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20º Festival do Japão recebe mais de
170 mil pessoas e vê desafios para 2018
Cercado de expectativas, 
o 20º Festival do Japão 
mostrou, mais uma vez, 
que não é considerado “o  
evento mais aguardado 
pela comunidade nikkei” à 
toa. Realizado pelo Kenren 
(Federação das Associa-
ções de Províncias do Ja-
pão no Brasil), nos dias 7, 
8 e 9, no São Paulo Expo 
(zona Sul de São Paulo), o 
evento deste ano terminou 
com um balanço positivo. 
“Do ponto de vista ope-

racional diria que foi um 
evento maravilhoso, que 
transcorreu sem grandes 
transtornos e que para nós, 
organizadores, foi muito 
bom”, avaliou o presi-
dente da Comissão Orga-
nizadora, Toshio Ichikawa. 
Apesar de ainda não núme-
ros oficiais, ele estima a vi-
gésima edição recebeu um 
público superior a 170 mil 
pessoas – no ano passado 
foram registrados 168 mil 
visitantes.

—–––———––——–—–––––––—––—–––| Pags. 8, 9, 11 e 12
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Os aficionados da cultura 
japonesa não tem do que 
reclamar. Julho é um mês 
recheado de eventos na 
capital paulista. Depois 
do 20º Festival do Japão, 
realizado pelo Kenren (Fe-
deração das Associações 
de Províncias do Japão 
no Brasil) no São Paulo 
Expo, na semana passada, 
este fim de semana outro 
grande evento da comuni-
dade nipo-brasileira pro-
mete atrair uma multidão 
ao bairro da Liberdade, 
um dos principais cartõpes 
postais de cidade.

A Confederação Brasileira 
de Sumô realiza neste fim 
de semana (15 e 16), no 
Ginásio de Sumô do Cen-
tro Esportivo e Cultural 
Brasil-Japão, no bairro 
do Bom Retiro, em São 
Paulo, o 56º Campeonato 
Brasileiro Masculino e 20º 

Campeonato Brasileiro 
Feminino de Sumô. As 
competições devem reunir 
cerca de 200 atletas, no 
masculino e no feminino, 
nas categorias mirim a 
adulto. O destaque é a par-
ticipação dos atletas que 
disputarão o World Games.

‘Passo o bastão confiante’, diz 
Satoh em sua despedida

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

Já era de “conhecimento” 
que o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, retornaria 
ao Japão no domingo, 9. 
A “novidade”, que pegou 
muita gente de surpresa, 
foi anunciada no último 
dia 8 pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (PSD-
-SP) durante a cerimônia 
de abertura do 20º Festival 
do Japão. Depois de agra-

decer o “grande amigo” 
Takahiro Nakamae, Ihoshi 
destacou que, “também 
despede-se de forma abre-
viada a sua missão aqui 
no Brasil o nosso grande 
diplomata, o embaixador 
do Japão Satoru Satoh”. 
Para o seu lugar, assume o 
diplomata Akira Yamada, 
que estava ocupando o 
posto de embaixador do 
Japão no México.
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No Festival do Japão, Takahiro 
Nakamae percorre todos os
kenjinkais para se despedir

—––—————––——–––——––––––––––––—–––| Pags. 3 e 8

No mesmo dia que embar-
caria de volta para o Japão, 
9, Takahiro Nakamae en-
frentou uma maratona de 
despedidas no 20º Festival 
do Japão, no São Paulo 
Expo, e percorreu todos os 
estandes dos 46 kenjinkais 
(na foto, no estande de 
Wakayama). Nakamae tam-
bém esteve nos estandes do 
Bunkyo, Kenren, Hospital 
Santa Cruz, Hospital Nipo-

-Brasileiro e da NHK, en-
tre outros. “Foi uma feliz 
coincidência, porém, muito 
oportuna e adequada. É 
como seu eu tivesse plane-
jado para que o meu último 
dia de serviço coincidisse 
com este evento, o ápice, 
que é o Festival do Japão. 
Para mim é motivo de muita 
alegria e muita emoção”, 
disse Nakamae com exclu-
sividade ao Nippak.
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39º Tanabata Matsuri acontece neste fim de semana na 
Liberdade com atrações para garotada e fãs de anime

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

Larissa Lopes Mano, re-
presentante da Bahia, 16 
anos, estudante do 2º ano 
do ensino médio, foi eleita 
a mais bela nipo-brasilei-
ra no concurso de beleza 
Miss Nikkey Brasil 2017, 
e Tatiana Saori Takamoto 
dos Santos, representante 

da cidade de Lins, 16 anos, 
estudante do 2º ano do en-
sino médio, foi eleita Miss 
Nikkey São Paulo 2017, a 
mais bela nipo-brasileira 
do Estado de São Paulo, 
ambos realizados durante 
o 20º Festival do Japão em 
São Paulo no último dia 8.

Representante da Bahia vence 
o Concurso Miss Nikkey Brasil

Campeonatos de Sumô reúnem 
cerca de 200 atletas em SP

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 11
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

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

OSSO EXPOSIÇÃO – APELO AO 
AMPLO DIREITO DE DEFESA DE 
RAFAEL BRAGA
Curadoria: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 27/06 a 30/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

CASA ABERTA – A CASA ATE-
LIÊ DE TOMIE OHTAKE 
De 13/04 A 07/2017 
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 Estrada do 
Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das 
Cruzes/SP) 
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 
Durante a semana visitas moni-
toradas: Escolas – visitação gratuita; 
Grupos Turisticos – R$100,00 até 30 
pessoas. Agendamentos 11/4792-2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

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

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

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Moura 
Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Website: 
www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Traba, Salão de 
Atos, Tiradentes e Pavilhão da Criativi-
dade 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 Principal, 
2-Acesso rua Tagipuru, 5-Acesso à 
Praça Cívica, 6 e 7 Acesso à Galeria 
Marta Traba, 8-Acesso ao estacio-
namento, 9-Acesso ao prédio admi-
nistrativo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao Auditó-
rio Simón Bolívar e 14 e 15 Acesso 
ao estacionamento do auditório. 

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

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

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

EVENTO 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua 
Tomas Gonzaga 95, Liberdade)
Dias 13, 20 e 27/07/2017 (todas as 
quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 11/99857-3845

SANA 2017 – FORTALEZA/CE
Onde: Centro de Eventos do Ceará 
(Av. Washington Soares, 999 – Ed-
son Queiroz – Fortaleza/CE)

De 14 a 16/07/2017
Horário: sexta-feira das 12h às 20h, 
sábado e domingo das 10h às 20h
Informações/Ingressos: www.por-
talsana.com.br

23º FESTIVAL TANABATA RI-
BEIRÃO PRETO/SP
Onde: Parque Municipal Antônio 
Palocci (Morro de São Bento, Ri-
beirão Preto/SP)
De 14 a 16/07/2017
Horário: dia 14, a partir das 18h e 
nos dias 15 e 16, a partir das 12h
Informações: www.facebook.com/
events/1051451364960263

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 15/07/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao vivo com Érika Kawahashi e 
o Vocalista Issamu. Personal Dancers da 
Academia “Dançando na Lua”.
Onde: Associação Miyagui (Rua 
Fagundes 152, Metro São Joaquim)
Dia 15/07/2017
Horário: 17h30 às 22h (das 17h30 
às 18h – karaokê por meia hora)
Informações: 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 famil-
iar onde os freqüentadores cantam suas 
músicas preferidas e dançam ritmos 
como o chá chá chá, rumba, forro, sam-
ba e country. Todos os domingos Baile 
com Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima Ken-
jin do Brasil (Av Dr Antonio Maria 
Laerte 275, 100m do Metro Tucuruvi) 
Dias 15 e 16/07/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 16h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 

15º TANABATA MATSURI – PÇA 
DA LIBERDADE/SP
Onde: Praça da Liberdade/SP, Met-
ro Liberdade
Dias 15 e 16/07/2017
Horário: sábado das 10h30 às 19h e 
domingo das 10h30 às 18h
Página do Evento no Facebook: 
15º Tanabata Matsuri

17º FESTIVAL DE SUKIYAKI
Almoço: das 11h às 16h e Viagem: 
das 11h às 14h30
Antecipado: Simples R$40,00 e 
Duplo R$75,00

Na Porta: Simples R$48,00 e Du-
plo R$83,00
Onde: ACE Saúde (Rua Diogo 
Freire 307, Saúde, São Paulo/SP)
Dia 16/07/2017
Informações: www.facebook.com/
events/118144465452399

34º FESTIVAL KODOMO-NO-
SONO – ITAQUERA/SP
Onde: Kodomo-no-sono (Rua Pro-
fessor Hasegawa 1198, Itaquera, 
São Paulo/SP)
Dias 22 e 23/07/2017
Horário: 11h
Contribuição: R$5,00 e concorra a 
uma TV
Informações: 11/3208-3949 e 11/2521-
6437 e www.kodomonosono.org.br
Transporte gratuito da Liberdade e 
do metrô Itaquera

3º FESTIVAL DO JAPÃO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC
Onde: Museu Histórico de Santa 
Catarina, no Palácio Cruz e Sousa 
(Praça XV de Novembro, Centro, 
Florianópolis/SC)
Dias 22 e 23/07/2017
Horários: sábado das 11h às 19h e 
domingo das 9h30 às 17h
Informações: www.facebook.com/
events/250855888745166

22ª FESTA DO SUSHI - FESTIVAL 
GASTRONÔMICO – REGISTRO
Onde: ACER – RBBC (Av. Clara 
Gianotti de Souza 1500, Vl. Nova 
Ribeira, Registro/SP)
Dias 22 e 23/07/2017
Informações: www.facebook.com/
events/202560340236177

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 13/08/2017 – História do Japão 
5 – Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Dia 24/09/2017 – História do Japão 6 – 
Período Edo (isolamento do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do Japão 7 – 
Períodos Meiji (modernização) e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do Japão 8 
– Período Showa até a Segunda Guerra
Dia 10/12/2017 – História do Japão 9 – 
Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie 
Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vas-
concelos 3352, Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos participan-
tes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – Reserve 
sua vaga gratuitamente no Sympla.

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

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

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

CURSO DE SOOTAIHO 
Ginastica Relaxante 
Onde: Espaço Rikko-kai (Rua 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 
JULHO/2017 – 14h às 16h 
18/07 – Terça-feira – “Os Cinco 
Pilares da Manutenção Preventiva 
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A providencia divina é in-
finita, não por isso devem des-
perdiçar, como que existisse 
fonte inesgotável de suprimen-
tos.

Mas falemos de uma coisa 
mais preciosa, chamada vida, 
viver como ser humano.

São seres únicos que habi-
tam nesse planeta, apenas de 
passagem, por não pertence-
rem aqui, cada qual com seu 
proposito.

Muitos desperdiçam essa 
única vivencia nesse planeta, 
passando desapercebido en-
quanto em vida, percebendo 
somente quando passam para 
outro lado.

Há uma necessidade de 
profunda reflexão, sobre o que 
é viver, como viver, para que 
viver, porque vive.

O Universo é regido de 
Leis Naturais que regem o 
Universo, que são imutáveis e 
a elas tudo está sujeito.

Você pode mentir para os 
outros, mas para você mesmo 
não pode.

Tudo que semearem nessa 
vida, terão de colher todas elas, 
ninguem pode colher o que o 
outro plantou.

Vivem a mesquinhez como 
ser humano, muitas vezes até 
como um ser desprezivel , ante 
os atos e pensamentos que vão 
devastando as energias boas, 
poluindo o espaço, sem a míni-
ma noção disso.

Para que isso não ocorram, 
primeiramente se faz necessá-
rio viver o Eu, honestamente, 
ser sincero, com humildade no 
coração, com compaixão, viver 
a aceitação, com compreensão 
e entendimento.

Necessitam transcender os 
cinco sentidos, as emoções, 
para poderem desapegar da 
matéria, não ser influenciado e 
ou contaminado pelas emoções 
externas.

Vivem para atingir esse 
patamar da vida, pois somente 
chegando a esse ponto estare-
mos vivendo conectados com 
o mundo espiritual, de Paz , 
de Harmonia, de Equilíbrio, 
transbordante de Amor Incon-
dicional.

Talvez não consigam ver, 
entender, a razão de sua exis-
tencia.

Por que razão?

BEM ESTAR

Por que está sempre em 
busca de aprovação dos outros, 
vive em função do humor dos 
outros, tentando demonstrar o 
que não é , medindo forças, va-
lorizam o poder, a posição so-
cial, o império, mente domina-
dora, ligados completamente a 
vida terrena, lutando para ven-
cer essa batalha que não levam 
a nada, bem como não trazem 
nada, apena

s dores, medos,  ansieda-
des, angústias, sofrimentos, 
estresses, 

Vivem a ilusão, pois nada é 
permanente, tudo são passagei-
ros, tudo vira pós, e daqui nada 
levarão.

Por isso acordem, seus pe-
quenos problemas, traumas, 
dificuldades de todas as sortes, 
não existem, elas foram criadas 
pela sua mente.

Se são suas crias você as 
pode resolver com aceitação, 
compreensão, entendimento e 
liberta-los.

Façam, não desperdicem 
essa vida com crenças erroneas 
e ou limitantes.

Orem, meditem, conectem 
com o Astral Superior, realize 
a sua missão e objetivo dessa 
encarnação plenamente.

Aqui no nosso Espaço, as 
pessoas trabalham a sua per-
sonalidade, alinham, trans-
cendem os problemas, as difi-
culdades, fazendo com que as 
coisas fluam nas suas vidas, 
com prosperidade, abundan-
cia, e com o autoconhecimento 
transcendem os cinco sentidos 
e emoções.

Pessoas que aqui passam 
começam a conectar com ou-
tro lado da vida, “A vida real, 
a vida como ela é”, de alegria 
e felicidade.

Abrir o terceiro olho, atin-
gir  a iluminação é possível, 
enxergar como Deus!

Você decide! 
Valorize essa vida, essa en-

carnação, sem desperdício!

Desperdicios

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

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

Total – Como as Empresas Evitam 
Quebras de Maquinas Para Aumen-
tar a Produtividade” (Hiroaki Koku-
dai – Consultor Lean).
20/07 – Quinta-feira – “Cultive sua 
Autoestima” (Marcos Suguiura – 
Psicólogo). 
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade) 

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

JiRO MOCHiZUKi

Já era de “conhecimento” 
que o cônsul geral do 
Japão em São Paulo, 

Takahiro Nakamae, retorna-
ria ao Japão no domingo, 9. A 
“novidade”, que pegou muita 
gente de surpresa, foi anun-
ciada no último dia 8 pelo de-
putado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP) durante a cerimônia 
de abertura do 20º Festival do 
Japão. Depois de agradecer 
o “grande amigo” Takahiro 
Nakamae, Ihoshi destacou 
que, “também despede-se do 
Brasil, abreviando sua missão 
aqui no país,  nosso grande 
diplomata, o embaixador do 
Japão Satoru Satoh”. 

Ao Jornal Nippak, Ihoshi 
disse que, “do cônsul já sa-
bíamos que ele praticamente 
encerrou sua missão no Brasil 
com a inauguração da Japan 
House São Paulo e nós sere-
mos eternamente gratos”. “Sa-
bemos que ele terá uma mis-
são muto importante no Japão. 
Provavelmente um cargo que 
estará vinculado à América 
Latina e, desta forma, será 
muito bom para nós porque 
abrirá outros canais para o 
Brasil”, explicou Ihoshi, ad-
mitindo que, no “caso do em-
baixador também fui pego de 
surpresa”. “Pude anunciar sua 
despedida porque fui autori-
zado, até para fazer um agra-
decimento em público pelo 
trabalho que ele prestou não 
só ao seu país mas também 
para o incrementar ainda mais 
as relações bilaterais”, disse 
Ihoshi.

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Nippak, Satoru Satoh, 
disse que teve que encerrar sua 
missão no Brasil após apenas 
oito meses no cargo por “mo-
tivo de ordem pessoal”. “Mi-
nha mulher está doente, por 
isso tenho que deixar o cargo 
de embaixador”, afirmou ele, 
que deixará o cargo no dia 21 
de julho. 

Para o seu lugar, assume o 
diplomata Akira Yamada, que 
estava ocupando o posto de 
embaixador do Japão no Mé-
xico. Yamada deve assumir 
em meados de agosto. “Por 
isso estou passando o bastão 
confiante”, disse Satoh, expli-
cando que uma das coisas que 
vai guardar com carinho são 
justamente as últimas imagens 
que teve no Brasil, ou seja, a 
sua participação no palco do 
maior evento da cultura japo-
nesa do mundo. “Este festival 
é muito bacana. É algo inima-
ginável”, disse ele, afirmando 
que também levará a relação e 
as amizades que construiu na 
comunidade nipo-brasileira, 
“de quem recebi muito apoio, 
sobretudo de São Paulo”.

Assim como Takahiro 
Nakamae, Satoru Satoh tam-
bém acredita em um futuro 
promissor para a comunidade 
nipo-brasileira e para as re-
lações entre os dois países. 
“Atualmente, Brasil e Japão 
mantém uma ótima relação, 
isto é, não temos problemas 
sérios. Só temos amizade e a 
vontade de trabalharmos jun-
tos”, destacou Satoh, acres-
centando ainda que “Japão e 
Brasil têm acordos de parce-
rias estratégicas”.

Visto – “As duas nações 
ainda podem crescer juntas”, 
disse ele, que aproveitou para 
informar que o governo ja-
ponês “está estudando favo-
ravelmente” a concessão de 
visto também para os yonseis 
(descendentes de quarta gera-
ção). “Ainda não sei detalhar 
as medidas concretas, mas o 
governo está estudando se-
riamente o assunto”, garantiu 
Satoh, que na sexta-feira, 7, 
visitou as redações do Nikkey 
Shinbum e do Jornal Nippak 
onde deixou um relatório so-

bre a política do Japão para o 
Brasil.

De acordo com o texto, no 
que diz respeito à comunidade 
nikkei, “o Japão pretende 
continuar apoiando o dese-
volvimento das diversas gera-
ções, fortalecendo, ao mesmo 
tempo, suas parcerias com as 
mesmas”. Cita, como exem-
plo de ações, a ampliação do 
envolvimento das novas ge-
rações e dos intercâmbios hu-
manos, apoio a eventos como 
os Festivais do Japão, difusão 
do ensino de japonês e de pes-
quisas sobre o Japão, além de 
fortalecer os laçcos econômi-
cos e promoção dos intercâm-
bios entre as diversas regiões 
dos dois países”.

Sobre 2018, que marca-
rá as comemorações dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, “o Japão deseja 
aproveitar a oportunidade para 
fortalecer ainda mais os inter-
câmbios entre os cidadãos dos 
países”. E conclui dizendo 
que o Japão continuará forta-
lecendo as relações bilaterais, 

como nas áreas de economia, 
desecolvimento, cultura e 
educação através de suas or-
ganizações governamentais 
com representações no Bra-
sil, casos da Jica (Agência de 
Cooperação Internacional do 
Japão), Jetro (Organização de 
Comércio Exterior do Japão), 
JBIC (Banco Japonês de Co-
operação Internacional) e a 
Fundação Japão.

Cônsul – Quem aproveitou 
até seu último dia de trabalho 
em São Paulo foi Takahiro 
Nakamae. No domingo pas-
sado (9), último dia do 20º 
Festival do Japão realizado 
pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil) no Expo São 
Paulo, Nakamae fez questão-
de se despedir das entidades e 
kenjikais, percorrendo todos 
os estandes da praça de ali-
mentação.

“Foi uma feliz coincidên-
cia, porém, muito oportuna 
e adequada. É como seu eu 
tivesse planejado para que 

o meu último dia de serviço 
coincidisse com este evento, 
o ápice, que é o Festival do 
Japão. Para mim é motivo de 
muita alegria e muita emo-
ção”, disse Nakamae, que rei-
terou seus agradecimentos “a 
cada uma das pessoas que me 
acolheu com tanto carinho”. 
“Acho que eu sou muito feliz 
por poder concluir minha mis-
são desta maneira”, afirmou, 
explicando que “ao longo des-
tes dois anos da minha missão 
em São Paulo tive conheci-
mento da grandeza do legado 
deixado pelos pioneiros e os 
esforços, a paixão dos nipo-
-brasileiros para preservar, 
divulgar e integrar a cultura 
japonesa na sociedade brasi-
leira”.

“Esse esforço considero 
único e excepcional. No sá-
bado, na abertura, o vice-
-ministro parlamentar Keni-
chi Hosoda, do Ministério da 
Agricultura, Silvicultura e 
Pesca do Japão, “ficou sim-
plesemente alucianado com 
o Festival do Japão”, disse 
Nakamae.

Segundo ele, Hosoda 
confidenciou que, “todos os 
anos, pelo menos um político 
do Japão precisa participar e 
testemunhar este evento que, 
apesar de proporcionar um 
espetáculo desta grandeza, 
infelizmente não é suficiente-
mente conhecido no Japão”. 
“Ele voltou para o Japão com 
a consciência que tem que di-
vulgar esta informação, tem a 
consciência que precisa des-
pertar nos japoneses o legado 
da imigração japonesa no Bra-
sil”, disse Nakamae, que tam-
bém reforçou sua aposta nos 
jovens nikkeis.

“Em muitos estandes das 
províncias são os jovens que 
trabalham. E com alegria.Os 
jovens e os Fujinbus. Isso me 
motiva, olhar e saber que os 
jovens tem muita vontade de 
participar e contribuir na di-
vulgação da cultura japonesa. 
Talvez de uma maneira um 
pouco diferente das gerações 
anteriores, mas é certo que 
eles também tem um orgulho 
muito forte de ser descen-
dentes da imigração. O que 
precisamos fazer é fomentar 
e encorajar suas iniciativas”, 
afirmou Takahiro Nakamae.
(Leia mais sobre o Festival do 
Japão às págs 8, 9, 11 e 12)

(Aldo Shiguti)

‘Passo o bastão confiante’, diz 
Satoru Satoh em sua despedida

takahiro Nakamae, o vice-ministro Kenichi Hosoda e Satoru Satoh durante o 20º Festival do Japão

Satoh disse que leva as imagens do Festival do Japão: inimaginável

O cônsul takahiro Nakamae fez o brinde no Festival do Japão

Walter ihoshi com Satoru Satoh durante Shinnenkai na Embaixada
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A campanha lançada pelas 
cinco principais entidades ni-
po-brasileiras – Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial), Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo), Aliança 
Cultural Brasil-Japão e Câ-
mara de Comércio e Indústria 
Japonesa do Brasil, além do 
Ciate (Centro de Informação 
e Apoio ao Trabalhador no 
Exterior) – para tentar sen-
sibilizar o governo japonês 
a conceder o visto de longa 
permanência também para 
os yonseis – descendentes de 
quarta geração – deve ganhar 
um reforço de peso. 

Na próxima sexta-feira, 
21, deve desembarcar no 
Brasil o deputado japonês 
Mikio Shimoji, de 55 anos, 
atualmente no partido Nihon 
Ishin No Kai. Natural de Oki-
nawa. Shimoji, que já per-
nceu à sigla do partido gov-
ernista japonês – o PLD (Par-
tido Liberal Democrata), que 
propôs recentemente o visto 
de “working holiday” para os 
yonseis – ganhou notoriedade 
por ser um ferrenho defensor 
da concessão de visto de tra-
balho aos yonseis. No Brasil, 
essa bandeira foi assumida 

pelo deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP) desde que 
ele assumiu seu terceiro man-
dato, no início deste ano.

A agenda de Shimoji no 
Brasil prevê visitas ao Me-
morial em Homenagem aos 
Imigrantes Pioneiros Fa-
lecidos (Ireihi) e o Pavilhão 
Japonês – ambos no Parque 
do Ibirapuera, na zona sul de 
São Paulo – e também ao Mu-
seu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil, no prédio 
do Bunkyo. 

Na sede da principal en-
tidade representantiva da 
comunidade nipo-brasileira, 
Shimoji deve se reunir com 
lideranças e políticos da co-
munidade nikkei, entre eles 
o deputado federal Walter 
Ihoshi.

Shimoji também deve 
participar de um encontro ab-
erto a toda comunidade em 
geral para discutir o assunto. 
O evento, que ainda não está 
confirmado, seria realizado na 
própria sexta-feira, 21, com 
início às 19 horas. No sábado, 
22, Mikio Shimoji deve seguir 
para o Rio de Janeiro.

Caso o evento aberto  seja 
confirmado, o Nippak estará 
divulgado a informação no 
Portal (www.portalnikkei.com.
br)

(Aldo Shiguti)

BRASIL-JAPÃO

Defensor do visto para 
yonsei, deputado Mikio 
Shimoji vem ao Brasil

A família de Kiyoji Naka-
yama marcou para esta quin-
ta-feira (13/07), às 19 horas, 
na igreja Santuário Sagrado 
Coração de Jesus, na rua Brás 
de Pina, n° 335, Alto do Ipi-
ranga, Mogi das Cruzes, a 
missa de 7º  dia em razão do 
seu falecimento, que ocorreu 
no último dia 6, em um hos-
pital da Capital.

Natural de Mogi das Cru-
zes, o líder rural tinha 71 anos 
e presidiu o Bunkyo mogiano 
entre os anos de 2005 e 2012, 
retornando ao cargo entre 
2015 e 2016. Atuou como in-
tegrante do Conselho Delibe-
rativo da entidade e represen-
tou Mogi das Cruzes como 
diretor regional do Bunkyo 
São Paulo entre 2009 e 2014. 
Atualmente era secretário-ad-
junto na Secretaria de Agri-

cultura de Mogi das Cruzes.
Kiyoji deixou a esposa 

Liria Nakayama, dois filhos 
Dárcio e Henry Nakayama e 
três netas Lana, Lara e Laise.

O velório e o sepultamen-
to foram realizados no Cemi-
tério Parque das Oliveiras, 
em Mogi.

MISSA DE 7º DIA

Missa de 7º Dia do 
falecimento de Kiyoji 
Nakayama

DivULgAçÃO

Kiyoji Nakayama

A Câmara de Comércio 
Brasileira no Japão (CCBJ) 
realiza neste fim de semana 
(15 e 16), no Parque Yoyogi, 
em Tóquio, o XII Festival 
Brasil 2017. O objetivo prin-
cipal é o intercâmbio entre 
brasileiros, japoneses e es-
trangeiros em geral, além 
de divulgar os produtos e a 
comida típica do Brasil. 

Neste ano, a atração prin-
cipal é a cantora Elba Ram-
alho, que vem do Brasil es-
pecialmente para o Festival 
Brasil. 

A programação musical 
é extensa durante o sábado 
e o domingo, com bandas 
brasileiras e japonesas que 
vão agitar o público com 
batucada, gafieira, samba, 
axé, sertanejo, rock, chorinho 
jazz, rap, entre outros ritmos.

O Festival Brasil se com-
pleta com a variedade de mais 
de 50 estandes que estarão 
comercializando churrasco, 
feijoada, moqueca, tapioca, 
cachorro-quente, pastel, caip-
irinha e batidas.

Na área de serviços, es-
tarão sendo comercializa-
dos roupas e acessórios do 

Brasil, além de expositores 
de remessas de dinheiro ao 
exterior e mudanças para o 
Brasil. Os expositores são 
de Tóquio, Gunma, Osaka, 
Aichi e Kanagawa.

O Setor Cultural da Em-
baixada do Brasil no Japão 
organiza o Workshop de 
Capoeira durante o Festival 
Brasil. Haverá apresentação 
no palco e  na rua de acesso 
ao evento, do lado esquerdo 
do palco. A Roda de Capoei-
ra recebeu o título de Pat-
rimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade pela Unesco.

Cachaça – O Festival Brasil 
vai realizar o I Grand Prix de 
Coquetel de Cachaça neste 
ano. O público vai votar na 
melhor cachaça preparada du-
rante o evento. 
FESTIVAL BRASIL 2017
Data: 15 e 16 de julho, das 
11h às 20h
Local: Parque Yoyogi, 
Tóquio
Entrada gratuita
Organização: Câmara de Co-
mércio Brasileira no Japão
Homepage: http://www.festi-
valbrasil.jp

JAPÃO

Festival Brasil 2017 terá 
show com Elba Ramalho
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IMPERADOR (07/07/2017)

Imperador do Japão visita fábrica 
na cidade de Kawasaki

O imperador do Japão vi-
sitou uma empresa química 
que fabrica filmes para telas 
de cristal líquido. 

O imperador Akihito vi-
sita firmas que desenvolvem 
tecnologia de ponta na re-
gião metropolitana de Tó-
quio quase todos os anos. A 
fábrica que visitou na sexta-

-feira se localiza na cidade de 
Kawasaki.

A fábrica produz “filmes 
ópticos”, que são usados para 
painéis de cristal líquido para 
smartphones e televisores.

O imperador observou 
equipamentos experimentais 
que testam produtos para o 
aprimoramento da qualidade.

COMENTÁRIO (10/07/2017)

Medidas diante do lançamento de míssil 
intercontinental pela Coreia do Norte

A Coreia do Norte lan-
çou terça-feira o seu 
primeiro míssil balís-

tico intercontinental. Neste 
Comentário, Hideshi Take-
sada, professor convidado de 
pós-graduação da Universi-
dade Takushoku, fala sobre o 
lançamento e a relação futura 
com o programa nuclear de 
Pyongyang.

“O último lançamento 
feito pela Coreia do Norte 
demonstra que o líder supre-
mo do país, Kim Jong Un, 
levou à prática o seu anúncio 
de novo-ano, no qual afirmou 
que Pyongyang se encontra 
nos estágios finais dos prepa-
rativos para lançar um mís-
sil balístico intercontinental. 
Afirma-se que o governo 
norte-coreano teria lançado 
mais este míssil para desafiar 
a administração do presidente 
americano, Donald Trump, 
ao programar o lançamento 
para coincidir com as cele-
brações do 4 de julho, o Dia 
da Independência dos Esta-

dos Unidos.
Segundo órgãos de comu-

nicação estatais, Kim disse a 
assessores, logo após o lan-
çamento, que o míssil era um 
presente para os Estados Uni-
dos no Dia da Independência 
americana.

Atos de provocação con-
tra Washington mostram que 
Kim confia na tecnologia de 
mísseis de Pyongyang. Em 
14 de maio, a Coreia do Norte 
teve êxito no lançamento de 
um míssil balístico de alcan-
ce intermediário. Acredita-se, 
contudo, que o míssil da se-
mana passada tenha sido de 
maior porte, com capacidade 
para transportar uma ogiva 
nuclear.

Além disso, o míssil per-
correu uma trajetória extre-
mamente elevada, a 2.800 
quilômetros de altura. O 
sistema antimíssil SM-3, 
do Japão, instalado no des-
troier Aegis, foi criado para 
interceptar mísseis balísti-
cos em altitude aproximada 

de 1.000 quilômetros. Já o 
mais recente míssil balístico 
intercontinental da Coreia 
do Norte tem a capacidade 
de atingir o Japão e o Alasca 
desde uma altitude muito su-
perior.

Outro fator que contri-
bui para a autoconfiança de 
Kim pode ser a demonstra-
ção, por China e Rússia, de 
maior leniência em relação 
ao desenvolvimento de mís-
seis pela Coreia do Norte. As 
exportações chinesas para a 
Coreia do Norte de janeiro a 
maio deste ano cresceram em 
torno de 32% em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior. E pequenos navios-tan-
que continuam a chegar em 
grande quantidade ao porto 
de Vladivostok, na Rússia, 
para receber carregamentos 
de petróleo. Assim, mesmo 
que a China imponha sanções 
ao, por exemplo, reduzir as 
exportações de petróleo, a 
Rússia compensará as redu-
ções.

A comunidade internacio-
nal tem reagido ao programa 
de desenvolvimento nuclear 
da Coreia do Norte por meio 
de uma combinação de pres-
são e diálogo. Mesmo assim, 
o governo norte-coreano au-
menta continuamente a fre-
quência dos lançamentos de 
mísseis, em sinal de que se-
jam necessárias medidas de 
caráter drasticamente distin-
to.

O ex-secretário da Defesa 
dos Estados Unidos William 
Perry propôs a realização de 
um diálogo entre o seu país e 
a Coreia do Norte. Já o presi-
dente da Coreia do Sul, Moon 
Jae-in, mostra-se disposto a 
participar de uma reunião de 
cúpula Norte—Sul se o en-
contro servir para alterar a si-
tuação na península coreana.

Como todas as tentativas 
fracassaram, estamos agora 
num estágio em que são ne-
cessárias grandes mudanças 
na forma de lidar com a Co-
reia do Norte.”

EM BAIXA (10/07/2017)

Aprovação do atual gabinete do 
governo japonês caiu para 35%, 
aponta pesquisa da NHK

Um levantamento reali-
zado pela NHK indicou que 
o apoio ao gabinete do atual 
premiê japonês, Shinzo Abe 
caiu para o nível de 35%, re-
presentando um recuo de 13 
pontos em relação ao nível 
registrado no mês passado. 
O índice de desaprovação su-
biu em 12 pontos, chegando 
a 48%.

A NHK realizou o levan-
tamento por telefone, conta-
tando aleatoriamente 2.253 
pessoas na faixa etária de 18 
anos ou mais, durante o fim 
de semana. 55% deste total, 
ou seja, 1.233, responderam.

O índice de aprovação do 
gabinete do premiê Abe caiu 
para uma baixa sem prece-
dentes desde que seu segundo 
gabinete foi formado. Esta é a 

primeira vez em cerca de dois 
anos que o índice de desapro-
vação excede o de aprovação.

Entre aqueles que apoiam 
o gabinete, 44% disseram que 
o mesmo parece ser melhor 
do que os gabinetes anterio-
res. 19% citaram como posi-
tivo a habilidade do gabinete 
de implementar políticas. 
16% disseram que apoiam o 
mesmo pelo fato do gabinete 
ser formado por seu partido 
político.

Entre os que não aprovam 
o gabinete, 44% disseram que 
não confiam na personalidade 
do primeiro ministro. 29% 
disseram que não alimentam 
esperanças quanto às políti-
cas do gabinete. 8% disseram 
que parece existir uma me-
lhor alternativa.

FUSÕES (10/07/2017)

Aquisições e fusões comerciais 
por parte de firmas japonesas 
no exterior chegam a um novo 
recorde

Firmas japonesas conti-
nuam a realizar um grande 
número de fusões e aquisi-
ções de firmas no exterior, 
desde janeiro a junho, atin-
gindo um recorde do período 
nestas transações pelo se-
gundo ano consecutivo.

Funcionários da corretora 

RECOF, com base em Tó-
quio, disseram que as com-
panhias japonesas realizaram 
312 transações do gênero em 
6 meses.

Disseram ainda que o va-
lor total destas transações 
chegou a cerca de 33 bilhões 
de dólares.

MAIS LUZ (10/07/2017)

Tóquio promove campanha de 
utilização de lâmpadas LED

O Governo Metropoli-
tano de Tóquio lançou uma 
campanha conclamando a 
população a trocar lâmpadas 
incandescentes antigas por 
diodos emissores de luz, de 
sigla LED.

Residentes de 18 anos de 

idade ou mais podem trocar 
duas ou mais lâmpadas in-
candescentes por uma lâm-
pada LED, que economiza 
energia. Cerca de 800 lojas 
de equipamentos eletrônicos 
em Tóquio participam da 
campanha.

Estas notícias são produzidas pela  
NHK WORLD RÁDIO JAPÃO.

nhk.jp/portuguese

SEGURANÇA (12/07/2017)

Japão, EUA e Coreia do Sul 
dialogam sobre defesa nacional 
e a ameaça norte-coreana

Altas autoridades da De-
fesa do Japão, dos Estados 
Unidos e da Coreia do Sul 
afirmam que os programas 
nuclear e de mísseis da Co-
reia do Norte representam 
uma grave ameaça para a paz 
e a segurança não só do nor-

deste da Ásia, como também 
de outras regiões.

O consenso foi expres-
so em vídeoconferência que 
reuniu as autoridades nesta 
quarta-feira. O diálogo se re-
aliza em meio à elevação do 
clima de tensão desde o anún-
cio feito dia 4 por Pyongyang 
de que teria tido sucesso, pela 
primeira vez, no lançamento 
experimental de um míssil 
balístico intercontinental.

As autoridades da Defesa 
condenaram o lançamento e 
o classificaram de clara vio-
lação de resoluções do conse-
lho de segurança das Nações 
Unidas.

Decidiram que suas na-
ções vão intensificar a co-
operação mútua na área da 
Defesa, sem deixar de exer-
cer pressão sobre a Coreia do 
Norte para que o país se dis-
ponha a dialogar com vistas à 
desnuclearização.

CRIMES GRAVES (11/07/2017)

Japão decide concluir convenção 
da ONU contra crime organizado 
transnacional

O governo japonês de-
cidiu concluir a Convenção 
das Nações Unidas contra o 
Crime Organizado Transna-
cional.

A decisão foi tomada, na 
terça-feira, pelo gabinete 
japonês. A medida ocorreu 
depois que passou a vigorar, 
no mesmo dia, no país uma 
lei que criminaliza os pre-
parativos para a realização de 
ataques terroristas ou outros 
crimes graves.

A decisão do Japão de 
concluir a convenção da 
ONU vai ajudar ainda mais na 
cooperação com outras partes 
junto ao tratado na investiga-
ção e coleta de informações 
sobre aqueles envolvidos em 
crimes graves. 

Segundo o governo, 
aderir ao tratado ajudará a 
impulsionar os esforços de 
cooperação internacional no 
combate ao crime organizado 
transfronteiriço e terrorismo.

A convenção passará a 
vigorar 30 dias após o lado 
japonês completar os pro-
cedimentos junto às Nações 
Unidas.

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Fumio Kishi-
da, declarou à imprensa que 
é muito significativo que o 
Japão tenha se tornado o 188º 
signatário da Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, 
já que o país se prepara para 
sediar os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio-2020.

JAPÃO-RÚSSIA (11/07/2017)

Japão e Rússia decidem 
buscar medidas concretas de 
cooperação econômica

Ministros japoneses e rus-
sos concordaram em buscar 
medidas concretas, baseadas 
nos acordos de cooperação 
econômica celebrados duran-
te a cúpula dos líderes de am-
bos os países no ano passado.

Na segunda-feira, o minis-
tro do Comércio japonês, Hi-
roshige Seko, se reuniu com 
o ministro russo da Indústria 
e Comércio, Denis Manturov, 
e com o ministro do De-
senvolvimento Econômico, 
Maxim Oreshkin, na cidade 
russa de Yekaterinburgo.

A cidade atualmente sedia 
a INNOPROM, uma grande 
exposição industrial realiza-

da na Rússia.
Eles concordaram em 

acelerar os trabalhos basea-
dos nos 80 acordos sobre 
cooperação econômica celeb-
rados durante o encontro do 
ano passado entre o premiê 
japonês, Shinzo Abe, e o 
presidente russo, Vladimir 
Putin.

Os ministros disseram que 
seus países pretendem pro-
duzir resultados concretos, 
como a assinatura de um con-
trato entre empresas japone-
sas e russas, antes da cúpula 
agendada para setembro em 
Vladivostok.

FORMIGA-DE-FOGO (11/07/2017)

Formiga venenosa 
encontrada em armazém de 
Aichi

Uma espécie venenosa de 
formiga-de-fogo foi encon-
trado recentemente num ar-
mazém da província de Aichi, 
na região central do Japão. 
Esta foi a primeira vez que o 
inseto foi encontrado fora de 
um porto.

O governo da província 
informou que a formiga foi 
encontrada na última quinta-
-feira, depois do descarrega-
mento de um contêiner pro-
veniente do porto de Nansha, 
na China.

ANTITERRORISMO (11/07/2017)

Lei antiterrorismo entra em vigor 
no Japão

Uma lei japonesa que cri-
minaliza atos preparatórios 
para ataques terroristas e ou-
tros delitos graves entrou em 
vigor na terça-feira.

A legislação promulgada 
no mês passado tem como 
alvo organizações terroris-
tas e outros grupos de crime 
organizado suspeitos de pla-
nejar crimes graves, como se-
questros de veículos e tráfico 
de drogas.

Sob a lei, se for descober-
to que pelo menos um mem-
bro do grupo tenha obtido 
fundos, adquirido bens, ou 
realizado medidas concretas 
na preparação desses crimes, 
todos os envolvidos serão pu-

nidos.
A lei engloba 277 tipos de 

crimes. Criminosos podem 
ser condenados a até 5 anos 
de prisão pela preparação de 
delitos que sejam puníveis 
com penas de morte ou mais 
de 10 anos de prisão.

A legislação permite que 
autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei adotem 
medidas de repressão contra 
suspeitos antes que efetiva-
mente cometam os crimes.

Entretanto, há preocupa-
ções de que as autoridades 
possam utilizar a lei arbitra-
riamente em suas investiga-
ções.

TOSHIBA (11/07/2017)

Toshiba será retirada do primeiro 
escalão da Bolsa de Valores de 
Tóquio

A fabricante japonesa de 
eletroeletrônicos Toshiba, 
que enfrenta dificuldades, 
será retirada do índice-chave 
Nikkei.

A medida foi tomada após 
a decisão da Bolsa de Valores 
de Tóquio de rebaixar as 
ações da Toshiba do primeiro 
para o segundo escalão no dia 
1º de agosto. A empresa afir-
mou que suas dívidas exce-
dem os ativos contabilizados 
até o final de março.

O índice-chave consiste 
de 225 ações selecionadas. A 
Toshiba será substituída pela 
Seiko Epson, uma grande 
fabricante de equipamentos 
de precisão.

Segundo funcionários do 
jornal Nihon Keizai, trata-se 
da primeira vez que as ações 
da Toshiba serão excluídas de 
um índice-chave desde 1950. 
Isso foi quando o predecessor 
do Nikkei foi lançado.

As ações da Toshiba con-
tinuarão a ser negociadas 
após o realinhamento ao se-
gundo escalão da Bolsa de 
Valores de Tóquio. Contudo, 
caso a empresa tenha de li-
dar com uma situação líquida 
negativa no final de março do 
próximo ano, ela enfrentará a 
retirada da Bolsa de Valores 
de Tóquio com base nos reg-
ulamentos da entidade.
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BAIRRO ORIENTAL

ARqUivO/ALDO SHigUti

Os aficionados da cul-
tura japonesa não tem 
do que reclamar. Julho 

é um mês recheado de eventos 
ligados à cultura nipônica na 
capital paulista. Depois do 20º 
Festival do Japão, realizado 
pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil) no São Paulo 
Expo, na semana passada, este 
fim de semana outro grande 
evento da comunidade nipo-
-brasileira promete atrair uma 
multidão ao bairro da Liber-
dade, um dos principais car-
tões postais de cidade.

Trata-se do Tanabata Ma-
tsuri – o Festival das Estre-
las – que acontece nos dias 
15 e 16, com início a partir 
das 10h30 nos dois dias. Re-
alizado pela Acal (Associação 
Cultural e Assistencial da Li-
berdade), a expectativa é atrair 
um público estimado em mais 
de 100 mil pessoas. 

O objetivo, conta o presi-
dente da Acal, Hirofumi Ike-
saki, é “proporcionar entre-
tenimento e lazer gratuitos à 
população de São Paulo, aos 
turistas brasileiros e estran-
geiros, que além de visitar o 
bairro, diariamente compare-
cem ais eventos e conhecem 
um pouco da cultura oriental”.

“Para que haja uma boa 
presença de público, temos 
que torcer para que não cho-
va”, destaca Ikesaki, lem-
brando que o Tanabata Ma-
tsuri é o principal evento or-
ganizado no bairro pela Acal 
– ao longo do ano são reali-
zados também o Hanamatsuri 
(Festa das Flores), Toyo Ma-
tsuri (Festival da Liberdade) 
e o Moti Tsuki Matsuri (Fes-
tival do Bolinho da Prosperi-
dade).

Segundo Ikesaki, dentre 
esses eventos, o Tanabata Ma-
tsuri “é o que dá mais traba-
lho e também o que gera mais 
despesas”. 

Sassadake e tanzakus – 
Sempre contando com a 
ajuda de São Pedro, as ruas 
do bairro começam a entrar 
no clima já na noite de sexta-
-feira – caso chova, os en-
feites são colocados nas pri-
meiras horas do sábado para 
que não estraguem. No total, 

são cerca de 80 bambus com 
aproximadamente 13 metros 
de altura cada um. Todos são 
decorados com três enfeites 
de papéis coloridos com lon-
gas caudas. No dia, o público 
poderá deixar a festa ainda 
mais colorida pendurando os 
tanzakus (papeletas para es-

creverem seus pedidos) nos 
ramos dos bambus chamados 
“sassadake”.

A diretora da Acal e pro-
fessora de Rizumu Taisso, 
Itsuko Ichida, explica que os 
tanabatas são confeccionados 
durante o ano inteiro. Este 
ano, conta, serão pendurados 
cerca de 150 novos enfeites. 
O público também poderá 
levar seu mini-tanabata para 
casa. No dia estarão sendo 
vendidos 3 mil deles ao pre-
ço de R$ 5,00 cada um. Já 
os cerca de 40 mil tanzakus  
estarão sendo vendidos a R$ 
2,00 cada um.

Gaijin Sentai – A exemplo 
do ano passado, este ano os 
fãs de anime também terão 
o “Universo Anime”, com 
apresentação de bandas de 
animes. Destaques também 
para a cantora Marina Kondo, 
que veio dos Estados Unidos, 
e a dupla japonesa Treasure 

39º Tanabata Matsuri espera mais de 100 mil 
visitantes neste fim de semana na Liberdade

Feffer”, incluindo crianças 
e jovens. A fiscalização terá 
à frente a pasta, por meio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), em conjunto com a 
Secretaria de Esportes e La-
zer. As ações serão desempe-
nhadas no sentido de inibir 
qualquer manuseio de pipas, 
com ou sem cerol.

De acordo com Ashiuchi, 
Suzano conta com lei mu-
nicipal que proíbe a comer-
cialização, bem como o uso 
da linha cortante em espaços 
públicos. Assim sendo, o 
projeto “Pipa Zero” no “Max 
Feffer” vai reforçar a proibi-
ção.

O comandante da GCM 

O prefeito de Suzano(SP), 
Rodrigo Ashiuchi, determi-
nou no último dia 26, a proi-
bição do manuseio de pipas 
no Parque Municipal “Max 
Feffer”.  A ação foi motivada 
após a apreensão de 93 carre-
téis de linha chilena (três ve-
zes mais cortante que o cerol) 
durante o “Festival do Meio 
Ambiente”, realizado no dia 
25 de junho, no mesmo local. 
Segundo o chefe do Poder 
Executivo suzanense, a utili-
zação de produtos cortantes 
oferece riscos à integridade 
física dos frequentadores do 
equipamento público, além 
de incentivar o comércio ile-
gal de produtos que tem como 
base pó de vidro.

Conforme explica o secre-
tário municipal de Segurança 
Cidadã, Fátimo Rodrigues, 
a medida se faz necessária 
tendo em vista o grande pú-
blico que frequenta o “Max 

de Suzano, Edimilson Alves 
de Lima, reforça que, caso 
aconteça algum acidente com 
linha cortante, a ocorrência 
passa ao âmbito criminal. 
Desta forma, se o portador do 
material for menor de idade, 
os pais poderão responder 
criminalmente pela conduta 
do filho.
“Pipa Legal” – Paralela-
mente ao trabalho de combate 
ao uso de pipas com cerol, a 
Secretaria de Segurança Ci-
dadã deu início há algumas 
semanas à campanha “Pipa 
Legal”. A iniciativa, que tem 
a finalidade de combater o 
uso de linhas cortantes de pi-
pas em espaços públicos de 
Suzano, prevê a distribuição 
de materiais educativos nas 
escolas municipais e em áre-
as de lazer, conforme reforça 
Lima.
(Fonte: Site da Prefeitura 
de Suzano)

FACEbOOK RODRigO ASHiUCHi

SUZANO

Prefeito Rodrigo Ashiuchi proíbe soltar pipas no Parque 
Municipal 

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi: riscos à integridade

39º TANABATA MATSURI – FESTIVAL DAS ESTRELAS
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

SÁBADO (15)
10H30: Tenryuu Wadaiko 
(taikô)
10H50: Radio Taissô (ginás-
tica)
11H: Kenko Taissô (ginás-
tica)
11H10: Rizumu Taissô – 
Acal (ginástica rítmica)
11H25: Associação Bujinkan 
Hattori Hanzo (ninjutsu)
11H50: Tangue Setsuko Tai-
ko Tai (taikô)
12H15: Delphina (atração in-
ternacional)
12H40: Marina Kondo (atra-
ção internacional)
13H05: Mariko Nakahira 
(atração internacional)
13H30: Treasure Garden 
(atração internacional)
14H05: Big Bang Attack 
(banda)
14H30: Sorteios e preparação 
de palco para o cerimonial.
Cerimônia de Abertura – To-
rii (Rua Galvão Bueno/Via-
duto Cidade de Osaka)
14H: Abertura Oficial - Car-
los Takahashi (abertura)
14H10: Templo Xintoísta 
Nambei Jingu (Cerimônia 
Xintoísta)
14H40: Andar até o palco
Palco e Pista
15H: Parada Taikô (taikô)
15H: Dragão Japonês
15H20: Tottori Kenjinkai - 
Kassá Odori (dança folclóri-
ca)
15H30: Saudação das autori-
dades - Carlos Takahashi
16H05: Hanayagui Kinryu 
Kai (dança folclórica)
16H20: Buyo-bu - Acal 
(dança folclórica)
16H25: Shinsei Acal (yo-
sakoi)
16H30: Buyo-bu - Acal 
(dança folclórica)
16H40: Shinsei Acal (yo-
sakoi)
16H45: Buyo-bu - Acal 
(dança folclórica)
17H: Taikô – Acal (taikô)

17H30: Animadness (banda)
18H10: Gaijin Sentai (banda)
19H: Encerramento

DOMINGO (16)
10H30: Grupo Kodaiko – 
Embu (taikô)
10H55: Rizumu Taissô – 
Acal (ginástica rítmica)
11H15: Aikido Maruyama 
(artes marciais)
11H35: Okinawa Goju-Ryu 
Karatê-Do Hozonkai (artes 
marciais)
12H05: Vitoru Kinjo e banda 
(cantor)
12H30: Buyo-bu - Acal 
(dança folclórica)
12H45: Marina Kondo (atra-
ção internacional)
13H10: Ricardo Nakase 
(cantor)
Programação Infantil
13H30: Grupo de Odori Mi-
dori Sato (dança infantil ja-
ponesa)
13H35: Kaori Yokota (can-
tora infantil)
14H: Mika Youtien (taikô in-
fantil)
14H20: Grupo de Odori Mi-
dori Sato (dança infantil ja-
ponesa)
14H25: Ryu Murakami (can-
tor infanto-juvenil)
- Renato Gunji, Mariana 
Gunji, Flávia Gunji, Matheus 
Suguieda, Sati Suguieda, 
Ayna Watanabe, Bianca Ta-
kahashi, Akira Kuno e Júlia 
Kuno e Hikaru Takahashi 
(cantores(as) infanto-juvenis)
15H30: Grupo de Taikô 
Infanto-juvenil Mary Nishi-
mura (taikô infantil)
Universo Anime
15H55: Treasure Garden 
(atração internacional)
16H25: Senpai Old School 
(banda)
16H50: Teddy Shigueyama 
(cantor e dançarino)
17H15: Uchiná (banda)
17H40: J-Rox (banda)
18H: Encerramento

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

Cerca de 240 enfeites gigantes dão um colorido todos especial às ruas da Liberdade no tanabata

Garden. Ambos se apresen-
taram no palco do 20º Festi-
val do Japão. Quem também 
promete agitar o público é a 
Banda Gaijin Sentai, que so-
bre ao palco do Tanabata Ma-
tsuri por volta das 18h10 de 
sábado. Para garotada, a dica 
é conferir a programação que 
começa a partir das 13h30 de 
domingo, com “O Futuro do 
Nosso Planeta”, com os super-
-herois do futuro e catavendo 
personagens vivos. 

Gastronomia – Outra atração 
da festa são a gastronomia e 
a Feira de Arte, Artesanato e 
Cultura da Liberdade, mais 
conhecida como “Feirinha da 
Liberdade”, que funciona nor-
malmente nos dias da festa. 
Além disso, excepcionalmen-
te nesses dois dias, são monta-
das entre a Rua Galvão Bueno 
e o Viaduto Cidade de Osaka, 
outras barracas de alimenta-
ção.

(Aldo Shiguti)

visitantes poderão pendurar seus pedidos: torcida contra a chuva

ikesaki (centro) com itsuko ichida e o coordenador Akimura Hisaji
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A banda gaijin Sentai sobe ao palco do tanabata Matsuri no sábado
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Como receber alta em hospital

NIPÔNICA

Apesar do título, não se 
trata de sugestão de como 
fazê-lo, cuja incumbência 
é do médico responsável. 
E até porque sou adepto do 
“cada macaco no seu galho” 
e não do “de médico e louco 
todo mundo tem um pou-
co”... apesar de, confesso já 
tê-los aplicados a situações 
não muito graves. Aliás, 
como todo mundo!

Ou você nunca tomou 
um remediozinho contra 
gripe sem consultar o mé-
dico? Ou nunca deu uma 
opiniãozinha em assunto 
fora de sua especialidade ou 
conhecimento real?

Mas juro, nunca o fiz 
de forma comprometedo-
ra, apesar de quase já ter 

me complicado por tomar 
um antibiótico que não tinha 
percebido estar vencido. Tive 
castigo merecido, um susto 
enorme... rsrs. Agora, até rio, 
né.

Bom, mas esse rodeio 
foi apenas porque o que vou 
contar ocorreu com uma tia 
e não pretendo levar nenhum 
puxão de orelha da parte dela. 
Se bem que, com uma intro-
dução como acima, com cer-
teza, até mesmo ela me per-
doará... acho... rsrs.

Vamos lá!
Antes, porém, preciso 

acrescentar que ela não fez 
isso sem um mínimo conhe-
cimento médico porque, du-
rante cerca de dez anos, foi 
kaseifu (cuidadora de idosos) 

em hospitais do Japão, onde 
lidou com pacientes dos mais 
variados níveis de enfermi-
dades... e médicos rigorosos. 
Então ela tinha certa noção... 
e responsabilidade. Apesar 
de, mesmo assim, não ser re-
comendável a atitude.

Pois bem. Minha tia, que 
beira os 80 anos de idade, fê-
-lo em prol (?) da irmã (85) 
que tinha sofrido uma queda, 
trincado um osso da perna e, 
por isso, hospitalizada. Mas 
depois de um tempo, mesmo 
já apoiando os pés e cami-
nhando pelos corredores do 
hospital, não lhe davam alta. 
A condição, de praxe, seria 
ter de defecar.

Como isso estava demo-
rando, a tia não pensou duas 

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

vezes: “tacou”-lhe um supo-
sitório na oneesan! Pouco 
tempo depois recebia a alta, 
podendo retornar pra casa!

Quando me contou, lógi-
co, dei risada... assim como 
o caro leitor... com certeza... 
rsrs

Se bem que sabemos, to-
dos, inclusive minha tia, que 
o recomendável é aguar-
darmos pacientemente pela 
liberação conforme orienta-
ção médica. Né, não?!

  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

Crônicas Nikkeis 
#6:Itadakimasu 2! 

De todas as séries das 
Crônicas Nikkeis apresen-
tadas até hoje, a primeira—
ITADAKIMASU! Um 
Gostinho da Cultura Nik-
kei—continua sendo a mais 
popular. Histórias sobre 
culinária parecem não ter 
fim, e nossos contribuidores 
e leitores em todo o mundo 
estavam ansiosos tanto para 
compartilhar quanto para ler 
estas narrativas.

Atendendo à demanda 
popular, estamos trazendo 
de volta este tema tão apre-
ciado na edição de 2017 das 
Crônicas Nikkeis. Itadaki-

masu 2! Todas as histórias 
enviadas às Crônicas Nik-
keis 6: Itadakimasu 2! Um 
Novo Gostinho da Cultura 
Nikkei que atendam às di-
retrizes e critérios do pro-
jeto serão publicadas pau-
latinamente no site www.
discovernikkei.org/pt, como 
parte da série Itadakimasu 
2. Leia as crônicas envia-
das. Cada autor(a) poderá 
enviar vários textos.

As inscrições serão acei-
tas de 1º de maio até às 22 
horas (horário de Brasília) 
de 30 de setembro de 2017.

Cardápio de Dicas para Seu Artigo
Qual é o seu prato japo-

nês favorito? Por quê?
A cozinha japonesa faz 

parte dos festivais e feria-
dos da sua comunidade, ou 
de suas tradições de famí-
lia? Em caso afirmativo, de 
que forma?

Como outras influências 
culturais afetaram o tipo de 
comida japonesa que você 
come?

Você cresceu comendo 
algo que não consegue mais 
encontrar? Em caso afirma-
tivo, você conseguiu encon-
trar algum substituto?

O que você acha da co-
zinha de fusão servida em 
restaurantes?

Que tipos de pratos es-
tão disponíveis onde você 
mora? Quais destes você 
gosta mais?

Qual a comida que mais 
lembra você da sua infân-

cia?
Como a lavoura e a agri-

cultura nikkeis influencia-
ram a alimentação – ou ou-
tras indústrias – em todo o 
mundo?

Como foram desenvolvi-
das as empresas de alimen-
taçãonikkeis?

Além de reminiscências 
pessoais, também incenti-
vamos o envio de ensaios 
históricos e trabalhos de 
pesquisa. Aceitamos recei-
tas, mas apenas se acompa-
nhadas por uma história ou 
detalhes sobre sua origem, 
explicando porque a receita 
é importante para você ou 
porque você sentiu vontade 
de compartilhá-la neste fó-
rum. Em caso de dúvida se 
a sua idéia ou tópico é apro-
priado para este projeto, não 
deixe de nos contatar.

Instruções para o Envio de Artigos
Todos os artigos envia-

dos devem ser relacionados 
às experiências, história e/
ou cultura nikkeis. Os ar-
tigos devem se conformar 
aos seguintes critérios com 
respeito ao tipo, idioma e 
número de palavras:

Tipos de textos: Histó-
rias, relatos e recordações 
pessoais; trabalhos acadê-
micos; críticas de livros e 
outros gêneros narrativos. 
Para este projeto em parti-
cular, não aceitamos poesia 
ou vídeos.

Idiomas: inglês, japo-
nês, espanhol, português

Número de palavras: 
Artigos em inglês, espanhol 
e português devem ter entre 
600–1.500 palavras. Os ar-

tigos em japonês devem ter 
entre 800 e 2.200 caracteres.

Palavras em idiomas es-
trangeiros devem ser escri-
tas em itálico. 

Por exemplo: Meu un-
cle Francisco fez um bento 
para o almoço.

Todos os artigos devem 
ser enviados como docu-
mentos Microsoft Word. 
Nós NÃO aceitaremos ar-
quivos PDF ou cópias im-
pressas.

Envie a sua crônica para:
Editor@DiscoverNikkei.org
assunto:
Itadakimasu 2 –

[Nome do indivíduo a ser 
contatado]

IMAGENS
Para esta série, os par-

ticipantes NECESSITAM 
enviar pelo menos uma foto 
para ilustrar a sua história.

Archivos .jpg ou .gif—
150 dpi, com preferência 
para aqueles com pelo me-
nos 800 píxeis de largura. 
Caso você não tenha a habi-
lidade de ajustar o tamanho 
da imagem, envie-nos o ar-
quivo no formato original e 
o ajustaremos para você.

Envie apenas imagens 
que 

a) você possui os direitos 
autorais 

b) você conseguiu per-
missão de usá-las com este 
propósito.

Forneça a legenda e/ou 
os créditos de cada imagem, 
caso necessário.

Não inclua imagens no 
documento Word. Envie as 
imagens separadamente.

INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOR
Envie uma biografia de 

3-5 frases escritas no idio-
ma do artigo enviado.

Envie uma foto do autor 
como um arquivo .jpg ou 
.gif com resolução 150dpi, 
e pelo menos 500 pxl x 500 
pxl. A foto será aparada em 
formato quadrangular. Se 
você não puder redimensio-
nar ou aparar a foto, envie-
-nos o arquivo e nós o refor-

mataremos.
Também aceitamos ar-

tigos escritos por múltiplos 
autores. Nestes casos, favor 
enviar biografias e fotos de 
cada autor.

(Torço para que você te-
nha um bom apetite para es-
crever a sua saborosa crôni-
ca para encantar os leitores 
e a jurada Laura Hasegawa 
E boa sorte!)

REPRODUçÃO

NEGóCIOS

FOtOS? OSMAR MAEDA

O 10º Beleza do Bem 
– Sumirê Fashion 
Show, realizado nos 

últimos dias 25 e 26 de ju-
nho pela Perfumaria Sumirê, 
maior rede de perfumarias 
do país, com mais de 80 lo-
jas em São Paulo e Minas 
Gerais, superou todas as ex-
pectativas de público e negó-
cios em sua edição de 2017. 
Segundo a comissão organi-
zadora, 32 mil pessoas visi-
taram o espaço nos dois dias 
e foram gerados negócios 
da ordem de R$ 10 milhões 
entre os cerca de 100 exposi-
tores, representantes de mais 
de 300 marcas de beleza e 
cosméticos do país como 
como Revlon, Niely, Dailus, 
koloss, Vult, Catherine Hill, 
L’oreal, MayBelline, P&G, 
Taiff, Amend, Max Love, 
Nazca, Risque, Koleston, 
Gama, Lizz e AcquaFlora, 
entre outras.

Na abertura realizada 
no domingo, 25, estiveram 
presentes Saburo Koga, pre-
sidente do grupo Sumirê, 
Paulo Yamauchi, presidente 
da comissão organizadora, 
deputado federal Walter Iho-
shi (PSD-SP), Shiguero Ori-
ta, representante do deputado 
estadual Hélio Nishimoto e 
o vereador Aurélio Nomura 
(PSDB), líder do Governo 
na Câmara Municipal de São 
Paulo.

O evento cresceu em ta-
manho, passando dos 7,5 mil 
metros quadrados de 2016 
para 14 mil metros quadra-
dos neste ano. O número de 
expositores também deu um 
grande salto. Para 2018, o 
mesmo local já está garanti-
do, como argumenta Priscila 
Doi, membro da comissão 
organizadora do Beleza do 
Bem - Sumirê Fashion Show.

A boa notícia é que o su-
cesso desta edição já garantiu 
ao Beleza do Bem de 2018 o 
índice de 90% de renovação 
entre os expositores. “So-
mados aos novos parceiros 
que já nos procuraram no 
evento, podemos antecipar 
que na próxima edição tere-

mos um grande crescimento 
em relação a edição de 2017. 
Isso nos deixa muito felizes, 
pois é o reconhecimento do 
nosso trabalho em promover, 
por meio de uma ação social, 
a aproximação da indústria 
aos profissionais do setor e 
os consumidores finais”, ex-
plica Priscila, lembrando que 
parte da renda é revertida ao 
Grupo de Apoio ao Adoles-
cente e à Criança com Cân-
cer (GRAACC).

Crescimento – Nos últimos 
12 meses, a Sumirê apresen-
tou um crescimento de 10% 
em novas unidades, totali-
zando 84. Até o final deste 
ano, deverão ser inaugura-
das outras três. Em algumas 
lojas da rede a movimenta-
ção diária cresceu em mé-

dia 10%, o que corrobora 
com a pesquisa da Nielsen 
de que, com a instabilidade 
econômica, 2,9 milhões de 
lares afirmam ter parado de 
ir ao salão de beleza, mas, ao 
mesmo tempo, mais pessoas 
passaram a comprar mais 
produtos, especialmente em 
maquiagem e dermocosméti-
cos, para fazer os tratamen-
tos e o uso dos mesmos em 
suas próprias casas.

Uma outra pesquisa da 
consultoria REDS corrobora 
com os números da Nielsen 
ao apontar que a preocupa-
ção com a beleza acompa-
nha as brasileiras ao longo 
da vida. 78% das entrevis-
tadas consideram o uso de 
produtos de higiene pessoal 
e cosméticos como principal 

hábito e 56% delas relataram 
estar insatisfeitas com a apa-
rência - o rosto (50%) e o ca-
belo (43%) são as partes do 
corpo com as quais elas mais 
se preocupam.

“O BDB - Beleza do Bem 
2017 superou todas as expec-
tativas.  Foi uma verdadeira 
festa, pois comemoramos 10 
anos  do  BDB , onde tudo é 
feito com muito amor por to-
dos da Família Sumirê para 
os nossos parceiros e convi-
dados” comemorou Claudia 
Seguchi, da comissão orga-
nizadora. 

Beleza do Bem 2017 – O 10° 
Beleza do Bem é realizado 
pela Perfumaria Sumirê, a 
maior rede varejista do seg-
mento (com mais de 80 lojas 
em São Paulo e Minas Ge-
rais) e organizado pela Best 
Way Soluções em Eventos.

Na programação de palco 
deste ano, o evento contou 
com shows do cantor Lucas 
Lucco e a dupla Chitãozinho 
& Xororó e workshops com 
os melhores profissionais do 
país, entre cabelereiros e ma-
quiadores, além de exposi-
ção ao público de lançamen-
tos e tendências da indústria.

(Osmar Maeda, especial 
para o Jornal Nippak) 

Com 32 mil visitantes, Beleza do 
Bem bate recorde de público e 
gera R$ 10 mi em negócios

Organizadores com o deputado federal Walter ihoshi, o vereador Aurélio Nomura e Shigueru Orita

Show com a dupla Chitãozinho e Xororó

Em 2017, beleza do bem repetiu a parceria com a graacc
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to no número de mortes no 
trânsito e para abrilhantar o 
feito, a cassação da própria 
habilitação. Na educação, 
sua grande realização, eco-
nomia na alimentação das 
creches. Na cultura, cortes 
e congelamento de verbas 
e, para reforçar, tem como 
secretário, alguém que não 
te m vergonha de dizer em 
reunião com um agente 
cultural: “vou quebrar sua 
cara”. No caso da assistên-
cia social, o fabuloso caso 
da destruição da cracolân-
dia, aparatos policiais de 
guerra e com direito a re-
troescavadeiras avançando 
sobre prédios ocupados por 
humanos.

----x---x---x----

Socorro!!!!
Mas, dias melhores hão 

de vir.
O que nos mostrará a 

história sobre estes nefastos 
dias?

Sim ao retrocesso
E a parcela dos homens e 

mulheres desavergonhados, 
acabou de cometer mais 
uma proeza. Numa demons-
tração de sua “heroica” mis-
são, deram o seu sim. Sim 
ao agonizante usurpador. O 
usurpador cegado e encap-
sulado pela insensatez que 
acredita ser o salvador o 
país.

Disseram Sim à retirada 
de direitos trabalhistas que 
nestes tempos de pouca in-
teligência, ganhou o nome 
de reforma trabalhista. Mais 
uma derrota para a popula-
ção do país.

----x---x---x----

E na maior cidade do 
país, por muito tempo, fa-
lada como a cidade do tra-
balho, um mocinho não tão 
mocinho assim, resolveu 
brincar de prefeito. Seus 
feitos são todos midiáticos. 
Após tomar posse, uma de 
suas primeiras medidas foi 
aumentar o limite de velo-
cidade máxima para os car-
ros que trafegam nas vias 
marginais dos Pinheiros e 
Tietê. Conclusão, nem seis 
meses depois, aumento no 
número de acidentes envol-
vendo os veículos, aumen-

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

acordo assustado 
vento uivante no telhado
traz lembranças tristes
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Com o vento uivante
batem portas e janelas –
latem as cadelas.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

engana criança
misturado no arroz
brócolis picado
Carlos Viegas
Brasília, DF

Paisagem branca
bancando o turismo
Serra de inverno
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Serra de inverno.
Do alto da estrada se vê
o mover das nuvens.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Torço meu nariz –
hoje no almoço tem
arroz com brócolis.
Jaíra Presa
Santos, SP

Casa abandonada –
das frestas, o vento uivante
congela os pulmões
João Krefer
São Paulo, SP

silêncio no trem – 
com silvos de freios desce
a serra de inverno 
José Marins
Curitiba, PR

Na saída do túnel,
serra de inverno e estrada
se confundem.
Kazue Yamada
São Paulo, SP

Vista embaçada?
Nuvens escondem contornos
da serra de inverno.
Madô Martins
Santos, SP

Final de feira –
Último maço de brócolis
feirante não vende.
Mahelen Madureira
Santos, SP

Silêncio da noite
apenas o vento uivante –
Casa sem forro.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Bem mais japoneses – 
somente alguns brasileiros 
com maços de brócolis
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

lento amanhecer...
o contorno interrompido
da serra de inverno
Regina Alonso
Santos, SP

deixando no prato
a verdura que precisa –
salada de brócolis
Rose Mendes
Ilhabela, SP

No céu pesaroso
ressoam sinos do templo –
serra de inverno
Suzana Lyra Strapasson 
Curitiba, PR

Serra de inverno
Nas curvas perigosas
Uma brecha de sol.
Yone
São Paulo, SP

Bem tarde da noite
insistente bate à porta
o vento uivante.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Serra de inverno – Brócolis –Vento uivante
TEMAS DE JULHO

Temas de setembro (postar até 10 de agosto)
Brisa – Andorinha – Flor de pessegueiro

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

Andorinha (tema para setembro)
Edson Kenji Iura

As andorinhas são em 
sua maioria aves migrató-
rias, alternando os hemis-
férios norte e sul. Chegam 
na primavera, fazendo seus 
ninhos nos ocos das árvores 
ou sob as telhas das casas. 
Partem no fim do verão, em 
direção aos EUA ou Canadá. 

Sua dieta é exclusivamente 
insetívora, colaborando 
para o controle das pragas 
que começam a se multi-
plicar na época de sua che-
gada. Campinas, no estado 
de São Paulo, tem o epíteto 
de “cidade das andorinhas”, 
atribuído após a visita de 

Rui Barbosa em 1914. Num 
texto da época, o político e 
escritor baiano descreveu a 
espetacular revoada das aves 
ao redor de um mercado de-
sativado, por elas ocupado e 
transformado em ninho cole-
tivo. O velho prédio foi dora-
vante chamado de “Casa das 

Andorinhas”. Esta foi demo-
lida em 1956, dando lugar ao 
atual Largo das Andorinhas, 
no centro da cidade.

No alto a acompanhar
a mudança do rebanho
andorinhas piam.
seishi okuma

Ono, representando a Câmara 
de Andradina, o vereador 

Márcio Makoto Izumi, além 
do vereador Mario Henrique 

A prefeita Tamiko Inoue 
recebeu em seu gabinete, no 
último dia 4, a cônsul-adjunta 
do Japão, Hitomi Sekiguchi, 
e a presidente da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social 
(Bunkyo), Harumi Arashiro 
Goya. Elas receberam do Go-
verno de Andradina o decreto 
de Hospedes Oficiais do mu-
nicípio ressaltando a honrosa 
participação no I Encontro de 
Mulheres Nikkeis que acon-
teceu no centro de eventos da 
AACEA (Associação Assis-
tencial, Cultural e Esportiva 
de Andradina), no Jardim Eu-
ropa.

O evento inédito envolveu 
mulheres nipo-brasileiras da 
região noroeste e foi reali-
zado em homenagem aos 80 
anos de fundação da cidade 
de Andradina, além de ser 
uma prévia das comemora-
ções pelos 110 anos da imi-
gração japonesa no Brasil, 
que ocorre em 2018. Contou 
também com apresentação do 
internacional Balé da comu-
nidade Yuba de Mirandópo-
lis coordenado pela bailarina 
Akiko Ohara, som de Fabrí-
cio Carvalho, secretário de 
Cultura finalizando com can-
ções de Bon Odori. 

Também participaram do 
Encontro o ex-prefeito e as-
sessor de assuntos estratégi-
cos, Jamil Ono, acompanhado 
da ex-primeira dama Márcia 

Cardoso, o presidente da Fe-
deração das Associações Cul-
turais Nipo-brasileiras da No-
roeste, Shinichi Yassunaga.

“Em nome do Governo de 
Andradina saudamos todas 
as mulheres nikkeis que aqui 
representam a força feminina 
na sociedade brasileira, em 
nome da consul-adjunta do 
Japão, Hitomi Sekiguchi e da 
presidente do Bunkio, Haru-
mi Arashiro Goya, agrade-
cemos todas as autoridades, 
em especial cada comitiva da 
Noroeste e da alta Paulista e 
convida-los para também par-
ticiparem de todo Calendário 
dos Festejos de 80 anos de 
nossa cidade”, disse Tamiko.

SECOM/PREFEitURA

ANDRADINA

1º Encontro de Mulheres Nikkeis tem participação de 
cônsul adjunta e presidente do Bunkyo 

Hitomi Sekiguchi e Harumi receberam o decreto de Hóspedes Oficiais do Município

Evento foi finalizado com o Bon Odori

Quem está sem programa 
para domingo (16), uma óti-
ma opção é conferir o almo-
ço-show do cantor Joe Hirata 
no Restaurante Tomates e Sa-
ladas, próximo à estação Con-
ceição do metrô (zona Sul de 
São Paulo). Com o tema “Co-
midas da Fazenda”, o astro da 
canção japonesa conta que é a 
primeira vez que organiza um 
evento neste formato, durante 
almoço. “Geralmente faço no 
jantar”, explica o artista, que 
foi uma das atrações do 20º 
Festival do Japão.

“Gosto de fazer esse tipo 
de show porque fica mais in-
timista e tenho um contato 
mais próximo com o público 
na hora de cantar”, diz Joe, 
acrescentando que o show 
será um mix de músicas japo-
nesas e brasileiras com muita 
animação, distribuição de 
brindes e sorteios.

Segundo o cantor, o di-
ferencial vai ser o cardápio, 
que terá comidas da fazenda 
como: vaca atolada, rabada, 
frango caipira, lombo suíno e 
para quem estiver de regime, 
frango, cação ao molho, entre 
outros pratos típicos. Serão 
15 pratos quentes, 9 tipos de 
saladas e sobremesas (tortas e 
frutas).

O convite custa R$ 75,00 
comendo à vontade e incluso 
bebidas (sucos, refrigerantes 
e águas). Bebidas alcóolicas 
serão cobradas à parte.

Os convites são limitados 
e podem ser adquiridos pelo 
telefone: 11/99266-1265. 

O Restaurante Tomates e 
Saladas fica na Rua Carnau-
beiras, 98 (próximo à estação 
Conceição do metrô).

Telefone: 11/2613-1941
Reservas de convites: 11/9 

9266-1265

DOMINGO

Joe Hirata anima 
almoço-show com o tema 
‘Comidas da Fazenda’

DivULgAçÃO
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No estande da NHK

No estande do Kenjikai de Okayama

No estande do Kenjinkai de Fukuoka

No estande do Kenjinkai de Kochi, com Arnaldo Katayama

No estande do Kenjinkai de Shiga

No estande do Kenjinkai de toyama

No Kenjinkai de Ehime

Nakamae no estande do Kenjinkai de Oita

No estande da Sakura ipe

No estande do Kenjinkai de Aomori

No estande do Kenjinkai de ishikawa

No estande do Kenjinkai de Niigata

No estande do Kenjinkai de tottori

No estande do Kenjinkai de Kagoshima

takahiro Nakamae no estade do Hospital Santa Cruz

No estande da Província de Hokkaido

No estande do Kenjinkai de Aichi

No estande do Kenjinkai de gunma

No estande do Kenjinkai de Kumamoto

No estande do Kenjinkai de Shimane

No estande do Kenjinkai de Hyogo

20º FESTIVAL DO JAPÃO 
– Takahiro Nakamae aprovei-
tou até seu último dia em São 
Paulo antes de retornar para 
o Japão. No domingo, 9, úl-

timo dia do Festival do Japão 
– maior evento da cultura ja-
ponesa do mundo – realizado 
pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 

Japão no Brasil) no São Paulo 
Expo, e já de malas feitas para 
embarcar, Takahiro Nakamae 
fez questão de percorrer, um 
a um todos os estandes dos 

46 kenjinkais e e de associa-
ções como o próprio Kenren, 
Bunkyo, Hospital Santa Cruz 
e Hospital Nipo-Brasileiro, 
além do estande da NHK - a 

emissora estatal do Japão, 
para se depedir. “Em mui-
tos kenjinkais são os jovens 
que trabalham. Os jovens e 
os Fujiunbus. Isso me anima 

muito”, disse Nakamae.
Leia mais às páginas 3, 9, 11 
e 12
Fotos: Aldo Shiguti e Jiro 
Mochizuki
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FESTIVAL DO JAPÃO

FOtOS: ALDO SHigUti

Cercado de expectati-
vas, o 20º Festival do 
Japão mostrou, mais 

uma vez, que não é consi-
derado “o mais aguardado 
evento da comunidade nipo-
-brasileira” à toa. Realizado 
pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), nos dias 
7, 8 e 9, no São Paulo Expo 
(zona Sul de São Paulo), o 
evento deste ano terminou 
com um balanço positivo. E 
também com novos admira-
dores. Como o vice-ministro 
da Agricultura, Silvicultura e 
Pesca do Japão, Kenichi Ho-
soda, que, conforme revelou 
Takahiro Nakamae ao Jor-
nal Nippak, fiocou impres-
sionado com a grandiosidade 
do evento.

“Do ponto de vista opera-
cional diria que foi um evento 
maravilhoso, que transcor-
reu sem grandes trasntornos 
e que para nós, organizado-
res, foi muito bom”, avaliou 
o presidente do 20º Festival 
do Japão. De acordo com os 
organizadores, a vigésima 
edição recebeu um público 
superior a 170 mil pessoas – 
no ano passado também fo-
ram registrados cerca de 170 
mil visitantes.

Para Ichikawa, “uma sé-
rie de fatores” contribuiu 
para o sucesso do evento 
deste ano. A começar pelo 
tempo, que ajudou. O layout, 
explica, foi outro diferencial. 
“Foram criados mais espaços 
nos corredores e os exposi-
tores também contribuíram 
usando mais luz. Com am-
biente mais clean e com mais 
espaços, as pessoas puderam 
circular sem muita tensão”, 
disse Ichikawa, acrescen-
tando também que o público 
que frequenta o festival “já 
sabe se adequar ao tamanho 
das filas”. 

“Acho que as pessoas não 
comem tanto pela sequência 
estabelecida antes de chegar 
ao festival, mas elas acabam 
administrando o que comer 
em função das filas que en-
contram os estandes”, expli-
cou, acrecentando que o uso 
do cartão também facilita e 
estimula o consumo na praça 
de alimentação. 

Praça de alimentação que 
este ano, aliás, teve a parti-
cipação de 46 dos 47 ken-
jinkais – o de Tóquio foi o 
único ausente – além de sete 
entidades assistenciais, um 
recorde na história do Festi-
val.

Desafios – Presente nos três 
dias do evento, a reportagem 
do Jornal Nippak constatou 
que a sexta-feira foi a mais 
movimentada dos últimos 
anos, fato também confir-
mado por Ichikawa. Também 
no sábado e o domingo  fo-
ram registrados movimentos 
superiores ao sábado e do-
mingo do ano passado. “No 
domingo, aliás, chegamos 
a ficar preocupados porque, 
por volta das 14 horas, o 
pavilhão já estava bastante 
cheio e não parava de chegar 
gente”, admitiu Ichikawa, 
afirmando que outra medida 
“acertada” foi a preocupação 
com a presença de cadeiran-
tes.

“Ampliamos o espaço 
para os portadores de ne-
cessidades especiais e feliz-
mente acertamos pois não 
não recebemos nenhuma 
reclamação nesse sentido”, 

explicou Ichikawa, ante-
cipando que para 2018, 
quando serão comemorados 
os 110 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil, o Kenren 
terá “muitos desafios” pela 
frente. Um deles refere-se 
ao próprio layout, elogiado 
este ano. “É uma questão 
que precisa ser renovada. 
O desafio será como cres-
cer em um espaço limitado 
já que a ideia é transformar 
parte do pavilhão em uma 
espécie de Sambódromo”, 
argumentou, lembrando que 
a principal festividade pro-
gramada pela Comissão para 
Comemoração dos 110 anos 
da Imigração Japonesa no 
Brasil acontecerá justamente 
dentro do 21º Festival do Ja-
pão. A ideia, segundo presi-
dente do Comitê Executivo, 
Yoshiharu Kikuchi, é montar 

um palco e uma pista cen-
tral com duas arquibancadas 
com capacidade para cinco 
mil pessoas sentadas.

Porém – Para Ichikawa, 
outro desafio será o espaço 
multimídia, “que este ano 
ficou excelente, mas que 
ainda tem muito a crescer”. 
De acordo com Ichikawa, “o 
único porém” e que terá que 
ser melhor trabalhado para 
2018 é quanto a questão do 
transporte gratuito que liga a 
estação Jabaquara do metrô 
ao  São Paulo Expo.

“Pela Prefeitura, só nos 
foi permitido usar ônibus 
de turismo, o que acabou 
limitando muito o número 
de passageiros porque só é 
permitido o transporte de 
passageiros sentados. Por 
outro lado, não podíamos 
aumentar a quantidade de 
ônibus – foram 11 no sábado 
e 10 no domingo – para não 
atrapalhar o trânsito local. 
É algo preocupante porque 
formaram-se longas filas 
tanto no sábado como no do-
mingo. Ainda bem que não 

choveu”, explicou Ichikawa, 
afirmando, o entanto,  que o 
problema é “equacionável”.

“Tudo acaba funcionan-
do como uma experiência”, 
conta ele, destacando que 
também ficou “muito feliz” 
com a presença de voluntá-
rios nos estandes dos ken-
jinkais e das entidades. 

Abertura – Com o tema 20 
Anos de Integração, Harmo-
nia e Cultura, o Festival do 
Japão também arrancou elo-
gios das autoridades e convi-
dados presentes na cerimô-
nia de abertura, no sábado. 
O embaixador Satoru Satoh, 
que está deixando o cargo 
no próximo dia 21, após oito 
meses por questões pessoais  
(leia à página 3), lembrou 
que o tema deste ano, cuja 
proposta é disseminar o fu-
turo voltando os olhos para 
a história deste festival, “às 
vésperas do memorável ano 
de 2018 em que serão cele-
brados os 110 anos da imi-
gração japonesa no Brasil, é 
uma brilhante ideia”.

Segundo ele, em maio foi 
entregue ao ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, Fumio 
Kishida, em Tóquio, o rela-
tório sobre a parceria com 
as comunidades nikkeis na 
América Latina. “A respeito 
do Festival do Japão, o rela-
tório salienta a importância 
da contribuição dos vários 
segmentos do Japão para o 
seu sucesso, participando 
junto com a comunidade 
nipo-brasileira e oferecendo, 
cada qual, seu potencial. O 
relatório destaca também a 
importância de se promover 
ainda mais a amizade entre 
ambos os países através des-
ses esforços”, disse Satoh, 
destacando que o governo 
japonês se fez presente na 
20ª edição do festival através 
do vice-ministro parlamentar 
Hosoda, além da participa-
ção do Ministério da Agri-
cultura, Floresta e Pesca, da 
agência de turismo, do Mi-
nistério do Meio Ambiente, 
do Ministerio da Educação, 
Cultura, Esporte, Ciência e 
Tecnologia, da Jetro, da Jica 
e da Fundação Japão. 

“O Festival do Japão con-

20ª edição recebe público superior a 170 mil 
visitantes e Kenren vê desafios para 2018

tou também com apoio da Ja-
pan House São Paulo, inau-
gurada em abril”, lembrou.

Antípoda – Líder do Go-
verno na Câmara Muni-
cipal, o vereador Aurélio 
Nomura lembrou que”este 
festival teve início em 1998 
com o senhor Amino, ainda 
na marquise do Ibirapue-
ra”. “Quando ele veio ao 
meu Gabinete, a  princípio 
poderia parecer uma coisa 
megalomaníaca, mas hoje 
a gente vê que esse festival 
vem crescendo a cada ano 
porque mostra exatamente 
a grandiosidade que tem os 
japoneses e seus descen-
dentes”, disse Nomura. “E 
o Festival do Japão coroa 
essa comunhão que existe 
entre a cultura brasileira e 
povo japonês”, disse o tu-
cano, que agradeceu “o povo 
brasileiro, que recebeu os 
japoneses aqui tão caloro-
samente e que permitiu que 
nós, junto com a população 
brasileira, pudéssemos con-
tribuir para formar este país 
maravilhoso”, e cumprimen-
tou também os pioneiros da 
imigração japonesa “pela sua 
saga, pelo seu trabalho, pela 
sua dedicação”. “Hoje nós 
estamos aqui graças a a eles, 
que vieram para este país an-
típoda, e com trabalho, dedi-
cação, com sangue, suor e lá-
grimas, ajudaram a construir 
nosso país”.

Os deputados estaduais 
Hélio Nishimoto (PSDB) e 
Pedro Kaká (PODE) também 
destacaram a contribuição 
da milenar cultura japonesa 
enquanto a deputada federal 
Keiko Ota (PSB-SP) disse 
que “o Festival do Japão 
sempre tem algo a nos ensi-
nar”.

Raízes – Já o deputado fe-
deral Walter Ihoshi (PSD-
-SP) explicou que, “como 
parlamentar descendente de 
japoneses,  tinha que  estar 
presente no maior evento da 
cultura japonesa”. 

Importante apoiador do 
Festival do Japão, Ihoshi 
destacou que “é no Festival 
do Japão onde as nossas ra-
ízes estão presentes”. “Esse 
vínculo é muito importante 
em um momento como esse 
que vive o Brasil por trazer 
os valores e a contribuição 
dos nossos pioneiros para 
essa grande festa. O resul-
tado é, na verdade, o reco-
nhecimento do povo brasi-
leiro, que prestigia o festival 
em grande número”.

Ciência e tecnologia – Re-
presentando o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
a secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, Linamara Rizzo 
Battistela, destacou que sua 
presença na cerimônia de 
abertura “deve-se sobretudo, 
ao fato de o governador tra-
duzir seu interesse e sua 
admiração por cada um dos 
japoneses que vivem no Es-
tado de São Paulo a partir de 
uma diretriz, que é priorizar 
mais ciência, mais tecnolo-
gia e mais desenvolvimento 
social”.

“E quando nós fala-
mos em sustentabilidade do 
nosso planeta não podemos 
nos equecer das políticas so-
ciais que irradiam a partir do 
Japão e que fazem com que 
cada um de nós brasileiros 
possamos aprender e traba-
lhar mais na perspectiva de 
ter uma sociedade mais jus-
ta, mais fraterna e que atenda 
a todos. Por isso, o desen-
volvimento científico, o de-
senvolvimento tecnológico 
trazido aqui pelas diferentes 
companhias nos fazem cada 
vez melhores, como agentes 
públicos, como cientistas e 
como cidadãos”, destacou 
a secretária, acrescentando 
que “nossos corações come-
moram todos dias a alegria 
de termos recebido, há 109 
anos a cada um dos japone-
ses de braços abertos”.

Também estriveram pre-
sentes na aberturta os verea-
dores Rodrigo Hayashi Gou-
lart (PSD) e Ota (PSB).

(Aldo Shiguti)

A secretária estadual Linamara Rizzo battistela

Autoridades, políticos e patrocinadores  durante o Kagami Biraki

Nakamae, Satoh, Yamada, Hosoda, Linamara, ihoshi e Nishimoto

Desafio para 2018 será como crescer em um espaço limitado

Presidentes dos Kenjinkais presentes na recepção aos patrocinadores do 20º Festival do Japão

toshio ichikawa, presidente do 20º Festival do Japão
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O vice-ministro da Agricultura do Japão, Hosoda
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Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial 
de Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no 
município de Coluna-MG, é auto-suficien-
te na produção de cana-de-açúcar, sendo a 
garapa obtida após a moagem depositada 
em dornas de inox, protegidas por telas 
contendo fermento natural (extraido da própria cana de açúcar misturada 
com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de aditivos químicos. 
Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de car-
valho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazena-
do por um período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: Expo-
Cachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Bar-
man) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 

2014. É exportada para países da Europa, USA 
e Mercosul. Informações www.coluninha.com.
br fone: (31) 3422 0309  e-mail: coluninha@
coluninha.com.br  Beba com moderação e se 
for dirigir não beba!

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

nhos. Procure os 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 saudoso 
psiquiatra e educador Dr. Içami Tiba: 
“... como psiquiatra e educador, agra-
deço ao Ferreira por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai 
encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, 
mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra espio-
nagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam frustra-
dos diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer 
o seu passado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do fu-
turo!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance 
para revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, Cultura 
e Martins Fontes confira no link: www.scortecci.com.br/lermais_materias.
php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-
-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

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

Massa para pesca – União Pesca
No inverno é ter sempre a isca certa para 
potencializar suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar 
a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pês-
sego, queijo, mandioca, morango, erva-
-doce, goiaba, banana, milho verde, mel, 
bichinho da laranja, carnívora, amendoim, 
natural vermelha e natural amarela, em 

embalagem de 500g. 
Encontre nas melhores lojas de pesca. Suas pescarias 
com sossego, 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 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente a 
água, umidade, maresia, temperaturas adversas 
e com bateria de longa duração. Quando suas 
aventuras exigem segurança o SPOT Gen3 
permite que sua família e amigos saibam que você está bem e envia mensa-
gens de emergência com sua localização GPS, isto tudo apertando um único 
botão. Informações e compras www.spotcomsat.com.br email: comercial@
spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca recomenda o site 
que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade 

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

CURTAS

Baixas temperaturas, chuva, vento e frio 
são boas condições para caminhar?

NIPPAK PESCA
Mauro Yoshiaki Novalo

Texto: 

Mauro Yoshiaki Novalo

Revisão: 

Aldo Shiguti

Publicidade

nippak@nippak.com.br

tel. (11) 3208-4863

as vantagens para quem 
sair da cama e encarar o 

frio para exercícios físicos.

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Embora seja difícil sair 
da cama quentinha, 
do aconchego do sofá 

e uma manta, além do cho-
colate quente ao alcance da 
mão, vale a pena encontrar 
coragem e ir para academia 
ou então, se tiver um local 
adequado, sair para uma ati-
vidade externa na natureza, 
pois isto além de esvaziar 
a mente, potencializa o tra-
balho muscular com mais 
energia se comparar com o 
mesmo exercício durante o 
verão.

Então se você driblar o 
frio e não se incomodar com 
a baixa temperatura, a pratica 
de exercícios no inverno pode 
ser realizada sem problemas e 
com ganhos extras...

Cuidados
Quem tem problemas no 

coração ou pressão alta deve 
ter cautela, pois os vasos san-
guíneos tendem a ficar mais 
contraídos, comprometendo 
a circulação, precisando que 
o coração trabalhe mais para 
cumprir sua função. O ideal é 
realizar as atividades em am-
biente fechado no frio inten-
so. Pessoas que se enquadram 
nestas condições melhor op-
tar pela esteira e a bicicleta 
ergonômica.

Manter sempre o corpo 
aquecido então vista-se bem, 
mesmo que isso comprometa 
sua mobilidade. E conforme 
for esquentando elimine algu-
mas peças mas se o ambiente 
estiver frio mantenha-se sem-
pre agasalhado. Boa escolha 
é usar tecido sintético, e por 
cima nylon para proteger o 
corpo contra o vento e chuva 
permitindo a troca de calor. E 
seja no ambiente externo ou 
interno, não permanecer com 
as roupas molhadas após ter-
mino do treino.

Se a roupa estiver úmida 
por causa da chuva ou suor, 
não se tem risco a saúde du-
rante a atividade - o organis-
mo conta com a termorre-
gulação que mantem a tem-
peratura em 37º C - porem 
ao parar, o corpo entra em 
processo de resfriamento po-
risso a necessidade de trocar 
as peças molhadas por outras 
secas.

Nem é preciso falar da 
importância do aquecimento 
inicial antes de qualquer 
exercício, isto é, começar 
sempre qualquer movimento 
em ritmo leve, preparar as 

articulações e musculatura 
soltando-as devagar. Na ca-
minhada, iniciar com passos 
curtos e mexer bastante as 
pernas e mãos por pelo me-
nos 5 minutos.

Durante o exercício perce-
berá que as extremidades cos-
tumam ser mais afetadas pelo 
tempo frio sendo a contração 
dos vasos sanguíneos intenso 
em todo o corpo. Importante 
ficar de olho na frequência 
cardíaca e interromper a ati-
vidade se os batimentos ace-
lerarem demais.

Dentro de casa, subir e 
descer escadas é uma boa al-

ternativa.
Preferir as horas mais 

quentes do dia para as ativi-
dades, melhor no final da ma-
nhã e início da tarde. 

Caminhadas
Cuidado maior ao planejar 

suas rotas, melhor optar por 
caminhos secos e planos. Es-
tradas podem estar escorre-
gadias e assim perigosas. Se 
for em ruas, melhor contra o 
fluxo do transito, assim estará 
atento a tudo que acontece. O 
ideal é alternar caminhadas 
com trote acelerado interca-
lando com desaceleração e 
repetir as sequencias. 

Proteger os pés com meias 
sintéticas ao invés do algo-
dão, pois ajudam a prevenir 
bolhas ao evitar o acumulo de 
umidade no local. Tênis para 
trilhas é o recomendado por 
ter mais tração e prevenir es-
corregões.

No inverno se gasta mais 
calorias pois além do pro-
cesso normal é preciso se 
manter aquecido. Em contra-
partida aumenta a vontade de 
consumir alimentos calóricos 
pela aceleração comum do 
metabolismo. 

A caminhada – atividade su-
ave e de resistência – melhora 
a capacidade cardíaca. Nos 
dias frios o corpo pede mais 
trabalho para manter a tem-
peratura interna, favorecendo 
a circulação sanguínea, e o 
coração se revigora ao bater 
com mais força. Somando 
tudo isso se tem o fortaleci-
mento das suas defesas.

Segurança
Dependendo do local é 

bom fazer uso de um bastão 
de caminhada para manter o 
equilíbrio e evitar pisar em 
falso. 

Avisar as pessoas próxi-
mas para onde vai e o tempo 
previsto para atividade. Rotas 
novas é bom se precaver, e ter 
a mão um aparelho tipo ras-
treador além do telefone ce-
lular (melhor ainda se for um 
telefone via satélite, sempre 
vale a prevenção).

Cada pessoa tem um per-
fil diferente, importante con-
sultar sempre o seu medico 
e contar com informação es-
pecializada para saber o que 
oferece benefícios para sua 
saúde.

Lembrar de hidratar o 
corpo, bebendo agua, sucos, 
sopas e etc durante esta esta-
ção do ano que é mais seca. 

APOIO
Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br
Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br
Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br
Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br
Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br
SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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Engo Marcos Ya-
mada
Diretor Técnico In-
tercolonial TM

20º FESTIVAL DO JAPÃO

DivULgAçÃO

Larissa Lopes Mano, re-
presentante da Bahia, 
16 anos, estudante do 2º 

ano do ensino médio, foi elei-
ta a mais bela nipo-brasileira 
no concurso de beleza Miss 
Nikkey Brasil 2017, e Tatiana 
Saori Takamoto dos Santos, 
representante da cidade de 
Lins, 16 anos, estudante do 2º 
ano do ensino médio, foi eleita 
Miss Nikkey São Paulo 2017, 
a mais bela nipo-brasileira do 
Estado de São Paulo, ambos 
realizados durante o 20º Festi-
val do Japão em São Paulo no 
último dia 8.

 O concurso contou com a 
participação de 23 candidatas 
de várias cidades e estados 
brasileiros e foi coordenado e 
apresentado pelo ator e apre-
sentador Kendi Yamai.

A vencedora do Miss Nik-
key Brasil 2017 ganhou uma 
passagem ida e volta ao Ja-
pão oferecida pela Turkish 
Airlines, R$ 5.000,00 ofe-
recidos pelo Banco Brades-
co, uma jóia da Júlio Okubo 
Jóias, pacotes em resort/ho-

tel, cosméticos, entre outros 
prêmios. 

As inscrições para o Miss 
Nikkey 2018 estão abertas e 

as interessadas devem se ca-
dastrar no site www.missni-
kkey.com.br. Podem partici-
par garotas com ascendência 

japonesa de 15 a 30 anos.
Vencedoras do Miss Nikkey 
Brasil 2017:
Miss Nikkey Brasil 2017: 
Larissa Lopes Mano, 16 anos, 
de Barreiras (BA)
1ª Princesa: Grace Satomi 
Hayashi, 27 anos, de Belém 
(PA) 
2ª Princesa: Harumi Amanda 
Yukawa, 23 anos, de Belo 
Horizonte (MG)
3ª Princesa: Tatiana Sao-
ri Takamoto dos Santos, 16 
anos, de Lins (SP)
4ª  Princesa: Danielle Sayuri 
Craveiro Kobayashi, 26 anos, 
de Campo Grande (MS) 
 
Vencedoras do Miss Nikkey 
são paulo 2017:
Miss Nikkey São Paulo 
2017: Tatiana Saori Takamo-
to dos Santos, 16 anos, de 
Lins 
1ª Princesa: Amanda Kimie 
Lamera Higa, 20 anos, da Ca-
pital 
2ª Princesa: Maria Eduarda 
Kusunoki, 15 anos, de Os-
valdo Cruz

Representante da Bahia vence 
Concurso Miss Nikkey Brasil

Larissa Lopes Mano, a mais bela nipo-brasileira

Todas as candidatas desfilaram com o happiAs vencedoras do Concurso Miss Nikkey São Paulo 2017

Foco no objetivo
“as circunstâncias 

moldam o meio, o foco 
molda o resultado”

Se perguntarmos a uma 
gama de pessoas se elas bus-
cam um objetivo, provavel-
mente todas elas responde-
rão que sim. Porém, poucas 
conseguirão concluir suas 
metas e consequentemente 
alcançar seu objetivo. Por 
quê? Falta de vontade? Falta 
de recursos? Falta de incen-
tivo? Talvez, mas em todas 
elas, falta principalmente 
a falta de foco no que real-
mente se quer. Falta diferen-
ciar o que é prioridade e o 
que não. Falta focar no que 
realmente é importante para 
si e não o que é importante 
para os outros. 

No Budo (Caminho 
Marcial) há o intuito de 
desenvolver no pratican-
te uma vontade inabalável 
de se chegar ao objetivo. 
O treinamento foca prin-
cipalmente no que “você” 
precisa fazer e não no que 
“seu adversário” fará. Pare-
ce simples e óbvio, porém, a 

grande maioria das pessoas 
baseia seus movimentos e 
ações amparadas na reação 
e ação da outra pessoa. Isso 
cria uma expectativa e que 
pode se transformar em uma 
hesitação, o que gera uma 
insegurança que “trava” 
suas ações, gerando então 
uma ação falha, previsível e 
ineficaz. O foco então deve 
estar concentrado na “sua 
ação” e que nela deve estar 
todo o seu preparo, con-
fiança e uma vontade inaba-
lável de conquista. Pode ha-
ver uma reação contrária à 
sua ação? Sim, pode, porém 
ela precisa ser trabalhada 
como uma reação e não es-
tar vinculada à ação. Fases 
diferentes, por mais que pa-
reçam partes de um mesmo 
instante, precisa ficar claro 
que não.  Foco nos objetivos 
específicos, ação e reação. 

Foque nos seus objetivos 
de forma clara, priorize suas 
ações, e acredite no seu po-
tencial, acredite mais em si 
mesmo!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

Na edição passada, a Su-
doeste sagrou-se campeã no 
masculino e no feminino.

Trata-se de uma oportu-
nidade de conferir de perto o 
desempenho da equipe que re-
presentará o Brasil no World 
Games 2017, que acontece no 
final deste mês, na cidade de 
Wroclaw, na Polônia. 

Realizada a cada quatro 

anos – a última edição foi em 
2013, em Cáli, na Colômbia, 
o World Games é uma das 
competições mais importan-
tes para os atletas.

No masculino estão clas-
sificados: Takahiro Higuchi, 
Cristiano Mori (Leve) e Flá-
vio Tooru Kosahira (Médio). 
Já a equipe feminina é for-
mada pelas atletas Luciana 

A Confederação Brasileira 
de Sumô realiza neste fim de 
semana (15 e 16), no Ginásio 
de Sumô do Centro Esportivo e 
Cultural Brasil-Japão, no bairro 
do Bom Retiro, em São Paulo, 
o 56º Campeonato Brasileiro 
Masculino e 20º Campeonato 
Brasileiro Feminino de Sumô. 
As competições devem reunir 
cerca de 200 atletas, no mascu-
lino e no feminino, das catego-
rias mirim a adulto. Este ano, 
devem participar atletas do Rio 
de Janeiro, Pará, Paraná e Rio 
Grande do Sul. De São Paulo 
estarão representadas as Re-
gionais Norte, Sudoeste, Nova 
Central, ABC, Santo Amaro e 
São Paulo.

A abertura oficial acon-
tece no sábado, a partir das 
12 horas, com a presença de 
autoridades.

Watanabe (Leve), Daniela 
Oliveira (Médio), Sara Go-
mes (Pesado), Fernanda Ro-
jas e Juliana Medeiros.

De acordo com o presi-
dente da CBS, Issao Kago-
hara, alguns atletas devem 
embarcar com destino a Polô-
nia ainda no domingo, após o 
Campeonato Brasileiro.

56º CAMPEONATO BRASI-
LEIRO MASCULINO E 20º 
CAMPEONATO BRASILEIRO 
FEMININO DE SUMÔ
Quando: Dias 15 e 16 de julho 
(sábado e domingo), a partir 
das 8h. Abertura oficial: sá-
bado, ao meio-dia
Onde: Ginásio de Sumô do 
Complexo Esportivo Brasil-
Japão (Av. Presidente Castelo 
Branco, 5446 – Bom Retiro)
Entrada franca

ARqUivO/ALDO SHigUti

SUMÔ

Campeonatos Brasileiros Masculino e Feminino reúnem 
atletas classificados para o World Games

No ano passado, Sudoeste fez “barba e cabelo”

taiko, danças, matsuri dance, 
artes marciais, banda de mú-
sicas, bom odori, oficinas de 
pintura, origami, ginástica e 
kenkô taissô, apresentando 
oficialmente no Paraná.

Associação Kenkô Tais-

sô do Brasil, sediada em São 
Paulo, foi representada por 
11 instrutoras, sendo liderada 
pela Yoneko Kono e Fukuko 
Suzuki para a apresentação 
em Londrina, a convite da 
instrutora Margarete Tsu-

A Associação Kenkô Tais-
sô do Brasil, entidade pre-
sidida por Toshie Kawazoe, 
esteve presente na Expo Ja-
pão 2017, juntamente com a 
56ª Exposição Agrícola, a VI 
Agro Inovatec e o 38º Festi-
val de Bon Odori do Paraná, 
promovido pela Associação 
Cultural e Esportiva de Lon-
drina (Acel), contando com 
o apoio da prefeitura local, 
Aliança Cultural Brasil-Japão 
do Paraná, entre outras em-
presas.

Trata-se de um dos princi-
pais eventos da comunidade 
nipo-brasileira da região e 
que atraiu um público estima-
do em cerca de 30 mil visi-
tantes. A programação reuniu 
atrações artísticas e culturais 
tradicionais como o canto, 

ge Takarada que juntamente 
com seus alunos desejam pro-
mover maior divulgação para 
o crescimento do número de 
praticantes desta modalidade 
de ginástica.

Kenkô Taissô é uma gi-
nástica para a saúde, introdu-
zida no Japão que se apóia no 
tripé: corpo, alma e cérebro, 
visando a qualidade de vida 
das pessoas. Existe várias 
modalidades destes exercí-
cios conforme seu objetivos, 
por exemplo: alongamento, 
ativar articulações, equilí-
brio, aeróbicos,  ginásticas 
de expressão e outros. Pode 
ser praticado por pessoas de 
todas as idades, porém é no 
grupo de terceira idade que 
temos encontrado o maior 
número de praticantes.

DivULgAçÃO

KENKO TAISSO

Associação se apresenta em Londrina

Associação Kenko Taisso do Brasil esteve presente na Expo Japão

Pela primeira vez na histó-
ria do Intercolonial, a cidade 
de Suzano vai sediar a maior 
e mais antiga competição de 
tênis de mesa da América La-
tina.

Trata-se do único torneio 
oficial no pais que tem:

1) Galeria de Campeões 
completa desde a primeira 
edição.

2) Revista do evento com 
todas as tabelas das 28 cate-
gorias publicadas.

3) Com 3 meses de ante-
cedência, terminam as inscri-
ções e com 2 os confrontos 
definidos.

4) Taxa de inscrição para 
um evento oficial, mais bara-
ta para jogar 3 dias de com-
petição.

5)  Apresenta o balanço da 
organização de forma aberta 
para todas as regiões.

No próximo dia 10 de se-
tembro as regiões organizam 
suas seletivas para poder for-
mar suas equipes, já que as 
inscrições são limitadas.

Estou na coordenação téc-
nica deste evento desde 1984 
e como todos os anos, visito 
as instalações na cidade, com 
o objetivo de aprovar o gina-
sio, alojamento, alimentacao, 
sala de reuniões, rede hotelei-
ra e a estrutura no geral.

O local aprovado foi a 
Associação Cultural Espor-
tiva Agrícola Suzano Aceas, 
que devido a parceria que 
tem com a Cenibras (Centro 
Educacional Nipo Brasileiro) 
tem uma instalação fantástica 
e pronta para sediar. Fiquei 
muito impressionado com 
a estrutura deles, com cozi-
nha industrial, salas de aulas 
prontas para usa-las como 
alojamento, dois ginásios 
perfeitos para a colocação 
das mesas, segurança e pouca 
coisa para adaptar e organi-
zarem um Intercolonial que 
poderá entrar para a historia. 
A comissão local liderada 
por Artur Takayama, Marle-
ne Takahashi, Silnei Yuta e 
Cristina Molina estão muito 
empenhados na realização do 
Intercolonial.

Muito grato pelo apoio 
ao Presidente da Aceas, Ma-
sachika Takaki, Diretora da 
Escola, Keiko Anraku e ao 
secretário de esportes de Su-
zano, Arnaldo Marin Jr.

ARqUivO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

Suzano será sede do 68º 
Intercolonial

A partir da esq.: Marcos, Nardinho, Silnei, Arthur, Sergio, Marlene e 
Cristina
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Centro Médico LiberdadeCentro Médico LiberdadeCentro Médico Liberdade

お問合せ:
ご予約:
人間ドック:
歯科:

会員課 :

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

(11) 3274-6494

人間ドック、各種臨床検査、専門科、歯科
各種健康保険取り扱っています

（国際健康保険含む）
 

日本語の診断書を発行します
（人間ドックのみ）

援協会員募集中

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

内科受付時間
月～金 ０８：００～１８：３０

土 ０８：００～１２：００

サンパウロ日伯援護協会
リベルダーデ医療センター

20º FESTIVAL DO JAPÃO 
– Realizado pelo Kenren (Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Brasil) 
nos dias 7, 8 e 9 deste mês, no 
São Paulo Expo (zona Sul de 
São Paulo), o Festival do Ja-
pão – que este ano apresentou 
como tema 20 Anos de Inte-
gração, Harmonia e Cultura, 
tem como objetivo preservar 
e divulgar a cultura japonesa 
para as novas gerações. No 
três dias, o evento - conside-
rado o maior da cultura japo-
nesa do mundo – recebeu um 
público de mais de 170 mil 

pessoas, apresentando shows 
musicais, atrações culturais, 
danças típicas, culinária re-
gional das províncias japo-
nesa, exposições culturais, 
workshops, cerimônia do chá 
e atividades gratuitas para as 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. Muitas das atrações 
deste ano vieram do Japão, 
como o grupo TRIQSTAR, 
a dupla Delphina e o Nihon 
Minyo Kyokai. Da Argentina 
veio o cantor Gus Hokama e 
do Uruguai, a Banda Arudo.  
Fotos: Aldo Shiguti e Jiro 
Mochizuki

Imagens do 20º Festival do Japão

EDvALDO DE MACEDO


