitas opiniões confli-
tantes. Enquanto existem pou-
cas com comprovada eficácia, 
algumas são totalmente inócuas 
e outras podem até mesmo au-
mentar a inoculação.

Soluções alcoólicas metila-
das como perfumes, loções pós-
-barba ou mesmo bebidas alcoó-
licas NÃO devem ser utilizadas, 
pois em alguns casos podem 
induzir mais descargas e/ou pro-
longar a agonia da vítima. 

Em contrapartida, o hidróxi-
do de amônia diluído a 20%, o 
bicarbonato de sódio diluído a 
50% e o soro do mamão papaia 
(antiga técnica usada pelos nati-
vos havaianos) têm sido usados 
com variado grau de sucesso 
para reduzir a ação da peçonha 
e desativar os nematocistos dos 
tentáculos que ainda permane-
cem grudados no local lesiona-
do. 

O resfriamento do local da 
lesão, através da aplicação de 
bolsas de gelo logo após o aci-
dente, pode reduzir sensivel-
mente a dor local.

Os primeiros socorros têm 3 
objetivos principais:

1. Minimizar o número de 
descargas dos nematocistos na 
pele

2. Diminuir os efeitos da pe-
çonha inoculada

3. Aliviar a dor
PROCURE sempre passar 

por avaliação médica para ser 
indicado o melhor tratamento

É importante observar e es-
tar atento para a vítima que é 
resgatada da água com euforia 
e grande atividade física e que, 
de repente, torna-se calma e co-

operativa. Esta mudança brusca 
de comportamento pode signi-
ficar uma séria manifestação de 
disfunção do Sistema Nervoso 
Central (choque neurogênico) 
advinda do aumento nos níveis 
de intoxicação sistêmica. A ne-
cessidade de reanimação car-
diopulmonar, nesses casos, pode 
ser iminente. A assistência ven-
tilatória e outras medidas de su-
porte hemodinâmico utilizadas 
em terapia intensiva podem ser 
necessárias nos casos mais gra-
ves e complicados, que poderão 
também requerer o mesmo trata-
mento aplicado para as grandes 
queimaduras por fogo.

Sugestão de Tratamento 
(enquanto aguarda a chegada 
do socorro médico)

1. Lavar abundantemente a 
região atingida com a própria 
água do mar para remover ao 
máximo os tentáculos aderidos 
à pele. 

2. Aplicar compressas com 
gazes (ou outro tecido de algo-
dão) com água do mar. Se possí-
vel, imersão em água quente por 
20 minutos também pode contri-
buir para a melhora.

3. Não tentar remover os ten-
táculos aderidos com técnicas 
abrasivas, como esfregar toalha, 
areia ou algas na região atingida.

4. Remover suavemente os 
restos maiores dos tentáculos 
aderidos com a mão enluvada 
e com o auxílio de uma pinça. 
Para retirar os fragmentos me-
nores e invisíveis tricotomizar o 
local com um barbeador ou uma 
lâmina afiada. Pode-se aplicar 
antes um pouco de espuma de 
barbear em spray, lembrando-se 
de não esfregar a região.

5. Lavar mais uma vez o lo-
cal com água do mar 

6. Para remover os nemato-
cistos remanescentes pode-se 
aplicar no local uma pasta de 
bicarbonato de sódio, talco sim-
ples e água do mar. Espere a pas-
ta secar e a retire com o bordo de 
uma faca.

7. A dor é, em geral, contro-
lada através do tratamento da 
dermatite. Ainda assim, pode-se 
utilizar analgésicos simples (No-

valgina ou Tylenol) 
nos casos brandos 
e a morfina quando 
a dor é mais inten-
sa. Os anti-histamí-
nicos e corticoides 
orais ou tópicos 
são úteis para o 
tratamento das re-
ações inflamatórias 
do tipo alérgica 
mas CONSULTE 
sempre um médico 
antes.

8. Evitar exposição solar na 
região afetada.

ATENÇÃO
- Não usar ÁGUA DOCE 

para limpar a região queimada, 
pois ela poderá estimular quimi-
camente (por osmose) os nema-
tocistos que ainda não descarre-
garam sua peçonha. 

- Não colocar pasta de dente, 
café, urina, amaciador de carne, 
refrigerante, babosa ou banha.

*sobre o vinagre, este pro-
duto é usado com certo su-
cesso para tipos específicos de 
água-viva mas como é remota 
a possibilidade de alguém con-
seguir identificar a espécie no 
momento do acidente, então o 
melhor é evitar o uso para evitar 
piorar as feridas. 

O melhor a fazer é procurar 
orientação médica especializada 
para não complicar a situação.

Muito cuidado e Ótimas Fé-
rias!!!

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
SPOT cOm SAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br

Divulgação
Em Angra dos Reis/RJ, no 

Shopping e Marina Piratas - loja 
147 as duas empresas, voltadas 
para o setor aventuras e náutica 
- a Spot Com Sat e a Zimarine 
estão agora dividindo o mesmo 
espaço para propiciar aos seus 
clientes, atendimento de quali-
dade na hora de procurar os seus 
produtos! 

Para quem não conhece, a 
Zimarine Teak Specialist é uma 
empresa especializada na con-
fecção de decks para embarca-
ções com a Teka de Burma. Re-
aliza todo processo, desde a im-
portação da madeira que utiliza, 
até a instalação (feita por uma 
equipe especializada, através de 
modernas técnicas que não utili-
zam parafusos), sem intermedi-
ários.  

Para estaleiros e profissionais 
do mercado náutico, a Zimarine 
oferece também as Mantas de 
Teka, que são peças de medidas 
padronizadas para quem quer 
fazer seu próprio deck, que ga-
rantirão à sua embarcação além 
de proteção, um visual elegante 
e muito mais conforto. 

Lembrar que se pode ser 
aplicado nas embarcações com 
sucesso, imagine como ficará na 
sua residência, no piso em volta 
da piscina ou nas varandas dos 

apartamentos!

TEKA
Tectona grandis popular-

mente conhecida como Teka, é 
uma árvore original das flores-
tas tropicais do sudeste asiático, 
principalmente de Burma (anti-
ga Birmânia) ou Myanmar como 
é conhecido o país atualmente.

Cultivada desde o século 
XVIII, desde então é utilizada na 
construção naval, pois apesar de 
leve, apresenta maior resistência 
a peso, tração e flexão. Muito 
estável, não empena e se contrai 
muito pouco durante a secagem. 
Esta estabilidade permite que re-

sista à variação de umidade no 
ambiente.

Largamente utilizada na 
confecção de decks, é uma op-
ção para quem deseja que seu 
barco ou veleiro ganhe muito 
mais conforto e estilo. Pode ser 
aplicada em todo o assoalho da 
embarcação, incluindo proa, 
popa, praça de popa, cockpit/

comando, degraus de acesso e 
interior.

A Parceria
“O convite do Claudio para 

união dos pontos de vendas das 
duas empresas em Angra dos 
Reis, consolida algo mais que 
a nossa amizade, fortalecendo e 
expandindo o campo de alcance 
de vendas. A qualidade no aten-
dimento e os excelentes produ-
tos, é o nosso diferencial!..” res-
salta o Carlos da Spot cOm Sat.

Chegou o verão, é tempo de muito atenção  
com águas-vivas e caravelas!
Novamente se inicia a temporada de férias escolares e, novos casos de queimaduras  
por estas criaturas se tornam comuns nesta época do ano.
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AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

Um novo ano,  
um novo começo

Um novo ano se inicia 
e com ele as esperanças de 
que as coisas irão melhorar. 
Um novo ano é sem dúvi-
da nenhuma um novo ciclo 
energético, um novo ciclo 
solar e lunar, porém de nada 
adiantará se nossas atitudes e 
pensamentos se manterem os 
mesmos. Um novo ciclo nos 
dá a oportunidade de uma 
reflexão profunda, de ana-
lisarmos se o que estamos 
cultivando é realmente o que 
se espera como resultado. 
Quando nos pegamos em 
uma situação extremamente 
difícil, é que temos uma real 
avaliação de quem somos e 
não de quem pensamos ser. 
Será que nesta situação não 
estou exercendo uma con-
dição egoísta, colocando os 
meus problemas como maio-
res do que de outros? Será 
que o que tomo como algo 
ruim para mim não será ape-
nas uma forma negativa de 
pensar? Será que ao invés de 
aproveitar uma oportunidade 
de mudança, estou a recla-
mar? Talvez no período de 
dificuldade seja o momento 
apropriado para conhecer-se 
melhor e tentar, dentro des-
tas possibilidades, encontrar 

o que realmente importa para 
ser feliz. 

O ano está se iniciando e 
cabe a cada um propor que 
tipo de ano este será. Seja-
mos mais positivos, moti-
vados e proativos. Sejamos 
mais amigáveis e menos 
egoístas. Tentemos assumir 
mais a parcela de culpa ao 
invés de impô-las total-
mente a terceiros, afinal de 
contas viver bem em socie-
dade é obrigação de todos. 
Vamos neste ano tentar rir 
mais, rir de nós mesmos, 
rir sem motivo. Vamos ten-
tar pontuar menos e falar 
menos de coisas negativas, 
afinal elas já são muitas e 
não precisam ser lembradas 
frequentemente, principal-
mente em reunião de ami-
gos e parentes.  Vamos falar 
de coisas boas. 

Este ano me esforçarei 
mais para ser como uma das 
heroicas figuras que me ser-
vem de exemplo, Dona Te-
reza, minha mãe, que con-
segue exercer tudo descrito 
acima de forma positiva, 
sempre pensando e ajudan-
do aos outros!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

TÊNIS DE MESA

ARqUIvO

De 20 a 22 deste mês, 
Cuiabá, no Mato 
Grosso, será a capi-

tal brasileira de tênis de mesa 
com a realização da 67ª edi-
ção do Campeonato Brasi-
leiro Intercolonial. Trata-se 
da maior competição da mo-
dalidade da América Latina e 
que este ano deve reunir cerca 
de 370 participantes no Giná-
sio Professor Aecim Tocantis. 
Segundo Marcos Yamada, 
membro da Comissão Orga-
nizadora do Intercolonial, é o 
menor número de atletas nos 
últimos 40 anos. O fato tem 
explicação.

É a maior distância do 
eixo São Paulo-Paraná nos 
67 anos de história do evento. 
“Muitas Regionais não envia-
ram atletas devido aos altos 
custos de transporte”, disse 
Yamada, acrescentando que, 
“apesar disso, o pessoal está 
muito empenhado em fazer 
história com muiitas atrações 
e novidades”.

Inaugurado em 31 de maio 
de 2007 com capacidade para 
11 mil pessoas, refeitório para 
132 pessoas, auditório com 
70 lugares, alojamento com 
220 leitos, 11 cabines de im-
prensa, salas administrativas, 
tribuna de honra e quadra 
poliesportiva oficial, o giná-
sio conta com um atrativo à 
parte: é próximo  do Pantanal. 
“Muitos aproveitarão para fa-
zer turismo na Chapada dos 
Guimarães e no Pantanal”, 
diz Yamada, destacando que 
o objetivo do Campeonato é 
justamente a  “valorização do 
pessoal que sempre vem de 
longe”. 

“Desta vez, todos os par-
ticipantes vão ficar sabendo o 
quanto é difícil para atletas de 
outras regiões se deslocarem 
para centros como São Paulo 
e Paraná, os Estados que mais 
receberam edições do Inter-
colonial”, frisou, lembrando 
que a competição foi idea-
lizada por Haruo Mitida (In 
memorian) em 1951, sendo 

que no início participavam 
apenas clubes nikkeis (Kai-
kans) das regiões do eixo São 
Paulo-Paraná.

História – Com o passar dos 
anos, o evento cresceu tanto 
que atualmente as regiões 
montam a seleção de clubes, 
limitando-se assim o número 
de participantes. Na década 
de 50, a maioria dos nikkeis 
eram agricultores e apenas 
se dedicavam ao trabalho, 

esquecendo-se do lazer e a 
prática esportiva; poucos co-
nheciam o tênis de mesa e foi 
então que Mitida-san viajou 
por várias cidades deste eixo, 
divulgando e ensinando a mo-
dalidade

Aliás, este é um dos mo-
tivos pelo qual muitos atle-
tas desta modalidade serem 
da comunidade nikkei, pois 
o trabalho de popularização, 
divulgação e implantação foi 
muito influenciado pelos es-

tilo japonês, Mitida-san. 

Galeria – Desde então, vários 
campeões já passaram pelo In-
tercolonial, entre eles Ricardo 
Inokushi, Nelson Ogassawa-
ra, Cláudio Kano, Fumihiro 
Takahashi, Silney Yuta, Hugo 
Hoyama, Issamu Kawai, Fá-
bio Okano, Hugo Hanashiro, 
Cazuo Matsumoto, Hideo Ya-
mamoto, Gustavo Tsuboi, Ra-
fael Shimizu, Eric Jouti, Mas-
sao Kohatsu e Vitor Ishiy (en-
tre os homens), além de Moni-
ca Dotti, Lyanne Kosaka, Aily 
Murashigue, Miriam Nishi-
mori, Eugênia Taira, Patrícia 
Ono, Suzana Ogawa, Kelly 
Nagaoka, Tatiana Kurihara, 
Juliana Nagata, Carina Mu-
rashigue, Claudia Ikeizumi, 
Mariany Nonaka, Karin Sako, 
Jessica Yamada, Carolina Na-
gano, Izumi Nishida, Katia 
Kawaii e Marlene Takahashi 
– até hoje a recordista de títu-
los, com 19 no total entre as 
mulheres.

Este ano, o destaque fica 
por conta das atletas olímpi-
cas Carol Kumahara e Bruna 
Takahashi. De acordo com 

Cuiabá sediará Campeonato Intercolonial pela 
primeira vez; evento terá cerca de 370 atletas

Intercolonial é considerado a maior competição de tênis de mesa da América Latina

todos os campeões individuais do 66º campeonato Intercolonial 
realizado em maringá

67° CAMPEONATO INTERCOLONIAL BRASILEIRO
PROGRAMAÇÃO

Dia 20/01 (Sexta-feira)
8H30: Equipes: Pré-Pré-
-Mirim, Pré-Mirim, Mirim, 
Infantil, Juvenil
13H: Equipes: Hiper Vete-
rano, Hiper Lady, SSVetera-
no e SSLady

16H: Duplas: Masculina/
Feminina e Mista + Duplas 
da Categoria Livre
17H: Congresso Técnico II
19H: Individual: Adulto e 
Juventude Masculino

Dia 21/01 (Sábado)
8H: Desfile de Abertura, 
Equipes: Juventude, Adulto, 
.... até Super-Veterano
13H: Individual: Pré-Pré-

-Mirim, Pré-Mirim;Mirim, 
Infantil, Juvenil
20H: Jantar de Confraterni-
zação

Dia 22/01 (Domingo)
8H: Individual: Adulto fem, 
...até Mega-Veterano
Torneio de Consolação nas 
categorias Pré-Pré-Mirim, 
Pré-Mirim e Mirim
Torneio Aberto Livre

9H30: Final da categoria 
adulto masculino e início da 
Categoria Especial
8H: Finais Individuais das 
categorias iniciando pelo 
Pré-Pré-mirim a Juventude

Yamada, além de revelar ta-
lentos para o esporte nacio-
nal, o Intercolonial mantém o 
mesmo “charme” desde que 
foi criado. “A ideia é promo-
ver a confraternização entre 
os atletas nikkeis, tanto que 
muitos se preparam o ano 
todo para participar apenas 

desta competição”, conta Ya-
mada.

(Aldo Shiguti)

GINÁSIO PROFESSOR 
AECIM TOCANTIS
Avenida Agrícola Paes de 
Barros, S/N - Verdão, Cuiabá 
- Mato Grosso

de 2017. O evento foi total-
mente gratuito e faz parte do 

programa “Sesc Verão 2017” 
que traz diversas outras ativi-

O Sesc Registro pro-
moveu, no último dia 7, o 
Workshop de Shodo com 
o colunista do Jornal Nip-
pak,  Sensei Akira Saito. No 
workshop, que teve número 
limitado de vagas, os parti-
cipantes puderam ter contato 
com algumas curiosidades 
culturais do Japão, compre-
ender o significado de alguns 
Kanji e vivenciar os conceitos 
básicos para o início da prá-
tica da arte do Shodo (Cami-
nho da caligrafia). Aprende-
ram algumas técnicas como 
postura correta, respiração, 
concentração e fizeram seus 
próprios Shodo, levando para 
casa o Shodo do Kanji “Tori” 
em relação ao ano do horós-
copo japonês “Galo” que se 
iniciou no dia 01 de Janeiro 

dades relacionados à cultura, 
esporte e lazer.

DIvULgAçÃO

CULTURA

Sesc Registro promove Workshop de Shodo

Participantes do Workshop de Shodo no Sesc de Registro
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A olímpica bruna takahashi (com Letícia ao fundo) é destaque
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No dia 23 de dezembro, 
Fumio Horii reuniu 
um seleto grupo for-

mado por familiares e amigos 
mais próximos do empresário 
mogiano para celebrar seus 83 
anos de vida. A festa foi reali-
zada no Paradise Golf & Con-
vention, em Jundiapeba (Mogi 
das Cruzes), de propriedade 
da família Horii. Na ocasião, 
foi realizado o Torneio de 

Golfe de Aniversário “Fumio 
Horii”, que terminou com a 
vitória de Rômulo Gusmão, 
seguido por Nagao Mitiru e 
Hieda Fernando. 

Participaram do torneio 
47 pessoas além do anfitrião, 
incluindo a cantora japonesa 
Yuko Maki, que esteve pela 
segunda vez no Brasil no final 
do ano passado quando reali-
zou uma única apresentação 

no Centro Social Hakka do 
Brasil, no bairro da Liberdade, 
em São Paulo. Fumio Horii 
foi o principal patrocinador do 
retorno da artista ao Brasil.
Confira a lista dos partici-
pantes do Torneio de Golfe 
Comemorativo ao Aniversá-
rio de Fumio Horii:
Jessicas Lourenço, Horii Fu-
mio, Dr. Mori Nobolo, Yuko 
Maki, Takeo Miyoshi, Ikehara 

Torneio de golfe comemora 83 anos de Fumio Horii

Shouei, Horii Miyuki, Yung 
Kook Shin, Kenmochi Yujiro, 
Kano Olavo, Conejero Sergio, 
Waki Wilson, Hirose Masaha-
ru, Sergio Luis, Rômulo Gus-
mão, Ueno Takuji, Shimotusu 
Kazuhiro, Araki Hiroyuki, 
Takada Yasumitsu, Edagi Ka-

zumi, Shimabukuro Mario, 
Kano Donato, Nomura Keiko, 
Daiten Akira, Rubens Rezze, 
Narita Orlando, Yoda Yukiji, 
Jauw Ang Yao, Nagao Mitiru, 
Horii Henrique, Horii Hissao, 
Hattori John, Tanaka Mikio, 
Valter Okazaki, Nakano Ser-

gio, Shinozaki Armando, Na-
kamura Isao, Hieda Fernando, 
Namie Ricardo, Nagao Luis, 
Nagao Iko, Matsubara Shin-
taro, Shoji Massakazu, Fuji-
no Kouichi, Nagao Hidemi, 
Alessandro, Julia Kitagawa, 
Fernanda Alves.


