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13ª BEAUTY FAIR

Setor de beleza vê carga tributária
‘injusta’ e quer superar crise com união
Setor “pujante”, que gera 
mais de 5 milhões de em-
pregos, o setor de beleza 
quer superar a crise com 
muito trabalho, união e 
determinação. Pelo menos 
foi o que ficou claro no úl-
timo dia 9, na cerimônia 
de abertura da 13ª Beauty 
Fair – Feira Internacional 
de Beleza Profisisonal – 
encerrada nesta terça-feira, 
12, no Expo Center Norte 
(zona Norte de São Paulo). 
Presidente de honra da Be-
auty Fair e fundador do 

Grupo Ikesaki, Hirofumi 
Ikesaki lembrou que, “em 
mais de meio século atu-
ando no mercado de beleza 
brasileiro, posso dizer que 
em todo esse período vivi 
muitas oscilações, tanto na 
política como na economia 
do nosso país”. “Viemos 
sofrendo, mas com muita 
dedicação, garra e cora-
gem conseguimos chegar 
onde chegamos”, disse o 
empresário, afirmando que 
“chegamos a 13ª edição 
“fortalecidos”.

—––——–———––––——––––––––––—––—–––| Pags. 3 e 12

A categoria Sub 15 do 
Brasil sagrou-se campeã 
do 3º Campeonato Sul-
Americano de Softbol 
Feminino, competição 
realizada de 2 a 10 deste 

mês, em Trujillo, no Peru. 
A segunda colocação fi-
cou com a Argentina, com 
Peru “Roxo” em terceiro e 
Peru “Branco” na quarta 
colocação. Equador ficou 

em quinto e o Chile ter-
minou na sexta posição. O 
Brasil conquistou o título 
de forma invicta vencendo 
todos os seus dez jogos na 
fase classificatória.

SAA-HAJIMEYOU – No último dia 10, o Grande 
Auditório do Bunkyo recebeu a terceira edição do Saa-
-Hajimeyou, evento artístico-cultural idealizado pela 
cantora japonesa Mariko Nakahira em prol da conclu-
são do Espaço Cultural Bunkyo. Uma das atrações foi 
a participação da presidente do Bunkyo, Harumi Goya 
(foto).                  Pag 9

jiRO MOchizUki

Seminário Agrícola reúne 250 
participantes em Promissão

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

Realizado no dia 2 de se-
tembro, no anfiteatro Mu-
nicipal “Dr. Mauro Ferreira 
Grama”, em Promissão 
(SP), a quarta edição do Se-
minário Agrícola e Dia de 
Campo da Noroeste: Uma 
Nova Visão da Agricultura 
com o objetivo de dissemi-
nar conhecimento e infor-
mações,  contou com a pre-

sença de produtores rurais 
da região Noroeste do Es-
tado de São Paulo, autori-
dades ligadas ao meio agrí-
cola, engenheiros, técnicos 
e estudantes universitários, 
além das autoridades civís 
do município e represen-
tantes do Governo Japonês, 
num total aproximado de 
250 participantes.
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Invicto, Brasil conquista o tricampeonato 
Sul-Americano Sub 15 no Peru

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

Aurélio Nomura consegue a revitalização 
do Parque da Independência

Após muito trabalho e uma 
agenda intensa com autori-
dades, o vereador Aurélio 
Nomura (PSDB), líder do 
governo na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, con-

seguiu emplacar as obras 
de revitalização do Par-
que da Independência, na 
zona Sul de São Paulo. O 
anúncio foi feito pelo pre-
feito João Doria (PSDB), 

na última semana. O custo 
da revitalização é estimado 
em R$ 800 mil, totalmente 
financiados pela iniciativa 
privada, sem custos para o 
governo municipal.
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Com 480 pontos, a equipe 
de Bela Vista Osasco foi a 
campeã da 22ª edição da 
Conima (Competição Nik-
kei Mirim de Atletismo), 
realizado pela Anma – As-
sociação Nikkei Mirim de 
Atletismo – no último dia 
3, na Arena Caixa de São 
Bernardo do Campo (ABC 
paulista), local onde anu-
almente os melhores atle-
tas do país participam do 

Grande Prêmio Brasil de 
Atletismo. A segunda co-
locação ficou com a equipe 
de São Judas Tadeu, que 
somou 369 pontos con-
tra 290 pontos de Mogi 
das Cruzes, que ficou na 
terceira colocação. O de-
putado federal Walter Iho-
shi (PSD-SP) prestigiou 
a competição (na foto, ao 
lado de Yudo Yassunaga, 
presidente da Anma).

Equipe Bela Vista conquista 
título da 22ª Conima

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

8ª EXPOSIÇÃO  
DE WASHI-Ê
Onde: Nikkey Palace Hotel 
(Rua Galvão Bueno 425, Me-
zanino, Liberdade)
Dias 07 e 08/10/2017
Horário: 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/3562-4625

EXPOSIÇÃO ANUAL – AS-
SOCIAÇÃO DE IKEBANA 
KADO IKENOBO TATIBA-
NA DA AMÉRICA LATINA
Onde: Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e Assistencia 
Social – Bunkyo (Rua São Joa-
quim 381, Salão Nobre, Liber-
dade)
Dias 16 e 17/09/2017
Horário: 13h às 18h
Informações: 11/3208-1755 

LUCIANO FIGUEIREDO – 
URGENTE! É PINTURA
Curadora: Paulo Miyada e 
Priscyla Gomes
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 13/09 a 29/10/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieohtake.
org.br

SATOYAMA – YOSHIHIRO 
NARISAWA E SERGIO 
COIMBRA
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, 2 andar, Bela 
Vista)
De 19/09 A 12/11/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h 
às 22h e domingos e feriados, 
das 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhou-
se.jp/saopaulo/event/narisawa

“LOUCURAS 
ANUNCIADAS – 
FRANCISCO DE GOYA” 
Curadora: Mariza Bertoli
Classificação indicativa: livre 
para todos os públicos 
Onde: CAIXA Cultural São 
Paulo (Praça da Sé 111, Cen-
tro, próximo à estação Sé do 
metrô) 
Visitação: 29/07 a 24/09/2017 
(terça-feira a domingo) 
Horário: 9h às 19h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
(Acesso para pessoas com de-
ficiência) 
Informações: 11/3321-4400 

ALÉM DO VISÍVEL, 
AQUÉM DO INTANGÍVEL – 
FÁBIO MAGALHÃES
Curadora: Alejandra Munoz
Classificação indicativa: 14 
anos
Onde: CAIXA Cultural São 
Paulo (Praça da Sé 111, Cen-
tro, próximo à estação Sé do 
metrô) 
Visitação: 29/07 a 24/09/2017 
(terça-feira a domingo) 
Horário: 9h às 19h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
(Acesso para pessoas com de-
ficiência) 
Informações: 11/3321-4400 

“EXPEDIÇÃO AO 
DESERTO” DE GEÓRGIA 
KYRIAKAKIS
Onde: Instituto Tomie Ohtake 

(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 05/08 a 17/09/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieohtake.
org.br

CASARÃO DO CHÁ – 
MOGI DAS CRUZES/SP 
Onde: Casarão do Chá (Estra-
da Do Chá cx 05, acesso pela 
Estrada do Nagao, km 3, Co-
cuera, Mogi das Cruzes/SP) 
Visitação: Todos os domingos 
das 9h às 17h 
Durante a semana visitas 
monitoradas: Escolas – visi-
tação gratuita; Grupos Turisti-
cos – R$100,00 até 30 pessoas. 
Agendamentos 11/4792-2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

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

CINEMA

ORIENTE PRÓXIMO: 
RETROSPECTIVA DE 
CINEMA JAPONÊS
Onde: Casa das Rosas – Es-
paço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura (Av. Pau-
lista 37, próximo à estação Bri-
gadeiro do metrô)
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: Alameda 
Santos, 74 (exceto domingos e 
feriados).
Informações: www.casadas-
rosas.org.br e 11/3285-6986 e 
11/3288-9447
PROGRAMAÇÃO:
19/09/2017 (terça), às 19h, 
Honra de Samurai (2006), 14 
anos, 121 min

EVENTO 

37ª FESTA DE FLORES 
E MORANGOS DE 
ATIBAIA/SP
Onde: Parque Municipal Ed-
mundo Zanoni (Av Horácio 
Neto 1030, Atibaia/SP)
De 01 a 24/09/2017
Horário: 9h às 18h sextas a 
domingos e dia 07/09/17
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/96570-6147 
whatsapp e www.floresemo-
rangos.com.br 

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade) 
Dia 16/09/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

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

forro, samba e country. Todos 
os domingos Baile com Mú-
sica ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural 
Tokushima Kenjin do Brasil 
(Av Dr Antonio Maria Laerte 
275, 100m do Metro Tucuruvi) 
Dias 16 e 17/09/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 16h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h 
às 22h Bailes com música ao 
vivo.
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Li-
berdade)
Dias 21 e 28/09/2017 (todas 
as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 
com Iritsu

46º FESTIVAL DE DANÇAS 
FOLCLÓRICAS INTERNA-
CIONAIS – Um sonho de har-
monia entre os povos
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 
381, Liberdade)
Dias 23 e 24/09/2017
Horário: sabado 16h e do-
mingo 15h
Informações: 11/3208-1755 

BRASIL GAME SHOW 2017
Onde: Expo Center Norte 
(Rua José Bernardo Pinto 333, 
Vila Guilherme)
De 11 a 15/10/2017 (Primeiro 
dia exclusivo para imprensa e 
business)
Horário: 13h às 21h
Informações: 
brasilgameshow.com.br 

WORKSHOP

ENCARDENAÇÃO 
FUKURO-TOJI: KANGXI
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, Bela Vista)
Dia 23/09/2017
Horário: 14h às 15h30 e 16h 
às 17h30 
Duração: 1h30 (em portu-
guês)
Vagas: limitadas, com retirada 
de senha 1h antes.
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhou-
se.jp/saopaulo

CURSO 

CURSO HISTÓRIA 
DO JAPÃO
Dia 24/09/2017 – História do 
Japão 6 – Período Edo (isola-
mento do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do 
Japão 7 – Períodos Meiji (mo-
dernização) e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do 
Japão 8 – Período Showa até a 
Segunda Guerra
Dia 10/12/2017 – História do 
Japão 9 – Pós-Guerra e a Era 
Heisei
Onde: Associação Cultural 
Mie Kenjin do Brasil (Av. Lins 
de Vasconcelos 3352, Vila Ma-
riana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 
– Reserve sua vaga gratuita-
mente no Sympla.

CURSO DE IKEBANA 
Onde: Casa da Cultura Ja-
ponesa (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 Japo-
nesa - Sala de reuniões (Av. 
Professor Lineu Prestes 159, 
SALA DE CHÁ, 1º andar, Ci-
dade 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 (ja-
pones e inglês), teclado, infor-
matica para a 3ª idade e dança 
de salão. 
Informações: 11/99857-3845 
Iritsu 

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

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

PALESTRA 

A FILOSOFIA SATOYAMA 
NA COZINHA DE NARISA-
WA
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, Bela Vista)
Dia 19/09/2017
Horário: 16h 
Duração: 1h30
Vagas: limitadas, com retirada 
de senha 1h antes (120 assen-
tos)
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhou-
se.jp/saopaulo

PALESTRAS GRATUITAS 
DO CIATE 
SETEMBRO/2017 – 14h às 
16h 
19/09 – Terça-feira – 
“Workshop: Lei da Atração – 
A fusão do pensamento com a 
emoção para concretizar o ob-
jetivo”. (Helena Sanada – Coa-
ch de Autoconhecimento).
21/09 – Quinta-feira – “Des-
cobrindo talentos – Como 
se encaminhar profissional-
mente” (Marcos Suguiura – 
Psicólogo)
Onde: CIATE - Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador Retornado do Exterior 
(Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, Liberdade) 

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

Começa nesta sexta-feira 
(15) no Centro Esportivo Ko-
kushikan Daigaku, em São 
Roque, o 8º Bunkyo Rural. 
O evento, que prossegue até 
domingo, tem como tema 
“Novo Rural: uma nova visão 
sobre a agricultura sustentá-
vel”. Além do ciclo de pales-
tras e o dia de campo, nesta 
edição haverá ainda uma fei-
ra de produtos orgânicos e de 
gastronomia e uma mostra de 
equipamentos para pequena 
produção. 

A programação do evento 
inicia na sexta-feira (15) 
com a palestra magna do ex-
-secretário estadual da Agri-
cultura e do Meio Ambiente, 
Dr. Francisco Graziano Neto 
– Xico Graziano, que, base-
ado em sua experiência, vai 
abordar assuntos relevantes 
para pequenos produtores fi-
carem atentos à necessidade 
de atualização para uma nova 
realidade, em que produtores 
são empresários.

Em seguida, dividido em 
duas etapas, acontece o pai-
nel Agroecologia e Sustenta-
bilidade, onde especialistas 
em cada tema vão abordar 
assuntos como mecanismos 
de garantia de qualidade or-
gânica, cultura protegida, 
controle biológico, logística 
e distribuição de produtos, as 
novas relações entre produtor 
e consumidor e cooperativis-
mo.

Aqueles que desejarem 
poderão encerrar as ativida-
des participando do jantar de 
confraternização (R$ 75,00 
por pessoa) ao final deste pri-
meiro dia.

Já no sábado (16), após 
a palestra de abertura com o 
Prof. Dr. Décio Zylberstain, 
do Centro de Conhecimentos 
em Agronegócio (USP/Pen-
sa) com o tema “Transfor-
mações na Agricultura Mo-
derna” serão realizados dois 
painéis paralelos. O primeiro 
voltado ao Turismo Rural e 
Sustentabilidade e o segundo 
com a apresentação de Cases 
de Sucesso de pequenos pro-
dutores. Os participantes de-
verão escolher qual das duas 
atividades apresentam infor-
mações mais relevantes para 
sua atuação.

Após o almoço, será rea-
lizado o Dia de Campo, com 
três opções de visita: a Viní-
cola Goes, que faz parte do 
Roteiro dos Vinhos de São 
Roque, o Sítio Orgânico An-
tônio Dias, em Ibiúna, que 

além de abordar a produção 
orgânica também fará de-
monstração de bokashi, e a 
Demonstração Dinâmica da 
Yanmar, no próprio Koku-
shikan, que vai demonstrar 
equipamentos para a pequena 
produção, como uma planta-
deira mecanizada.

No domingo (17), o Prof. 
Carlos Armenio Kathounian, 
da Esalq, irá abordar a Ferti-
lidade no Sistema Orgânico e 
falar sobre como manejar sua 
produção para garantir esta 
fertilidade. Em seguida, coor-
denado por Ondalva Serrano, 
sócia-fundadora e conselhei-
ra do Instituto Auá, acontece 
o workshop Novos Rumos 
da Agroecologia: Troca de 
experiência, em que os parti-
cipantes terão a oportunidade 
de um bate-papo para tratar 
de algumas dúvidas e trocar 
informações que renderam 
bons resultados.

Feira – Sábado e domingo, 
das 9h às 17h, o público da 
região ainda poderá aproveitar 
a oportunidade para comprar 
produtos orgânicos no Centro 
Esportivo Kokushikan. Estará 
sendo realizada a Feira de Pro-
dutos Orgânicos, Gastronomia 
e Equipamentos no local.

(do site do Bunkyo)

8º BUNKYO RURAL
Tema: “NOVO RURAL: Uma 
Nova Visão Sobre a Agricul-
tura Sustentável”
Data: 15, 16 e 17 de setembro 
de 2017, sexta-feira, sábado e 
domingo
Local: Centro Esportivo Ko-
kushikan Daigaku
Estrada do Carmo, 801 – 
Bairro do Carmo – São Ro-
que/SP
Informações: (11) 3208-1755 
/// www.bunkyorural.com.br

VAGAS LIMITADAS
Taxa de inscrição: R$ 50,00 / 
Estudantes com carteirinha: 
R$ 25,00 (a inscrição inclui 
almoço sexta-feira e sábado). 
O “Dia de Campo” não está in-
cluso no valor da inscrição. 
A adesão é de R$ 35,00.

Haverá ônibus gratuito 
saindo de São Paulo
Ponto de encontro: 
Sede do Bunkyo (Rua São Jo-
aquim, 381 – Liberdade – São 
Paulo – SP)
15/09 (sex): 
Saída 6h / Retorno às 20h
16/09 (sáb): 
Saída 6h / Retorno às 18h

8° BUNKYO RURAL

Agricultura sustentável é 
tema da oitava edição que 
acontece em São Roque
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13ª BEAUTY FAIR

fOTOS: ALDO ShigUTi E jiRO MOchizUki

Setor “pujante”, que gera 
mais de 5 milhões de em-
pregos, o setor de beleza 

quer superar a crise atual com 
muito trabalho, união e deter-
minação. Pelo menos foi o que 
ficou claro no último dia 9, na 
cerimônia de abertura da 13ª 
Beauty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profisisonal 
– encerrada nesta terça-feira, 
12, no Expo Center Norte 
(zona Norte de São Paulo). 
Estiveram presentes, além do 
presidente de honra da Beau-
ty Fair e fundador do Grupo 
Ikesaki, Hirofumi Ikesaki, e 
do diretor geral da feira, Cesar 
Tsukuda, a cônsul geral inte-
rina do Japão em São Paulo, 
Hitomi Sekiguchi; os depu-
tados federais Walter Ihoshi 
(PSD-SP) e Keiko Ota (PSB-
-SP); o deputado estadual 
Hélio Nishimoto (PSDB); os 
vereadores Ota (PSB) e Auré-
lio Nomura (PSDB) – líder do 
Governo na Câmara Munici-
pal de São Paulo e na ocasião 
representando o prefeito João 
Doria – o vice-prefeito de 
Mogi das Cruzes, Juliano Abe 
(PSD); o subsecretário de Em-
preendedorismo e da Micro e 
Pequena Empresa do Governo 
do Estado de São Paulo, Ro-
berto Sekiya; o presidente da 
Câmara de Comércio Merco-
sul e União Latino-América 
(CCM – ULA), Alexandre 
Arnone; a presidente da As-
sociação Brasileira de Cos-
metologia, Vânia Rodrigues 
Leite da Silva; o presidente da 
Associação Brasileira de Sa-
lões de Beleza, José Augusto 
Nascimento Santos e o presi-
dente do Kenren (Federação 
das Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Yasuo Ya-
mada.

Em seu discurso, Hirofumi 
Ikesaki lembrou que, “em 
mais de meio século atuando 
no mercado de beleza bra-
sileiro, posso dizer que em 
todo esse período vivi muitas 
oscilações, tanto na política 
como na economia no nosso 
país”. “Viemos sofrendo, mas 
com muita dedicação, garra e 
coragem conseguimos chegar 
onde chegamos”, disse o em-
presário, afirmando que “che-
gamos a 13ª edição “fortaleci-
dos”. 

Segundo Ikesaki, o país 
está enfrentando “uma grande 
turbulência entre os manda-
tários do nosso país e não 
sabemos como ficará”. “Este 
é o momento de cada empre-
sário não desanimar e não 
recuar, mas sim aumentar o 
ritmo de trabalho e  buscar 
soluções. Neste momento 
crítico, juntos, unindo nossas 
forças, conseguiremos nosso 
objetivo, que é desenvolver 
o mercado de beleza do Bra-
sil pois somos o quarto maior 
país em consumo de produtos 
de higiene e beleza e temos 
mais de 2,2 milhões de pro-
fissionais de beleza e mais de 
500 mil salões de beleza for-

malizados”, destacou Ikesaki, 
acrescentando ainda que o se-
tor emprega mais de 8 milhões 
de pessoas.

“Devemos ser exemplos 
e colaborar para o embeleza-
mento das mulheres do Brasil 
e do mundo. Depois disso, tra-
balharemos com muta dedica-
ção e perserverança para de-
senvolver todos os segmentos 
e setores, fortalecendo os elos 
da cadeia produtiva”, disse 
Ikesaki, afirmando que a ideia 
é buscar a liderança mundial 
“de mãos dadas”.

Justiça – Para o diretor Cesar 
Tsukuda, além da crise, outro 
grande vilão do setor tem sido 
as altas cargas tributárias im-
postas pelo governo federal. 
“Infelizmente, algumas au-
toridades entendem que este 
setor é um setor que cresce 
porque simplesmente cresce e 
que nós vivemos de produtos 
supérfluos. Com isso, a gente 
é injustamente tributado por 
todas as autoridades do se-
tor. Cabe aqui a este setor se 
mobilizar e tentar trazer uma 
justiça tributária para o nosso 
segmento”, disse Tsukuda, 

que foi aplaudido durante sua 
fala.

Prosperidade – Para ele, ape-
sar da crise, o setor continuará 
crescendo. Segundo Tsukuda, 
mais que uma crise econô-
mica, o país vive atualmente 
uma “crise de confiança” e 
uma “crise de lideranças”. 
“Qualquer país ou empresa 
sem liderança é um país ou 
uma empresa falida. Líderes 
movimentam o mundo para 
o bem ou para o mal. Daqui 
a um ano, necessitamos ter a 
consciência de quais líderes 
a gente vai estar elegendo”, 
disse Tsukuda, afirmando que 
“é muito fácil a gente recla-
mar porque motivos não nos 
faltam”. “Mas está nas nossas 
mãos não só votar, mas in-
fluenciar as pessoas ao nosso 
redor pensando no futuro 
da nossa nação”, destacou 
Tsukuda, acrescentando que 
“determinação e trabalho fa-
zem toda diferença para supe-
rar a crise”.

“Neste momento de crise, 
alguns vão perder, outros vão 
se manter do jeito que estão e 
outros vão crescer. O senhor 

Ikesaki fala muito bem: nin-
guém é obrigado a entrar na 
crise, o que muda é atitude 
das pessoas e a atitude dos 
empresários em como enfren-
tá-la. A crise está aí, mas não 
sou obrigado a estar do lado 
dela. Se a gente tiver força e 
determinação para enfrentá-
-la sairemos melhor do que 
nós estamos agora”, explicou 
o diretor, para quem “existe 
prosperidade na crise”. “Mui-
tos de vocês ficam até com 
vergonha de falar o cresci-
mento que estão tendo em 
suas empresas em função de 
tantas notícias ruins. Isso não 
é sorte, é, seguramente, muito 
trabalho e dedicação. Todos 
os empresários devem ter 
uma atitude empreendedora, 
de muita coragem de não dei-
xar o medo de errar dominar 
a necessidade de promover 
a implantação de novas mu-
danças para que a gente possa 
continuar seguindo adiante”, 
afirmou Tsukuda.

Enojados – Aurélio Nomura 
também fez um discurso bas-
tante crítico. “Esta semana 
tivemos muitos dissabores ao 
ver notícias que nos deixaram 
realmente enojados, mas te-
nho a certeza que, olhando no 
rosto e nos olhos de cada um 
de vocês, haveremos de virar 
essa página porque esse país 
que aqui está não nos repre-
senta, infelizmente, e tenho 
a certeza que a mudança virá 
com cada um de vocês”, dis-
cursou o vereador, afirmando 
que “apesar deste momento 
extremamente difícil que 
atravessamos todos aqui irão 
crescer porque não faltam ao 

Com críticas à carga tributária, ‘injusta’, setor de 
beleza quer superar crise com união e trabalho

Formado em Direito pela 
Universidade de Kyoto, No-
guchi ingressou no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros do 
Japão em abril de 1990 e no 
ano seguinte foi para a Em-
baixada do Japão na Espanha.

Em seu currículo consta 
ainda passagens como Dire-
tor-adjunto, Divisão de Pes-
quisa e Planejamento de Co-
operação Econômica, MoFA 
(1995); Diretor-adjunto, Pri-
meira Divisão da America La-
tina e Caribe, MoFA (1997); 

Diretor-adjunto, Divisão de 
Desarmamento e Não Prolife-
ração Nuclear, MoFA (1997); 
Diretor-adjunto, Divisão de 
Administração, Gabinete do 
Secretário do Ministro, MoFA 
(2001); Secretário, Embai-
xada do Japão nos EUA 
(2003); Conselheiro, Embai-
xada do Japão em Peru (2005); 
Diretor-adjunto, Escritório da 
Cúpula G8  HokkaidoToyako 
(2007); Diretor, Divisão de 
Auditoria e Inspeção, MoFA 
(2008); Diretor da  Divisão 

O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros do Japão 
anunciou, no último dia 4, o 
nome do sucessor de Takahi-
ro Nakamae no cargo de côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo. Natural de Yamaguchi, 
Yasushi Noguchi tem che-
gada prevista para a primeira 
quinzena de outubro. Antes 
de vir para São Paulo, Nogu-
chi era Diretor Geral da Po-
licia Central da Prefeitura de 
Miyazaki, cargo que assumiu 
em setembro de 2015.

de Cooperação Internacional 
para a Paz, MoFA (2009); Di-
retor de Planejamento e Pes-
quisa de Política Estratégica 
Nacional, Gabinete do Se-
cretário (2009); Conselheiro, 
Divisão  de Apoio às Víti-
mas do Grande Terremoto do 
Leste do Japão, Gabinete do 
Secretário (2011); Diretor da 
Divisão da América Central e 
do Caribe, MoFA (2011) e Di-
retor da Divisão de Desarma-
mento e Controle de Armas, 
MoFA (2013).

BRASIL-JAPÃO

Yasushi Noguchi deve assumir como cônsul geral em São 
Paulo em outubro

Os donos das calçadas

NIPÔNICA

Moro a 150 metros de 
uma estação do metrô, ra-
zão pela qual faço muito 
uso desse transporte e que, 
por isso cumpro o percurso 
a pé. Se bem que, mesmo 
que fosse mais distante, o 
faria do mesmo jeito dentro 
do que me propus, depois de 
certa idade, de fazer cami-
nhadas.

Mas essa observação não 
fará nenhuma diferença ao 
que vou abordar, visto que 
se trata de algo que ocorre 
por todo país, que são as 
cada vez mais abusadas 
invasões nas calçadas, de 
mesas, cadeiras... e bebuns 
“jogando conversa fora” à 
frente dos bares! E que nada 
tenho contra!!... antes que 
comece a “gritaiada”! Pelo 
contrário, 40 anos atrás... 
ops!, tempos atrás... com 
minha deusa, já jogávamos 
conversa fora na Av. Ibira-
puera, muito badalada na 
época. Mesmo esquema, nas 
partes externas dos bares, 
mas sem invasão de calça-
das, sem atrapalhar o direito 
de ir e vir dos pedestres.

Minha referência no pri-
meiro parágrafo é devido 
a em tão curta distância e 
calçada estreita, apesar de 
avenida, ter tantos bares, de 
modo que, naqueles trechos, 
nos momentos de happy 
hour, os pedestres ficarem 
sujeitos a levar “riscadas” 
de algum veículo que passe 
rasante. Né, não?! Três ba-

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

res!!... em apenas 50 metros 
porque os outros 100 são de 
domínio da estação.

Trouxe o assunto porque, 
por esses dias, em local di-
ferente, situação idêntica 
voltou a ocorrer comigo por 
essas indevidas ocupações 
de calçada. E tive de sair à 
rua por duas vezes! Na pri-
meira, devido ao ponto final 
de uma empresa de ônibus 
e um banco de madeira co-
locado sobre a estreita cal-
çada. Com pessoas batendo 
papo ali, obstruindo a passa-
gem, tive de sair à rua para 
seguir meu caminho. Logo 
em seguida, uma cabine de 
segurança da mesma em-
presa, dessas de fibra de vi-
dro, que também ocupava a 
calçada levou-me de volta 
à rua. De tão banais, hoje, 
simplesmente, contorna-
mos... o problema.

Mas na hora, lógico, fui 
remetido ao Japão, onde... 
como os chatos dos japo-
neses não sabem jogar con-
versa fora e onde não se 
permite ocupação indevida 
das calçadas (onde as têm... 
rsrs), nunca passei por isso. 
Fazer o quê, né...

setor respeito, dignidade e 
trabalho, mas principalmente 
coragem”.

Tributos – Walter Ihoshi, que 
representa o setor na Câmara 
dos Deputados, lembrou que 
“nas últimas décadas, o setor 
teve um crescimento de dois 
dígitos”. “Mas no passado 
recente vem sofrendo uma di-
ficuldade muito grande com 
a tributação”. “Num decreto 
editado em 2015, o governo 
federal equiparou algumas 
empresas atacadistas e distri-
buidoras e aumentou o IPI do 
setor, o que acabou acarretan-
do na alta da carga tributária, 
que já era alta”, disse Ihoshi, 
que destacou a importância do 
setor para o país.

“O Brasil  corresponde a 
cerca de 7% do mercado con-
sumidor  mundial, e o país 
já se tornou o quarto maior 
consumidor de cosméticos do 
mundo, gerando cerca de 5,7 
milhões de empregos”, disse 
o parlamentar, que, citando a 
“agenda positiva”, lembrou 
que o Brasil conta com apro-
ximadamente 600 mil salões 
de beleza, “quase metade do 

regime do bem”. “Este ano, 
o Congresso deu um passo 
muito importante ao apro-
var o projeto Salão Parceiro, 
uma revolução nas relações 
de parceria entre os proprie-
tários de salões e seus parcei-
ros, que fazem deste mercado 
um mercado cada vez mais 
pujante”. “E com o equilíbrio 
das relações jurídicas nós po-
demos  fortalecer ainda mais 
este setor”, afirmou Ihoshi.

Números – Reconhecida por 
ser a maior feira de beleza 
profissional das Américas e 
a segunda maior do mundo, 
a Beauty Fair, que terminou 
nesta terça-feira, 12, reuniu 
mais de 500 expositores e 
apresentou mais de 100 even-
tos educacionais simultâneos. 
Durante quatro dias, mais de 
160 mil pessoas entre profis-
sionais, lojistas, distribuidores 
e empresários do setor. Com 
previsão inicial de movimen-
tar cerca de 600 milhões de 
reais em volume de negócios, 
a feira reuniu mais de 1.800 
marcas marcas nacionais e in-
ternacionais.

(Aldo Shiguti)

cerimônia de abertura da 13ª Beauty fair, a maior do gênero das Américasikesaki (1º a partir da direita), com convidados e autoridades na abertura da feira
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COMENTÁRIO (08/09/2017)

Tentativas de resgatar japoneses 
sequestrados por Pyongyang

Já se passaram mais de três 
anos desde que o Japão e a 
Coreia do Norte concordaram, 
em Estocolmo, na Suécia, que 
o governo norte-coreano faria 
uma investigação minuciosa 
sobre o paradeiro de todos os 
cidadãos japoneses desapare-
cidos naquele país, inclusive 
os que foram sequestrados. 
Contudo, a Coreia do Norte 
não apresentou um relatório 
completo e abrangente sobre 
essa investigação.

Entre esses cidadãos, o 
governo japonês identifica 17 
que foram sequestrados por 
agentes norte-coreanos. Cin-
co deles já foram repatriados, 
mas não houve nenhum pro-
gresso que pudesse levar ao 
retorno dos 12 sequestrados 
restantes.

Hoje, para o Comentário, 
Shunji Hiraiwa, professor da 
Universidade Nanzan, fala 
sobre o que o governo japo-
nês deveria fazer para ga-
rantir o retorno dos seques-

trados, em meio a repetidos 
lançamentos de mísseis pela 
Coreia do Norte.

Hiraiwa diz: "Depois da 
assinatura do acordo em Es-
tocolmo a Coreia do Norte 
criou um comitê liderado pelo 
chefe do Ministério de Segu-
rança do Estado para reiniciar 
a investigação da questão de 
todos os desaparecidos. O 
Japão viu isso como uma de-
monstração da intenção da 
Coreia do Norte de cuidar 
do assunto e, como conse-
quência, retirou algumas das 
sanções que havia imposto, 
independentemente. Como 
resultado, a Coreia do Norte 
disse que havia reiniciado sua 
investigação. Inicialmente a 
política do governo japonês 
era buscar a implementação 
do acordo e o retorno ao me-
nos dos sequestrados, com 
base na política de "ação por 
ação".

Contudo, nos últimos três 
anos, a Coreia do Norte não 

apresentou um relatório sobre 
o progresso da investigação. 
Durante este período, Pyon-
gyang continuou provocando 
a comunidade internacional, 
repetindo seu ciclo de reali-
zar testes nucleares e lançar 
mísseis. Em resposta, o Japão 
não apenas voltou a impor as 
sanções que havia cancelado, 
como também adicionou ou-
tras. No ano passado a Coreia 
do Norte reagiu às ações do 
Japão desfazendo o comitê de 
investigação, alegando que a 
atitude do Japão significava 
um cancelamento do acordo 
bilateral. Como resultado, 
superficialmente o acordo pa-
rece ter sido abandonado, e a 
negociação sobre os cidadãos 
japoneses sequestrados está 
de volta no ponto zero.

Vale notar, no entanto, que 
embora tanto o Japão como 
a Coreia do Norte se acusem 
mutuamente de não ter cum-
prido sua parte na promessa, 
nenhum dos dois governos 

declarou que o acordo em 
si não estaria mais válido. O 
acordo sofreu um atraso de-
vido à questão do lançamento 
de mísseis nucleares, mas isso 
significa que, se houver pro-
gresso na questão dos mísseis, 
ambos os países poderiam 
voltar ao acordo de 2014.

O que o Japão precisa fa-
zer é continuar a deixar claro 
para a Coreia do Norte que 
o Japão está preparado para 
agir no sentido de melhorar 
os laços bilaterais com base 
no acordo de Estocolmo, caso 
as condições permitirem. O 
Japão precisa demonstrar que 
não quer que a questão dos 
mísseis nucleares destrua a 
possibilidade de uma recu-
peração dos laços bilaterais. 
A questão dos japoneses se-
questrados deveria ser reto-
mada passo a passo, paralela-
mente aos esforços da Coreia 
do Norte para reconstruir seu 
relacionamento com a comu-
nidade internacional."

CAUTELA (08/09/2017)

Japão vai monitorar com cuidado 
movimentos da Coreia do Norte

Itsunori Onodera, minis-
tro da Defesa do Japão, disse 
que o país vai cooperar com 
os Estados Unidos e a Coreia 
do Sul para monitorar caute-
losamente a Coreia do Norte, 
que comemorou o dia da Fun-
dação Nacional no sábado 
passado.

Onodera disse, em uma 
coletiva de imprensa, que, 
anteriormente, Pyongyang 
conduzira testes nucleares e 
de mísseis nos seus princi-
pais dias comemorativos. Ele 
mencionou que o país havia 
realizado seu quinto teste nu-

clear no dia da fundação do 
ano passado.

O ministro comentou, 
também, sobre a observação 
do premiê sul-coreano, Lee 
Nak-yon, de que a Coreia do 
Norte poderá fazer um lan-
çamento teste de um míssil 
balístico intercontinental no 
sábado.

Segundo Onodera, a Co-
reia do Norte tem feito várias 
ameaças, incluindo lançar 
mísseis em direção às aguas 
que rodeiam o território ame-
ricano de Guam, no oceano 
Pacífico.

JETRO (12/09/2017)

Japão promove exportação de 
produtos alimentícios online

A Organização de Comér-
cio Exterior do Japão, Jetro, 
vai criar sites para ampliar 
as exportações de produtos 
agrícolas, marinhos e alimen-
tícios.

Segundo funcionários, a 
Jetro que ter uma ideia mais 

precisa das demandas dos 
compradores e transmitir es-
sas informações para produ-
tores internos e empresários.

O governo japonês almeja 
elevar as exportações desses 
produtos para cerca de 9 bi-
lhões de dólares até 2019.

SATÉLITE (12/09/2017)

Agência espacial japonesa 
anuncia data de lançamento de 
novo satélite de radar

A Jaxa – Agência de Ex-
ploração Aeroespacial do Ja-
pão – anunciou na terça-feira 
que o lançamento do pequeno 
satélite de radar avançado 
Asnaro-2 será feito no dia 12 
de novembro.

O novo satélite será capaz 
de detectar um objeto com 
cerca de um metro quadrado 

de uma altitude de cerca de 
500 quilômetros.

O projeto foi desenvolvido 
pela fabricante de eletroele-
trônicos NEC e outras empre-
sas. A expectativa é exportar o 
novo modelo para economias 
emergentes onde a demanda 
por este tipo de equipamento 
vem aumentando.

DIPLOMACIA (12/09/2017)

Chanceler japonês se reúne com 
membros da Liga Árabe

O chanceler japonês Taro 
Kono diz que o Japão quer 
desempenhar um papel mais 
importante nos esforços para 
alcançar a paz no Oriente 
Médio.

Na segunda-feira, Kono 
participou de sua primeira 
reunião de nível ministerial 
entre Japão e a Liga Árabe, 
no Egito.

Durante um discurso, o 
ministro japonês enfatizou 
que o Oriente Médio é um 
alicerce para a paz e prospe-
ridade do Japão.

Kono afirmou que seu país 
ocupa posição única como 
um país que mantém boas 
relações com mulçulmanos, 
cristãos e judeus, ao mesmo 
tempo que está próximo dos 

Estados Unidos, que têm 
influência significativa no 
Oriente Médio.

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Japão deli-
neou a política do governo 
japonês para o Oriente Médio, 
incluindo pacotes de medidas 
tais como a "Iniciativa Kono".

Segundo o chanceler, o 
projeto de cooperação lidera-
do pelo Japão e denominado 
"Corredor para a Paz e Pros-
peridade" irá ampliar sua atu-
ação além do setor agrícola, 
também para áreas de Tecno-
logia da Informação.

Kono acrescentou que irá 
participar da conferência in-
ternacional sobre segurança 
no Oriente Médio, programa-
da para dezembro no Barein.

CAIU NA REDE (12/09/2017)

Pesca recorde de peixe olho-de-boi 
intriga pescadores de Hokkaido

Pescadores de Hokkaido, 
no norte do Japão, ficaram in-
trigados com a grande quan-
tidade de peixes olho-de-boi 
capturados em redes de pesca 
de salmão.

A temporada de pesca 
do salmão começou oficial-
mente no dia 1º de setembro 
ao largo da costa sul da ilha.

Na manhã de segunda-
-feira, duas embarcações 
pesqueiras voltaram para o 
porto de Noboribetsu com 
um grande carregamento de 
peixes olho-de-boi, conheci-
dos em japonês como "buri".

Nesta época, a pesca do 
salmão deveria estar che-
gando ao seu pico anual. Mas 
a quantidade de peixes desta 
espécie capturados nas redes 

foi muito reduzida.
Segundo uma cooperativa 

local, a pesca do salmão so-
mou cerca de 15 toneladas 
até o dia 11 de setembro. No 
mesmo período, o total de 
peixes olho-de-boi captura-
dos alcançou um recorde de 
130 toneladas, muito além 
das 15 toneladas pescadas em 
todo o ano passado.

Normalmente, o olho-de-
-boi é encontrado em águas 
mais mornas, e até pouco 
tempo não era visto em águas 
tão ao norte como Hokkaido.

Contudo, a população do 
peixe está aumentando rapi-
damente em diversas partes 
da ilha, devido em parte aos 
efeitos do aquecimento glo-
bal.

COMENTÁRIO (13/09/2017)

A visita do premiê japonês à Índia e 
perspectivas das relações nipo-indianas

Entre quarta e sexta-feira 
desta semana, o primeiro-
ministro do Japão vai à Índia. 
Durante a visita, Shinzo Abe 
planeja discutir o incremento 
de laços bilaterais com o pre-
miê indiano Narendra Damo-
daras Modi.

No Comentário de hoje, va-
mos ouvir Brahma Chellaney, 
professor de estudos estraté-
gicos do Centro de Pesquisa 
de Políticas em Nova Délhi. 
Especialista em geoestratégia 
e segurança, Chellaney vai 
nos falar sobre as perspectivas 
para as relações Japão-Índia 
em áreas tais como a econo-
mia e a segurança.

Ele diz: "O primeiro-mi-
nistro Abe vai tentar conso-
lidar os laços cada vez mais 
próximos com a Índia. Não 
acredito que a visita terá um 
caráter decisório porque isto 
é um processo em andamen-
to. A relação bilateral vem se 

aproximando cada vez mais, 
e a cooperação vem aumen-
tando em diversas áreas. Por 
isso, Abe vai vir principal-
mente para consolidar esta 
tendência e, se possível, di-
namizar ainda mais a relação.

Bem da verdade, o Ja-
pão e a Índia compartilham 
de demandas e necessidades 
econômicas complementa-
res. Mesmo as metas dos dois 
países se completam. Afinal, 
por um lado, o Japão é uma 
economia muito forte no se-
tor de indústria pesada e alta 
tecnologia. Já a Índia é uma 
economia voltada em grande 
parte para o setor de serviços.

A Índia, aliás, está tentando 
ampliar sua capacidade indus-
trial. O país precisa ainda de 
tecnologia para incrementar 
o crescimento do seu Produto 
Interno Bruto, que já é muito 
impressionante. No entanto, 
os indianos precisam de ajuda 

na área tecnológica para ace-
lerar ainda mais o crescimento 
do PIB.

Para mim, o Japão e a Ín-
dia estão em uma situação 
ideal para formarem uma par-
ceria próxima, já que o Japão 
precisa de novos mercados. 
A Índia é o maior mercado 
imaginável, já que o mercado 
chinês encontra-se agora re-
lativamente saturado. A eco-
nomia indiana precisa de um 
parceiro próximo capaz de 
trabalhar junto no front tec-
nológico, na capacidade in-
dustrial, e o Japão se destaca 
como o parceiro ideal para a 
Índia.

Os dois países estão em 
áreas fundamentais da Ásia. 
O Japão é simplesmente o 
mais importante ator no Leste 
Asiático. Mesmo que a China 
esteja buscando tirar este pa-
pel do Japão na região, o ar-
quipélago está posicionado 

de maneira estratégica. As-
sim, o país é capaz de contro-
lar o acesso da marinha chi-
nesa ao Pacífico através das 
ilhas do oeste do Japão. Por 
conta disso, dada a geografia 
japonesa, o país vai continuar 
sendo um ator central no Les-
te Asiático.

A Índia, por sua vez, é 
central no Oceano Índico e 
na região sul da Ásia. Se Ja-
pão e Índia juntarem forças 
na questão da segurança, eles 
vão ser capazes de garantir 
o equilíbrio de poderes. Os 
dois podem assegurar que a 
balança do poder na Ásia não 
será desestabilizada.

Na minha opinião, o pre-
miê Abe espera que a rela-
ção com a Índia amadureça 
durante seu mandato e que a 
colaboração na área da defesa 
entre os dois países se torne 
um exemplo. E isso pode ser 
algo transformador."

EDUCAÇÃO (13/09/2017)

Corte de justiça de Tóquio emite decisão sobre estudantes coreanos
Uma corte de justiça de 

Tóquio apoiou a decisão do 
governo japonês de não ofe-
recer subsídios educacionais 
para escolas coreanas ligadas 
com Pyongyang.

Em 2010, o governo intro-
duzira um programa para pro-
ver apoio financeiro para es-
colas secundárias particulares 
de forma a torná-las gratuitas. 

As escolas necessitam de de-
signação oficial pelo ministro 
da Educação para se qualifica-
rem a receber a ajuda.

Escolas coreanas ligadas 
com Pyongyang solicitaram a 
ajuda, mas em 2013 o governo 
decidiu não outorgar-lhes este 
subsídio. No mesmo ano, 62 
estudantes da Escola Coreana 
de Tóquio de ciclo ginasial e 

colegial registraram processo 
legal com a Corte Distrital de 
Tóquio, exigindo compensa-
ção do governo.

Na quarta-feira, o juiz que 
presidiu o processo na corte 
determinou que a decisão do 
governo de negar educação 
gratuita em escolas coreanas 
não é um decisão irracional. 
Ele citou o que denominou 

de certo grau de credibilidade 
nos informes da Agência Pú-
blica Japonesa de Inteligência 
no Setor de Segurança que 
mencionam que ditas escolas 
coreanas se encontram sob in-
fluência da Associação Geral 
de Residentes Coreanos no 
Japão, uma associação pro-
-Pyongyang, em termos de 
currículo e finanças.

TÓQUIO 2020 (13/09/2017)

Começa seleção de mascotes 
para Jogos de Tóquio 2020

Organizadores das Olim-
píadas e Paralimpíadas de 
Tóquio 2020 estão escolhen-
do os finalistas para a seleção 
dos mascotes oficiais dos jo-
gos.

Mais de 2.000 inscrições 
foram feitas desde que o pro-
cesso começou no mês pas-
sado. Destas, 1.753 cumpri-
ram os requisitos básicos. Na 
quinta-feira, a comissão vai 

escolher cerca de 100 propos-
tas. Depois disso, até meados 
de outubro, os organizadores 
pretendem fazer duas rodadas 
de seleção para montar a lista 
de 3 ou 4 finalistas. A deci-
são final caberá a estudantes 
de escolas primárias de todo 
o Japão, que vão escolher os 
mascotes em uma votação 
agendada para dezembro e 
janeiro.
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ERikA PORTO

Após muito trabalho 
e uma agenda inten-
sa com autoridades, 

o vereador Aurélio Nomura 
(PSDB), líder do governo na 
Câmara Municipal de São 
Paulo, conseguiu emplacar 
as obras de revitalização do 
Parque da Independência, 
na zona Sul de São Paulo. O 
anúncio foi feito pelo prefeito 
João Doria (PSDB), na últi-
ma semana. 

O custo da revitalização 
é estimado em R$ 800 mil, 
totalmente financiados pela 
iniciativa privada, sem cus-
tos para o governo municipal. 
Haverá reparos na fonte, no 
playground, na área de pi-
quenique, nos sanitários e nas 
áreas do entorno da Casa do 
Grito. Também serão execu-
tadas ações de jardinagem e 
instaladas lixeiras no local.

“Estamos nos aproximan-
do dos 200 anos da Inde-
pendência do Brasil. Temos 
uma celebração importante 
e a prefeitura vai cumprir a 
sua obrigação de recuperar o 
Parque da Independência. Os 
jardins, o piso, a iluminação, 
as câmeras de segurança e 
também os chafarizes”, disse 
Doria.

As melhorias terão início 
em cerca de um mês e os cus-
tos serão pagos pelo escritó-
rio de advocacia Braga Nas-
cimento e por empresas de 
construção civil. O prefeito 
ressalta a importância para a 
capital de parcerias com as 
empresas e se coloca à dispo-
sição de outros representan-
tes da iniciativa privada que 
desejarem contribuir com a 
cidade.

Para Nomura esta é mais 
uma conquista importante 
para o bairro do Ipiranga. 
“Estamos fazendo um tra-
balho muito importante na 
região do Ipiranga, recente-
mente anunciamos a canali-
zação do Riacho do Ipiranga 
e do Córrego do Mirassol, 

agora é a vez da revitalização 
do Parque da Independência 
que ficou abandonado du-
rante anos”, destacou o par-
lamentar.

História – O Parque da In-
dependência tem 161.300 
metros quadrados e recebe 

por volta de 7 mil visitantes 
aos domingos. É considerado 
marco histórico municipal, 
pois foi naquele lugar que 
Dom Pedro I proclamou a in-
dependência, em 1822. 

Foi fundado em 1989 e é 
tombado pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio  Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat), 
pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambien-
tal da Cidade de São Paulo 
(Conpresp) e pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan). 

Além da Casa do Grito, 
dele fazem parte o Monu-
mento da Independência, a 
Cripta Imperial, o Museu do 
Ipiranga e, nos limites do par-
que, o Museu de Zoologia da 
USP.

(da redação)

Aurélio Nomura consegue 
emplacar obras de revitalização 
do Parque da Independência

tura os participantes se dirigi-
ram ás instalações da Fazenda 
experimental do Curso de 
Agronomia do Unisalesiano 
do município de Lins, onde 
houve o Dia de Campo, com 
as aulas práticas de produção 
de Bokashi e adubo líquido 
pelo engenheiro agronômo 
Kunio Nagai (Abjica) e sobre 
a cultura da atemóia pelo en-
genheiro agrônomo Takanoli 
Tokunaga (Abjica).

Encerrada a parte prática, 
teve início a segunda etapa 
do evento, que constou de 
quatro palestras técnicas: 
“Café Conillon”, com o en-

genheiro agronômo Edson 
Tadashi Savasaki (Cati);  
“A agricultura no Japão e a 
sexta industrialização”, com 
o engenheiro agrônomo Fá-
bio Maeda (Abjica), “Cases 
de Sucesso - Cooperativa 
Sanjo”, com o engenheiro 
agrônomo Henrique Massa-
ru Yuri  e o “Envelhecimento 
do Homem no Campo”, com 
o professor, Rosa Yuka Sato 
Chubaci (Abjica).

O Seminário Agrícola foi 
uma realização da Agência 
de Cooperação Internacional 
do Japão (Jica), Associação 
dos Bolsistas Jica São Paulo 

Realizado no dia 2 de 
setembro, no anfiteatro Mu-
nicipal “Dr. Mauro Ferreira 
Grama”, em Promissão (SP), 
a quarta edição do Seminário 
Agrícola e Dia de Campo da 
Noroeste: Uma Nova Visão 
da Agricultura contou com a 
presença de produtores rurais 
da região noroeste do Estado 
de São Paulo, autoridades li-
gadas ao meio agrícola, enge-
nheiros, técnicos e estudantes 
universitários, além das au-
toridades civís do município 
e representantes do Governo 
Japonês, num total aproxima-
do de 250 participantes.

O evento foi aberto com 
a composição da mesa dire-
tora que reuniu  o prefeito 
Municipal de Promissão 
(representado por Daniel 
Massahiro Yoshida); o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Promissão,  Ricardo 
Barbosa Rigato; o presidente 
do Conselho Deliberativo da 
Abjica, Guenji Yamazoe; o 
gerente geral do CKC (Chuo 
Kaihatsu Corporation) no 
Brasil, Tatsuro Yamaguchi; 
o presidente do Bunkyo Ru-
ral SP, Tomio Katsuragawa; 
o presidente da Associação 
Cultural Nipo-Brasileira de 
Promissão, Takenobu Oka-
ji; o presidente da Assenap, 
Roberto Gradella;  a secre-
tária da Agricultura e Meio 
Ambiente do Município de 
Promissão, Gisele Murari; a 
secretária da Cultura do Mu-
nicípio de Promissão, Mara 
Dias Uroz e o chefe da uni-
dade do Crea-Marília, Rafael 
Albieri Francisco.

Dia do Campo – Após a aber-

(Abjica), Federação das As-
sociações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, 
Promissão Nippaku Bunka 
Taiiku Kyoukai, Associação 
Cultural Esportiva Nikkei de 
Promissão e Assenap (As-
sociação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Promissão) e 
contou com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Promis-
são, da Câmara Municipal 
de Promissão, da Secretaria 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo - Coordenado-
ria de Assistência Integral 
(Cati)-EDR Lins, do Curso 
de Engenharia Agronômica-
-Unisalesiano-Lins e do 
Crea (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de 
São Paulo).

Desafios – Segundo o pre-
sidente da Federação das 
Associações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, 
Shinichi Yassunaga, o Semi-
nário atingiu “todos os seus 
objetivos”, “que é o de reunir 
produtores rurais, engenhei-
ros, técnicos e estudantes 
com a finalidade de difundir 
conhecimentos, inovações 
no meio agrícola, bem como 
ajudar a desenvolver a região 
gerando emprego e renda no 
campo de maneira sustentá-
vel, preparando os agricul-
tores para os novos desafios 
que estão por vir”. 

Sobre o evento, o prefeito 
de Promissão, Dr. Arthur, 
disse que “o implemento 
de novas culturas e técnicas 
agrícolas justifica à creden-
cial de Promissão como Polo 
da Agricultura Familiar”.

DivULgAçÃO

PROMISSÃO

Com cerca de 250 participantes, Seminário Agrícola 
debate ‘nova visão da agricultura’

Parque da independência, na zona Sul de São Paulo, recebe cerca de 7 mil visitantes aos domingos

Aurélio Nomura com o prefeito joão Doria

Público assiste uma das quatro palestras técnicas 

Presidente do conselho da Abjica, guenji Yamazoe fala na abertura
*Erika Tamura 
nasceu em Ara-
çatuba (SP) e 
há 18 anos re-
side no Japão, 
onde trabalha 
na ONG Sabja 
(Serviço de As-

sistência aos Brasileiros no 
Japão). E-mail: erikasumida@
hotmail.com

COLUNA DA ERIKA TAMURA

Míssil norte coreano
Estou de volta ao Japão, 

depois de uns dias no Reino 
Unido. 

Confesso que, estava 
com medo do retorno ao Ja-
pão. Ao mesmo tempo em 
que para mim, é muito re-
confortante voltar ao Japão, 
nesse momento estava apre-
ensiva, por conta das amea-
ças de ataque norte coreano.

O ditador da Coreia do 
Norte, parece não ter limites 
no que diz respeito a testes 
com bombas nucleares. E 
isso dá medo.

A Coreia do Norte é aqui 
do lado, e vem há muito 
tempo provocando o Japão.

Ninguém sabe ao certo o 
quanto de arsenal nuclear a 
Coreia do Norte possui, mas 
também não estamos a fim 
de tirar a prova disso. 

Antes de eu ir viajar, 
o Japão foi surpreendido 
(mais uma vez) por um mís-
sil norte coreano que atra-
vessou o território japonês e 
caiu no mar. Foi a primeira 
vez que vi a mídia local 
alertando sobre um possível 
ataque. E isso na minha opi-
nião, comprovou que o Ja-
pão não está assim tão bem 
preparado caso caia uma 
boa atômica no território ja-
ponês. Quando vi o alerta, já 
pensei: “Cadê o anti-míssil 
que o Japão disse ter? Cadê 
todo o poder das tropas do 
exército japonês em defen-
der o território nacional?”. 
Pela primeira vez fiquei em 
dúvida do quão é eficiente a 
defesa do Japão.

Durante as notícias nas 
redes de televisão, a única 
coisa que me passava pela 
cabeça era, e agora? O que 
eu tenho que fazer?

Moro ao lado de uma 
base do exército americano 
(mas o exército japonês 
também utiliza) em Kana-
gawa, e pelo movimento 
dos aviões no espaço aéreo 
podemos medir a gravida-
de dos acontecimentos por 
aqui. Por exemplo, quando 
deu a enchente em Ibaraki, 
era helicóptero dia e noite. 

Quando houve esse aler-
ta de míssil norte coreano 
em território japonês, vários 
alarmes tocaram no celular, 
principalmente das pessoas 
que moram próximo da rota 
do míssil. Um susto e tanto!

No caso de uma invasão 
das tropas norte coreanas, o 
que devemos fazer? Quais 
as instruções devemos se-
guir? Na verdade, nem o 
próprio governo japonês 
sabe...

Os anúncios dos auto 
falantes das ruas, falavam 
para não sair de casa, ou ir 
para o abrigo mais próximo, 
mas isso é eficaz? Estamos 
falando de materiais radioa-
tivos!

Enquanto eu estava no 
Reino Unido, todos os jor-
nais estampavam na capa a 
preocupação com os ataques 
da Coreia do Norte. Acho 

até que a Inglaterra fala 
mais desse assunto do que 
o próprio Japão. Talvez para 
evitar um pânico generaliza-
do, não sei.

Li em um jornal britâni-
co sobre um tremor de terra 
na Coreia do Norte, possi-
velmente por consequência 
dos testes com bomba de 
hidrogénio, que são infinita-
mente piores que as bombas 
atómicas que caíram em Hi-
roshima e Nagasaki.

As últimas notícias es-
tão voltadas para os Estados 
Unidos que sofre com a pas-
sagem do furacão.

E eu ainda escuto pes-
soas falando que prefere 
passar por tudo isso no ex-
terior a voltar para o Brasil 
e conviver com a violência 
interna. Olha, acho que uma 
coisa não tem nada a ver 
com outra. O problema do 
Brasil é a má administra-
ção, é a grande crise, é total-
mente relacionado a política 
e economia. Os problemas 
no Japão são de ordens me-
teorológicas e ultimamente 
a insanidade de um ditador 
furioso e mimado de um 
país vizinho.

Então, nesse caso o com-
parativo não cabe, são situ-
ações totalmente ambíguas.

Vamos parar com a 
ideia de que eu prefiro isso 
a aquilo, por favor, o que o 
mundo precisa é de paz. 

Precisamos de discerni-
mento para tomarmos as de-
cisões certas.

Sei bem como é isso, 
pois quando houve o tsu-
nami no Japão em 2011, mi-
nhas dúvidas em relação ao 
futuro eram maiores que as 
minhas certezas.

Foi a primeira vez na 
minha vida, que tomei deci-
sões sem saber se realmente 
estava certa daquilo. Pois 
envolvia a vida dos meus fi-
lhos, não sabia se era certo 
mantê-los no Japão, mesmo 
com risco de contaminação 
nuclear, ou se ia para o Bra-
sil, para preserva-los. Foi 
uma época difícil.

Retornei ontem ao Ja-
pão, e todas as vezes que o 
avião pousa no aeroporto 
japonês tenho uma sensação 
de felicidade, pois sinto que 
retorno para onde eu gosto 
e me sinto bem. Apesar de 
amar o Brasil, lógico! Mas 
é no Japão que me sinto 
verdadeiramente segura. 
E dessa vez foi um alívio 
saber que está tudo bem, 
calmo e tranquilo, por en-
quanto. Mas até quando?
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kenko taisso no festival

Público participou das aulas demonstrativas na área de exercícios

SALVADOR

DivULgAçÃO

A Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de 
Salvador – Anisa – re-

alizou, de 25 a 27 de agosto, 
no Parque de Exposições de 
Salvador, o 11º Festival da 
Cultura Japonesa e 26º Bon 
Odori. Considerado o maior 
evento de temática oriental 
do Norte-Nordeste, o fes-
tival apresentou uma pro-
gramação diversificada com 
espetáculos de ilusionismo, 
artes marciais, exposições, 
oficinas culturais, shows de 
música, dança e percussão, 
entre outras atrações, em 
múltiplos espaços, incluindo 
as áreas especiais dedicadas 
aos jovens, à terceira idade 
e às crianças, com oficinas, 
concursos, campeonatos e 
jogos. 

Este ano, o evento teve 
como tema as “Artes Mar-
ciais Japonesas”, uma das 
culturas tradicionais do Japão 
e contou com a presença de 
vários artistas como: Hanaya-
gui Kinryu Kai, os grupos de 
taiko Wadan e Wadô, os can-
tores Isa Toyota e Nobuhiro 
Hirata, o ilusionista Iwassaki, 
Grupo de Dança Tradicional 
da Escola de Língua Japonesa 
de Salvador e os músicos do 
Ichimimujin, além do Kenko 
Taissô do  Brasil, que parti-
cipou pelo quarto ano con-
secutivo demonstrando sua 
ginástica no palco principal 
sob a coordenação da instru-
tora Yoneko Kono, auxiliadas 
pelas instrutoras Elisa Hoga e 
Yasue Morita.

O grupo de kenko taisso 
participou de workshops mi-
nistrando aulas demonstrati-
vas, na área de exercícios fí-
sicos com a participação ma-
ciça do público, sob orienta-
ção da instrutora Kono, auxi-
liada pela instrutora Elisa. De 

acordo com Yoneko Kono, “a 
espontaneidade e a energia 
contagiante do povo baiano 
nos fizeram desses três dias 
de festival dias muito agra-
dáveis onde pudemos recar-
regar nossas baterias e cons-
tatar que ginástica traz saúde, 
união, alegria e satisfação in-
terior a todos os praticantes”.

Yoneko agradece toda a 
Comissão Organizadora do 
Festival de Salvador, “prin-
cipalmente à instrutora do 
Kenko Taissô de Salvador, 
Miriam Sunano, que gen-
tilmente nos reserva um es-
paço nesse grandioso Festi-
val todos os anos, e também 
a Associação Kenko Taissô 

do Brasil sob comando da 
diretora e coordenadora, 
professora Toshie Kawa-
zoe”.

Kenko Taisso participa do Festival 
da Cultura Japonesa pelo quarto 
ano consecutivo

kenko Taisso esteve presente no festival da cultura japonesa pelo quarto ano seguido

DivULgAçÃO

KARATÊ

Saito Brothers buscam patrocínio para participar do 
Mundial no Canadá; expectativa é trazer o bi para o Brasil

é um evento que acontece 
de quatro em quatro anos e 
reúne atletas de mais de 50 
países do estilo de Karate-do 
Goju-ryu. 

Para trazer mais um tí-
tulo inédito para o Brasil – e 
também para o Continente 
Sul-americano –, Akira e Ho-
rácio estão oferecendo cotas 
de patrocínio no valor de R$ 
500,00 para fazer a divulga-
ção da logomarca da empresa. 
“Algumas empresas já estão 

nos ajudando, mas ainda fal-
tam algumas cotas e estamos 
na reta final”, diz Akira, que 
também é colunista do Jornal 
Nippak.

Rifa – Além da cota de patro-
cínio, o Team Saito também 
está organizando, em parceria 
com o renomado chef Marc 
Maeda (do Nakama Culinária 
Oriental), uma rifa de um jan-
tar combinado para quatro a 
seis pessoas, composto de: 20 
nigiri misto, 16 kappa makis, 
16 shake makis, 16 uramakis 
Califórnia, 04 Jyô, 20 hot 
rolls e 24 fatias de sashimi 
misto. O felizardo receberá o 
prêmio em casa.

Atuais campeões mundiais 
de Karate-do Goju-ryu na ca-
tegoria Bunka-Kata-Kumite – 
título conquistado em 2013 no 
6º Campeonato Mundial reali-
zado na cidade de Mumbai, na 
Índia – a dupla formada pelos 
irmãos Akira e Horácio Saito 
buscam patrocínio para par-
ticipar da sétima edição, que 
este ano acontece de 27 de se-
tembro a 01 de outubro, na ci-
dade canadense de Vancouver.

O Campeonato Mundial 

Renshi-Shihan (mestre) 
5º dan Karate-do Goju-ryu 
e Kyoshi 7º dan de Kenbu/
Shibu Shoko-ryu, Akira Sai-
to explica que as chances de 
conquistar o bi são grandes. 
Em 2009, os irmãos Saito 
já haviam conquistado um 
terceiro lugar no Mundial 
realizado na África do Sul, 
também um feito inédito na 
época. 

Mais informações podem 
ser obtidas com o Team Saito

E-mail: 
akira.karate@gmail.com
Whatsapp: 
(11) 98462-6797
www.saitobrothers.com
www.artesdojapao.com.brhorário e Akira buscam patrocínio para tentar trazer o bi para o país

cartaz com patrocinadores que estão colaborando com o Team Saito

  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

Sindicalês, greves  
e fura-greve

Antes do golpe de 2016, 
no mês de setembro as gre-
ves dominavam o noticiário 
nacional. Hoje, com o de-
semprego assombrando os 
lares e a retirada dos direitos 
dos trabalhadores, a greve 
parece que deu um tempo.

Em abril de 1994, publi-
quei no boletim Nota Nova, 
da Delegacia Regional do 
Banco Central-SP uma glo-
sa/glossário sobre o mundo 
sindical. O editor era Clo-
vis Naconecy e eu publica-
va ali graças ao meu irmão 
Roberto que tinha um certo 
prestígio no BC. Diciona-
gao:

Acordo: é como o che-
que: só assinando para ver 
a-cor-do dinheiro.

Classe: trabalhador de 
categoria.

Engrajadinho: militan-
te metido a humorista.

Esquerda estiva: mili-
tante portuário que, às ve-
zes, fica a ver navios.

Bancário: empregado 
que pode colocar o empre-
gador em xeque.

Líder: o cabeça, sujeito 
a perder a própria.

CUT: central única po-
rém tem outras como a For-
ça/farsa sindical e outras 
centrais descentralizadoras.

DIEESE: entidade que 
assessora sindicatos. Tira os 
números de letra.

Reajuste salarial: ajuste 
retroativo par repor perda 
sobre perda.

Passivo trabalhista: 
prejuízo salarial a que faze-

mos jus mas dependemos do 
juízo do juiz.

Rodada de negociação: 
de rodada em rodada, o peão 
é o que mais roda.

Trabalhadores: classe 
que, quanto mais dividida, 
mais é subtraída.

Pelego: sindicalista pró-
-patrão. Peligro!

Petroleiro: é esperto-
-olheiro, de olhos nos óleos 
porque tem, por perto, olhos 
gordos.

Salário: nessa crise, 
cada vez mais vale cada vez 
menos.

Salário mínimo: avil-
tante, para dizer o mínimo.

ABCD: segundo o TJ, 
do SBT, dos trabalhadores 
regidos pela CLT, é a base 
mais organizada QCV.

Laerte: cartunista cujos 
desenhos pirateados pulu-
lam na imprensa sindical, 
largou tudo para morar com 
os Piratas do Tietê.

Sindicato dos trabalha-
dores: um lugar “assim de 
chatos”, segundo os patrões.

Sindicato patronal: 
Arrá! E quem disse que pa-
trão não gosta de sindicato?

Sindicactus: sindicatos 
do agreste nordestino ou de 
uma flori de SJRP (piada in-
terna).

Sindiquatro: sindicato 
comprometido com o pa-
trão, segundo o Sussa.

SindyCrawFord: mo-
delo sindical do ABC.

Síndico: quem chamou o 
síndico? O Tim Maia? Aqui 
ele é um estranho no ninho.

.....................................................

Greves e afins (Jornalzinho Paupite, BB-av.Paulista)

Greve: movimento pra 
ficar parado.

Greve de fome: sou con-
tra. E como!

Grevista: acha que que 
só parando, o seu salário 
não ficará estacionado.

Patrão: sujeito que 
só valoriza o empregado 
quando ele resolve não fa-
zer nada.

Puxa-greve: é contrário 
do puxa-saco: movimenta-
-se o máximo para que a ca-
tegoria trabalhe o mínimo.

Operação tartaruga: 
método infalível para acele-
rar o aumento do salário.

Comando da greve: 
pessoal que ajuda muito 
quem não está fazendo nada.

Impasse: quando nem 
30% de cada parte concorda 
100% com um aumento de 
70%, por chantagem.

Repressão: pressão de 
cima pra baixo contra a de-
pressão de baixo pra cima.

............................................

Fura-greve (boletim Na Moita, Nov.95)

O fura-greve fica paralisado de medo mas se recusa a para-
lisar seu serviço.

Papo de fura-greve .............................. FURAdo
Dedo de fura-greve ............................. FURA-bolo
Inflamação de fura-greve .................... FURÚNculo
Valor de um fura-greve ....................... 1 fós-FURO
Valor de dois fura-greve ...................... 1 tostão FURAdo
Cidade do fura-greve ........................... FURAnópolis
Temperamento do fura-greve .............. FURIbundo
Molho do fura-greve ........................... FURO FURÊ
Delírio de fura-greve ........................... FUROr
Filme de fura-greve ............................. O dólar FURAdo
Ditado do FG: quem a greve FURA,com G será FURAdo
Material de fura-greve ......................... FURAdor
Tempestade favorita de fura-greve ...... FURAcão
Leva pra casa o fura-greve .................. desaFURO
Greve, para o fura-greve ..................... FURO íntimo
Remédio de fura-greve ........................ FURAcim
Sentimento de fura-greve .................... FURAsteiro
Banho de fura-greve nissei .................. oFURÔ
O que o fura-greve não diz .................. FURA Temer!

DivULgAçÃO
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‘O Jeitinho no Japão para os 
Brasileiros - Guia Prático para 
viver no Japão’ ensina divertindo

chicohanda@yahoo.com.br

O celular de Hal 9000
Todos os sonhos pare-

cem ter desaparecido, em 
que as perspectivas perde-
ram sentido, o medo tornou-
-se uma ameaça constante, e 
isento de qualquer certeza, 
somos conduzidos por uma 
onda de irracionalidade 
que norteia as nossas vidas. 
A impressão é de que algo 
saiu do controle, e assim 
nada mais pode se fazer do 
que conformar-se com as 
condições apresentadas na 
vida política, social e tec-
nológica. Assim, nasceu o 
século XXI. Os conflitos 
continuam existindo, mais 
do que nunca. O desenvol-
vimento da tecnologia, na 
vida doméstica, não acom-
panhou o desenvolvimento 
das inteligências. Nada 
muito significativo, em que 
a leitura não se tornou um 
gosto comum entre os da 
nova geração. Ao invés dos 
livros, muito pelo contrário, 
o conhecimento chega pron-
to e direto em que a crítica 
não passa de uma discussão 
sobre o futebol. 

Um dos modificadores 
de atitudes e comportamen-
tos, foi a sofisticada cria-
ção do telefone celular, um  
brinquedo para adultos e 
jovens em processo de for-
mação. 

Nunca ter acesso a este 
aparelho foi tão fácil, inde-
pendente de classe social, 
conectados numa rede de 
informações nada confiável, 
de fuxicos e amenidades das 
redes sociais.  Desta forma, 
uma cultura das cabeças 
baixas formou-se, presente 
durante as viagens de ôni-
bus, metrô e trem. Ninguém 
se preocupa quem está ao 
lado, como que isso não ti-
vesse importância alguma. 
Que saudades sinto quando 
as pessoas cediam seus lu-
gares no metrô, quando al-
guém necessitado – idosos, 
mulheres grávidas, mulher 
com filhos – ingressavam 
no vagão. Isso deixou de 
acontecer, pois não se ob-
serva mais o que acontece 
no mundo real, dos movi-
mentos dos corpos durante 
o transporte coletivo.

Pelas ruas vemos pes-
soas falando sozinho, às 
vezes alto, como fossem 
loucos. Seriam considera-
dos loucos em outros dias, 
quando os celulares ainda 
não existiam. Para facilitar 
a vida o celular foi criado. 
Trata-se de um telefone 
móvel, transportado nas 
bolsas ou nos bolsos. Mas 
o desenvolvimento da tec-
nologia não parou por aí, 
veio associar-se ao celular a 
memória dos computadores, 
aliás o próprio computador 
afim de ampliar a rede de 
comunicação. Muitos são 
os que fazem parte desta 
rede que espalham informa-
ções diversas, muitas destas 
comprometidas com o inve-
rossímil. Ao mesmo tempo 
que pode fazer parte de uma 
rede, por qualquer outro 
motivo, o integrante pode 
ser descartado sem cons-
trangimento algum. As ami-
zades são construídas nesta 
rede, na mesma proporção 
que com o desentendimento 
o ódio ganha força.

As relações tornaram-se 
fatos efêmeros, sem laços 
de responsabilidade quanto 
à amizade. Esta amizade 
não é mais um compromisso 

orgânico, em que os amigos 
saem para ir ao cinema ou 
simplesmente para se diver-
tir. Nada disso. É uma ami-
zade virtual, cuja imagem já 
se basta, como a do apresen-
tador do jornal televisivo à 
noite. Boa noite, diz ele, em 
sua impessoalidade televisi-
va. 

Durante uma saída para 
jantar num restaurante, cada 
um leva o seu celular. Não 
se fala mais à mesa. Nem 
mesmo olha-se um no ros-
to do outro. Ficam assim 
como dois desconhecidos. 
Cada um mergulhado em 
seu mundo virtual, em sua 
rede de amigos. Quem se 
encontra acompanhado é 
menos importante do que 
aquele que aparece na roda 
de conversas, sem que uma 
palavra seja ouvida, a pala-
vra é escrita num código de 
abreviações e símbolos digi-
tais que substituem o calor 
das emoções.

Tenho a impressão de 
que o telefone celular e to-
dos os seus instrumentos fa-
cilitadores da comunicação 
eletrônica podem ser úteis 
se utilizados de maneira 
inteligente, que promova 
a criatividade e ao incre-
mento da cultura erudita e 
popular. Alguns, até utili-
zam desta forma. A maioria 
não. Não é o celular em si 
um instrumento nocivo, mas 
a maneira de ser usado em 
nossas vidas. Como parte da 
cultura de massa, o celular 
depende unicamente da ca-
pacidade de uso consciente 
de seu usuário. O contrário 
é justamente o usuário se 
tornar um dependente do 
fetiche que o celular pode 
promover. O homem não 
tem mais valor naquilo que 
é, mas no que possui: um 
celular potente e caro. Desta 
forma, o usuário se torna o 
celular em relação ao ho-
mem. É o celular que possui 
o homem e não o contrário.

Este foi a mensagem 
em 1968, quando passou o 
filme 2001 – Uma odisseia 
no espaço, de Stanley Ku-
brick e roteiro em parceria 
com Arthur C. Clark. Após 
conquistado o espaço, numa 
nave em direção a Júpiter, o 
Discovery One, o comando 
estava sob a guarda do com-
putador Hal 9000. Nada 
poderia sair errado, por-
tanto a confiança era total 
em relação ao computador. 
A máquina não erra, ape-
nas os humanos, assim se 
pensava. Bem, na época se 
discutia numa questão mais 
teológica do que científica 
de que uma produção hu-
mana, como o computador, 
podia apresentar erros. É o 
que acontece com Hal. O 
computador não apenas er-
rou naquele momento, mas 
como um homem, apaixo-
nado em suas ações, decide 
ocultar o erro e eliminar os 
acusadores.

Não acontece isso com 
os celulares, frios como o 
Dr. Spock, nada sentem, 
mas cada vez mais potentes 
possuem a chama da sedu-
ção, envolventes como as 
sereias de Ulisses em seu 
canto cada vez mais en-
feitiçado. Ninguém resiste 
ao celular. Nem homens, 
nem mulheres, inclusive as 
crianças, como presas fáceis 
a criar dependências.

Existem muitos livros 
que ensinam japonês, 
mas nenhum outro 

capta a vida comum japonesa 
como o “O Jeitinho no Japão 
para os Brasileiros – Guia 
Prático para Viver no Japão” 
(Editora Jornalística União 
Nikkey Ltda). As simpáticas 
ilustrações e o bom-humor 
das sentenças, além do cui-
dado de trazer dicas de utili-
dade como o que fazer para 
se matricular na escola, para 
usar o sistema de saúde ou 
para tirar a carta de motorista, 
ajudam a tornar o livro o guia 
ideal para quem planeja mo-
rar no Japão.

A autora, Makiko Mat-
suda que diz “gostar, mais 
que qualquer outra coisa, de 
bebida e música brasileira”, 
é professora adjunta da Uni-
versidade de Kanazawa. No 
momento, ela está no Brasil 
desenvolvendo o seu projeto 
de pesquisa. Quando dava au-
las na Universidade Tecnoló-
gica de Nagaoka, na provín-
cia de Niigata, ensinou língua 
japonesa aos estrangeiros 
como voluntária. Na ocasião, 
conheceu muitos brasileiros 
que sofriam com a barreira 
da língua e foi daí que surgiu 
a ideia de escrever um livro 
que pudesse ajudá-los.

O coautor é Tiago Sales 
Pinto, um carioca que foi 
estudar no Japão e se empre-
gou por lá mesmo. Ele conta 
que o conteúdo do livro re-
flete sua própria experiência 
e a experiência dos amigos: 
“Quando moramos em outro 
país, com língua e cultura dis-
tintas, assuntos triviais viram 
um grande problema”.

O vocabulário e as sen-
tenças de exemplo do livro 
refletem situações que os bra-
sileiros residentes no Japão 
tiveram de enfrentar de ver-
dade. As expressões de sen-
tido vago, muito utilizadas 
durante um diálogo informal, 

como “pode ser... / será...? ou 
“por que não?”, e até diálogos 
de casais em namoro, que não 
teriam lugar em um material 
mais sério, ganham espaço 
neste título.

Naturalmente, o livro traz 
as expressões básicas de uso 
cotidiano como cumprimen-
tos ou modos de fazer pedi-
dos em restaurantes, além de 
apresentar situações que terão 
de ser enfrentadas como pro-
curar um apartamento, buscar 
um emprego, consultar um 
médico, atitudes a tomar se 
for envolvido em um desas-
tre, como fazer o registro de 
pessoa estrangeira e como 
renovar a carta de motorista, 
além de uma lista de números 
de telefone úteis.

Como é uma edição bilín-
gue, é possível simplesmente 
apontar o dedo na sentença e 
mostrá-la ao interlocutor.

O título foi lançado no Ja-
pão em 2008. No Brasil, ele 
virou best seller  desde que 
foi lançado, em 2013.

O motivo que faz o livro 
ser amado por tantos leito-
res fica claro na seção que 
fala sobre “gravidez e parto”. 
Como em todas as outras se-
ções do livro, as sentenças 
de exemplo são apresentadas 
cronologicamente na ordem 
de sucessão dos eventos, mas 
nesta seção, em especial, a 
seleção parecem falas de uma 
telenovela.

“Minha menstruação está 
atrasada”

“Posso estar grávida”
“O que faço?”
“Que problema”
“Vou para o hospital”
“O seguro não atende”
“Quero ter o bebê”
“Vamos nos casar”
“Não se precipite”
“Vou voltar ao meu país 

para ter o bebê”
“Vou ter esse bebê, nem 

que seja sozinha”

Best Seller – Esta sequên-
cia nos deixa receosos, ainda 
mais se imaginarmos que, sa-
bendo do processo de criação 
do livro, há possibilidade de 
que tais diálogos tenham se 
baseado em fatos reais. Na úl-
tima página da seção, depois 
de uma série de verbetes úteis 
como “agenda materno infan-
til” ou “enjoo de grávida” há 
três sentenças: “Será que vai 
ser menino ou menina?” “O 
bebê se mexeu”, “Mal dá para 
esperar a hora, não é?”. Pelo 
visto, o casal teve um final 
feliz...

Estes pequenos detalhes 
e o bom-humor que permeia 
todo o livro tornam a leitura 
agradável, apesar de se tra-
tar de uma lista de verbetes. 
Dá para concordar por que se 
tornou um best seller. O box 
“Ura - Jeitinho” encontrado 
em diversos pontos também 
vale uma leitura.

O livro é perfeito para 
dar de presente a estudantes 
de japonês, bolsistas, estagi-
ários, quem vai trabalhar no 
Japão, japoneses que estão 
aprendendo português e in-
teressados pela cultura japo-
nesa, de forma geral.

Pelo valor de R$ 50,00, o 
livro pode ser adquirido na 
Livraria Sol (11-3208-6588 
www.livrariasol.com.br), Li-
vraria Fonomag (11-3104-
3329 www.fonomag.com.br) 
e Livraria Takano (11-3209-
3313). Vale a pena.

Obra é perfeito para presentear quem pretende ir para o japão

BOLSISTAS MEXT 2017 – Foi realizado no dia 5 de se-
tembro, no Consulado Geral do Japão em São Paulo, coque-
tel de despedida aos bolsistas Mext (Ministério da Educação, 
Cultural, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão - Monbuka-
gakusho) de 2017. Ao todo, 19 novos bolsistas foram aprova-
dos no processo seletivo em três modalidades: Pesquisa (Pós-
-graduação)  três bolsistas; Treinamento para Professores (três 
bolsistas) e Língua e Cultura Japonesa (13 bolsistas).

Fotos: Jiro Mochizuki

PALESTRA – O Instituto 
Paulo Kobayashi (IPK), com 
apoio da Bloko Comunicação, 
realizou, no dia 31 de agosto, 
no Nikkey Palace Hotel, no 
bairro da Liberdade, palestra 
com Robert Wong.  Conside-
rado pela revista The Econo-
mist um dos 200 HeadHunters 
mais relevantes do mundo, 
Wog falou sobre “Empregabi-
lidade em Tempos de Crise”. 
A ação beneficiou cerca de 20 
entidades assistenciais.
Fotos: Divulgação
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SANTA CRUZ – O Hos-
pital Santa Cruz realizou, 
no dia 4 de setembro, 
evento para homenagear 
os conselheiros Luiz Ro-
dovil Rossi, José Mar-
cos de Andrade Mélega, 
Paulo Yokota e Akihiro 
Ikeda por suas importan-
tes atuações em prol do 
hospital desde os anos 
80, especialmente no 
processo de  devolução à 
comunidade nikkei. 

Fotos: Jiro Mochizuki

homenagem ao fundador do insituto de cirurgia Plástica Santa 
cruz, Dr. josé Marcos de Andrade Mélega

homenagem ao economista e consultor Paulo Yokotahomenagem ao consultor e economista Akihiro ikedahomenagem ao advogado Luiz Rodovil Rossi

MODERNIDADE E TRADIÇÃO – Para marcar o término 
da exposição Kengo Kuma - Eterno Efêmero, a Japan House 
São Paulo realizou, nos dias 7, 8, 9 e 10, sessões de Ceri-
mônia do Chá em parceria 
com o Centro de Chado 
Urasenke do Brasil. As ati-
vidades acontecem dentro 
do Fuan, peça icônica desta 
mostra. No feriado de 7 de 
Setembro, presenças da 
cônsul geral interina Hitomi 
Sekiguchi e da presidente da 
Japan House São Paulo, Ân-
gela Hirata, além de Erisson 
Thompson de Lima (Asso-
ciação Ikebana do Brasil) e 
Madoka Hayashi (Centro de 
Chado Urasenke do Brasil).

Fotos: Jiro Mochizuki

BENEFICENTE – Concerto de Inverno do Coral Feminino 
Piccolo, dia 3, na Igreja Evangélica Holiness em prol do Ins-
tituto ABA Holiness. Regência do maestro Teruo Yoshida e 
participação da pianista Yuriko Ueyama.

Fotos: Jiro Mochizuki

Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade
Centro 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

A Comissão de Adminis-
tração do Museu Histórico 
da Imigração Japonesa no 
Brasilconvocou a imprensa 
nikkei no último dia 4 para 
anunciar que a estatueta da 
cantora e atriz Misora Hiba-
ri (1937-1989) ficará exposta 
no nono andar do prédio do 
Bunkyo, no bairro da Liber-
dade. Trazida pela cantora 
Mariko Nakahira, a peça, que 
tem 45 cm de altura e pesa 
15 Kg, foi doada em 2015 ao 
MHIJB pelo filho de Misora 
Hibari e presidente da Produ-
tora Misora Hibari no Japão 
juntamente com outros obje-
tos da cantora – um leque e 
um yukata – por ocasião das 
comemorações dos 120 Anos 
do Tratado de Amizade, Co-
mércio e Navegação Brasil-
Japão, 45 anos do Concerto 
de Misora Hibari no Brasil e 
27 anos de seu falecimento.

O MHIJB conta ainda 

com um acervo de mais de 
97 mil itens pertencentes aos 
imigrantes japoneses, como 
documentos, fotos, jornais, 
vídeos, discos, utensílios do-
mésticos usados na época e 
até uma réplica de uma cabana 
e seu interior com objetos de 
uso cotidiano.

(Aldo Shiguti)

Serviço – O MHIJB fica no 
7º, 8º e 9º andares do Bunkyo  
(Rua São Joaquim, 381, no 
bairro da Liberdade – pró-
ximo à estação São Joaquim 
do metrô)
Horário de atendimento
Exposição: 
de terça-feira a domingo, das 
13h30 às 17h00
Contribuição: 
R$ 10,00 (adulto) e R$ 5,00 
(estudantes com carteirinha, 
crianças de 5 a 11 anos e ido-
sos acima de 60 anos)
Tel.: 11/3209-5465

jiRO MOchizUki

COMUNIDADE

MHIJB define lugar para 
estátua de Misora Hibari

Mariko Nakahira, ignácio Moriguchi e Lídia Yamashita
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SAA-HAJIMEYOU – No  último dia 
10, o Grande Auditório do Bunkyo, 
recebeu a terceira edição do Saa - Ha-
jimeyou – evento artístico-cultural ide-
alizado pela cantora japonesa Mariko 
Nakahira com o objetivo de arrecadar 
fundos para a conclusão das obras do 
“Espaço Cultural Bunkyo”. Um dos 
destaques foi a participação da presi-
dente do Bunkyo, Harumi Goya, em 
um número de dança. Além da cantora 
Mariko Nakahira também se apresenta-
ram: a Escola de Dança Hanayagui-Ryu 
Kinryukai, o Coral Miriam Otachi, o 
grupo do Kenkô Taissô, o grupo Tenryu 
Wadaiko – Acal Taiko, o grupo Yasuki 
Bushi Dojou Sukui, o grupo Tangue 
Setsuko Taiko e o cantor Takeshi Nishi-
mura.    Fotos: Jiro Mochizuki

JOE HIRATA – En-
tre agosto e setembro, 
o cantor Joe Hirata 
cumpriu uma agenda 
bastante extensa que in-
cluiu apresentações no 
Nippon Fest, em Arujá, 
onde cantou ao lado dos 
campeões do KWC Bra-
sil Bruna Higashi e Mike 
Maya; no Dia dos Volun-
tários, no Hospital Santa 
Cruz; na Expo Aflord, 
em Arujá; na Festa do 
Udon do Cooper; no 
Festival Nipo-Brasileiro 
da Acema (Associação 
Cultural e Esportiva de 
Maringá) e no Nippon 
Fest, em Tupã. E ainda 
sobrou tempo para re-
ceber uma homenagem 
concedida ao seu pai, 
Nicolau Hirata pela Câ-
mara Municipal de Ma-
ringá por iniciativa do 
vereador Paulo Rogério 
do Carmo – a praça na 
frente do Parque do Ja-
pão se chamará Praça 
Nicolau Yoshikatsu Hi-
rata.
Fotos: Divulgação

No Nippon fest do Nippon country club, em ArujáNo Nippon fest com Bruna higashi, Mike Maya e seus 
músicos jorge e Ariel

Na festa do Udon do 
cooper

Na festa do Udon com grupo de escoteiros do cooper 
clube

No festival Nipo-Brasileiro da Acema com  o cônsul do 
japão do Paraná e Takao Sato

No Dia dos voluntários do hospital Santa cruzNa Expo Aflord com o deputado estadual Hélio Nishimoto 
e a esposa, Edneia, e organizadores

Joe Hirata na Expo Aflord

Em Tupã com o vice-prefeito caio Aoqui e autoridades 
locais

Na câmara dos vereadores de Maringá com as irmãs 
Deisy, Lilian e jane e o vereador do carmo
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Massa para pesca – União Pesca
Finalzinho de inverno com cara de verão, 
é ter sempre a isca certa para potencializar 
suas chances de sucesso na pescaria. Com 
esta massa, basta acrescentar água e estará 
pronto para lhe propiciar a fisgada certei-
ra. Sabores: goiaba, doce de leite, cereais, 
batata, leite, pão, pêssego, queijo, mandio-
ca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, car-
nívora, amendoim, natural vermelha e na-
tural 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

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, agradeço ao Ferreira por ser 
um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai encontrar relatos 
da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de amizade, 
amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, mas 
finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra es-
pionagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam 
frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala 
que conhecer o seu passado é primordial para consolidar no presente 
as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, 
escreveu este romance para revelar fatos omitidos na História oficial. 
Contate o autor no email: jcferr@terra.com.br À venda pela internet 
nas Livrarias Asabeça, Cultura e Martins 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- 

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 açú-
car misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de 
aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha 
vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e 
jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Partici-
pou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela 
ABM – Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi 
premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

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

Site Moro Deconto
Perfeitos para deixar suas pescarias 
ainda mais proveitosas! Além de toda 
linha das consagradas iscas artificiais, 
você terá à disposição também compo-
nentes como: argolas, grubs, hélices, 
olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido 
por estilo ou peixe. Iscas para peixes de água doce ou salgada, com ga-
rantia da marca, no site www.morodeconto.com.br  Visite o site, pesqui-
se e compre! www.morodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.
com.br ou fone (41)3244 5353      

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via 
satélite que mantém você conectado onde 
sua aventura te levar. Permite ligar em locais 
remotos, pequeno, leve, longa duração da 
bateria, bastante compacto quando não está 
com sua antena esticada. Muito resistente, 
projetado para uso em extremas condições com excelente qualidade de 
voz digital. Confira mais informações, planos e preços no site www.
spotcomsat.com.br no email: comercial@spotcomsat.com.br e fone 
(11)98343 1521. Nippak Pesca recomenda o site, que tem a nossa con-
fiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade equipamentos 
de tamanha importância. Loja na Estrada das Marinas, 200 em Angra 

dos Reis/RJ, em parceria com Zimarine Teak Specia-
list - loja 147 do Shopping e Marina Piratas (024) 
99833 5795. Visite nosso stand na Feipesca 2017!

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

informações www.pisciculturachang.com.br 
ou consulte fone (11) 3375 7265 email: con-
tato@pisciculturachang.com.br

CURTAS

FEIPESCA  2017

No mesmo espaço, Feira de Pesca e BoatShow

NIPPAK PESCA
Mauro Yoshiaki Novalo
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Pescadores de todo o 
Brasil, desde os de pri-
meira viagem, até os 

mais experientes têm um en-
contro marcado na maior fei-
ra de pesca esportiva da Amé-
rica Latina. A oportunidade 
única de conhecer todos os 
lançamentos do setor em um 
evento completo, para toda a 
família.

A maior feira de pesca 
esportiva da América Latina 
oferece, em quatro dias de 
evento, todas as novidades 
do mercado e várias atrações 
para toda família, com uma 
completa infraestrutura.

E pela primeira vez a Fei-
pesca acontecerá simultane-
amente ao São Paulo Boat 
Show 2017, Padi Dive Fes-
tival e Espaço dos Desejos 
formando o grande encontro 
das águas. Para comportar 
este grande momento, foi 
escolhido o moderno centro 
de exposições, o São Paulo 
Expo, com 90.000m² de pa-
vilhões climatizados, amplo 
estacionamento, próximo ao 
Metrô Jabaquara, aeroporto 
de Congonhas e estradas de 
acesso ao litoral.

+ de 120 marcas expositoras

+ de 12.000 m² de exposição

+ de 40.000 visitantes espe-
rados

ATRAÇÕES

Pista Molhada – A novidade 
entre as atrações será o Cam-
peonato de Arremesso, onde 
o visitante irá encarar o de-
safio em pista molhada de 12 
metros, cheia de obstáculos e 
concorrer a prêmios. A diver-
são é garantida!

Atacado – O espaço ideal 
para compra de produtos nas 
lojas especialmente monta-
das. São milhares de artigos 

em condições especiais.

Pista Seca – Neste espaço o 

público terá a oportunidade 
de conferir todas as dicas em 
arremessos com iscas artifi-

ciais, com o experiente pes-
cador Nelson Nakamura.

Pesque e Solte – Essa é uma 
das atrações mais aguardadas 
pelas crianças e adolescentes, 
que com a ajuda de instru-
tores, aprendem a pescar de 
forma consciente, devolven-
do o peixe para água e assim 
colaborar para a preservação 
do meio ambiente.

Oficinas de Pesca e 
Auditórios de Palestras

Sucesso em 2016, os dois 
eventos estão de volta. A ex-
periência de grandes pesca-
dores renomados e autorida-

des nos segmentos de pesca, 
meio-ambiente, turismo e 
negócios.

Centro de Exposições 
São Paulo Expo - Rodovia 
dos Imigrantes, km 1,5 - São 
Paulo/ SP

Tel.: (11) 5067-1717
Horário – 21/09 (Quinta) 
das 15h às 22h - 22/09 (Sex-
ta) das 13h às 22h - 23/09 e 
24/09 (Sábado e Domingo) 
das 12h às 22h

Informações no site 
www.feipesca2017.com.br/
pt/
emai l :a tendimento@bo-
atshow.com.br

DivULgAçÃO

Por Mauro Yoshiaki 
Novalo

Ótima oportunidade 
para conhecer mais 
sobre os produtos, fa-

lar diretamente com os forne-
cedores e fabricantes. Se for 
lojista, obter condições espe-
ciais diretamente com o res-
ponsável sem intermediários, 
e para o consumidor final, ter 
todas as informações neces-
sárias para dirimir suas dúvi-
das, além de ver as tendências 
e conhecer o que vai estar nas 
prateleiras das lojas.

SPOT COM SAT
www.spotcomsat.com.br

Com rastreadores e telefo-
nes satélites atende os aven-
tureiros da terra, do ar, do 
rio ou do mar com o objetivo 
de propiciar a segurança ne-
cessária a quem gosta destas 
atividades na natureza. Visi-
te nosso stand e aproveite os 
descontos especiais durante o 
evento.

ZIMARINE
www.zimarine.com.br

Empresa especializada 
na confecção de decks para 
embarcações com a Teka de 
Burma. Realiza todo pro-
cesso, desde a importação 
da madeira que utiliza, até 
a instalação (feita por uma 
equipe especializada, através 
de modernas técnicas que 
não utilizam parafusos), sem 
intermediários. Conheça a 
linha gourmet para cozinha, 
com produtos excepcionais 
fabricados em material de ex-
celente qualidade.

XSPEED12 no Stand da 
Murano
www.muranoyachts.com.br

Boa oportunidade de ver 
de perto esta embarcação 
com apenas 12,6 pés (3,84 m) 
de comprimento e 1,40 m de 

Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br
SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br 
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br

Algumas empresas que mostrarão seus produtos no evento
A Feipesca atrai pescadores do Brasil inteiro, e agora no mesmo espaço que a BoatShow vai 
juntar os amantes de atividades náuticas num só local.

boca –  fabricado pelo esta-
leiro paulista Murano Yachts, 
que constrói a consagrada 
lancha esportiva Axtor 460, 
de 46 pés, é a menor lancha 
em fibra do país. Com estilo 
jovem e esportivo e cores 
alegres o modelo oferece es-
tabilidade em águas calmas 
e preço menor que um carro 
popular. 

Ótima Feira!!!

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
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O que vale é o que  
você acredita

“Respeito acima  
de tudo”

Em uma sociedade que 
apesar de estar se tornan-
do extremamente indivi-
dualista, cada vez mais as 
pessoas pensam em estar 
de acordo com um grupo, 
que consequentemente ten-
de a ser oposição de outro. 
Nada mais democrático do 
que termos divergências 
em relação às opiniões. O 
problema é que não há res-
peito, e apesar do discurso 
de democracia, o que se vê 
na prática é um total autori-
tarismo e falta de empatia a 
tudo que não se enquadra na 
linha de pensamento (igual).

No Budo (Caminho Mar-
cial) TODOS os praticantes 
aprendem desde o primeiro 
dia que RESPEITO é algo 
imprescindível para a prá-
tica e para a evolução do 
indivíduo como um todo. 
Em um Dojo (local sagrado 
de treinamento) impera a 
cordialidade, o bom senso, 

a humildade e o compa-
nheirismo, exatamente pelo 
fator de o RESPEITO estar 
acima de tudo. 

Em nossas vidas também 
é assim, existe o CERTO e o 
ERRADO, existem diversos 
caminhos e diversos obje-
tivos. Cada um de nós tem 
o dever de desejar o melhor 
para nós mesmos e o res-
peito pelas nossas decisões 
equivalem igualmente ao 
respeito que devemos ter 
pelas decisões das outras 
pessoas também. 

Nossa sociedade está 
passando por um período 
em que é muitas vezes co-
nivente com o que é errado 
de fato e tão arbitrária em 
outras onde é uma simples 
opinião diferente. Existem 
muito mais pessoas dispos-
tas a julgar outras do que fa-
zer algo de bom de fato. 

Por uma sociedade me-
lhor, ter RESPEITO e cada 
um FAZER a sua parte!!!!!

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

 
Engo Marcos Ya-
mada
Diretor da FUPE e 
FEDEESP

ATLETISMO

DivULgAçÃO

Com 480 pontos, a 
equipe da Bela Vista 
Osasco foi a campeã 

da 22ª edição da Conima 
(Competição Nikkei Mirim 
de Atletismo), realizado pela 
Anma – Associação Nikkei 
Mirim de Atletismo – no úl-
timo dia 3, na Arena Caixa de 
São Bernardo do Campo (Re-
gião do ABC paulista), local 
onde anualmente os melho-
res atletas do país participam 
do Grande Prêmio Brasil de 
Atletismo. A segunda colo-
cação ficou com a equipe de 
São Judas Tadeu, que somou 
369 pontos contra 290 pontos 
de Mogi das Cruzes, que ficou 
na terceira colocação. 

Pelo visto, os equipamen-
tos da CBAt contribuíram 
para a conquista de excelentes 
resultados individuais. Thia-
go Kenzo Shimizu, da equipe 
de Piedade, tornou-se o novo 
recordista nos 75 metros, com 
o tempo de 11”41s. Larissa 
Saori Kanegawa, Letícia Ma-
yumi Hirota dos Santos, Ca-
rolina Rysa Shimizu e Karina 
Lissa Ota Zogno, de Bela Vis-
ta Osasco, estabeleceram uma 
nova marca para o reveza-
mento 4x100m, com o tempo 
de 54”91s. Larissa também 
superou um dos mais antigos 
recordes da competição, que 
perdurava desde o ano 2000, 
na prova de 200 metros rasos, 
com o tempo de 27”12s. Com 
três recordes estabelecidos, 
Letícia Mayumi Hirota dos 
Santos se destacou no reveza-
mento, na prova de 100m ra-
sos, com o tempo de 13”12s, 
e no salto em distância, com a 
marca de 4,86m. 

Excelência técnica – De 
acordo com o presidente da 
Anma, Yudo Yassunaga, a 
CBAt – sob a presidência de 
José Antonio Martins Fer-
nandes – disponibilizou equi-
pamentos de última geração 
“para garantir a excelência 

técnica da competição”. Se-
gundo Yudo, a entidade ficou 
sensibilizada com o trabalho 
realizado pelas equipes parti-
cipantes da Conima.

Massami Ichiki, um dos 
coordenadores da Conima e 
diretor da Anma, lembra que 
muitos profissionais da CBAt 
que foram, inclusive, árbitros 
na Olímpiada do Rio de Ja-
neiro têm se prontificado para 
participar dos campeonatos 
promovidos pela Anma como 
voluntários, “engrandecendo 
e valorizando a competição e 
os pequenos atletas” (na Co-
nima participam atletas de até 
14 anos).

Para o vice-presidente da 
Anma, Massashi Shibuya, 
2017 ficará marcado de ma-

neira positiva para as equipes 
que fazem parte da associa-
ção. Ele relembra aconteci-
mentos da Cajina (Competi-
ção Adulto, Juvenil e Infantil 
Nikkei de Atletismo), em 
março deste ano, que contou 
com a presença do cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo, na 
ocasião, Takahiro Nakamae, 
e também dos presidentes das 
associações culturais e espor-
tivas das equipes participan-
tes. 

Em abril, Shibuya co-
ordenou, em parceria com 
a Anma, as atividades do 
evento que homenageou 
Yudo Yassunaga como Perso-
nalidade do Esporte no Ano 
de 2017, na Câmara Munici-
pal de São Paulo.

Para Shinichi Yassunaga, 
presidente da Federação das 
Associações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, 
participar da Conima como 
dirigente e como torcedor 
é “emocionante”. Por isso, 
segundo ele, várias persona-
lidades fazem questão de es-
tarem presentes na competi-
ção, como o deputado federal 
Walter Ihoshi e o presidente 
da União Cultural e Esportiva 
São Paulo Norte, José Kana-
shiro.

Sérgio Yamamoto (ACE 
Saúde), árbitro da CBAt e da 
Olímpiada Rio 2016, Hélio 
Gunji e Ana Mizoguchi (Mogi 
das Cruzes), que também são 
atletas e técnicos de atletismo, 
e Edson Narita (ACE Saúde), 
todos coordenadores da Coni-
ma, parabenizam os voluntá-
rios que, além de dedicação, 
demonstram muita competên-
cia.

Yudo Yassunaga deixa sua 
mensagem de agradecimento 
aos pais, dirigentes e técnicos, 
“especialmente por não su-
cumbirem perante as dificul-
dades e por fazerem sempre 
o seu melhor”. O presidente 
da Anma parabeniza todos os 
participantes e organizadores 
da 22ª Conima e agradece 
também aos mais de cem pa-
trocinadores que não mediram 
esforços para contribuir para 
a realização da competição.

Equipe Bela Vista conquista 
título da 22ª edição da Conima

A categoria Sub 15 do 
Brasil sagrou-se campeã do 
3º Campeonato Sul-Ameri-
cano de Softbol Feminino, 
competição realizada de 2 a 
10 deste mês, em Trujillo, no 
Peru. A segunda colocação 
ficou com a Argentina, com 
Peru “Roxo” em terceiro e 
Peru “Branco” na quarta co-
locação. Com o resultado, o 
Brasil tornou-se tricampeã 
sul-americana.

O Brasil conquistou o tí-
tulo de forma invicta vencen-
do todos os seus dez jogos 
na fase classificatória. Na 
semifinal vitória sobre o Peru 
“Vermelho” por 2 a 1. O tí-
tulo veio com uma vitória por 
3 a 0 sobre a Argentina.

O Brasil recebeu ainda 
dois prêmios individuais. 
Thais Suzawa foi eleita a 
Melhor Jogadora, além de 

Jogadora de Destaque do 
Brasil, e Aline Yamamoto fi-
cou com o prêmio de Melhor 
Batedora.
Confira a campanha  
do Brasil: 

Turno e returno (10 jogos 
invictos)
Brasil 12x01 Chile; 
Brasil 01x00 Argentina; 
Brasil 12x00 Equador; 
Brasil 02x00 Perú Vemelho; 
Brasil 21x00 Chile; 
Brasil 10x00 Peru Branco; 
Brasil 09x02 Argentina; 
Brasil 06x01 Peru Branco; 
Brasil 13x00 Equador; 
Brasil 05x00 Peru Vermelho

Semifinal: 
Brasil 02x01 Perú Vermelho

Final: 
Brasil 03x00 Argentina

ARqUivO PESSOAL

SOFTBOL

Seleção Brasileira é 
tricampeã do Sul-Americano 
Sub 15 no Peru

(Três Coroas), 2) Mercedes 
Matsubayashi (Itaquera); La-
dies “B”: 1) Irene Duarte de 
Andrade (Saldanha da Gama), 
2) Milena Gomes (Ateme); 
Baby: 1) Mikio Uchida (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus), 2) Renan Yuuki Ya-
mamoto (Três Coroas); 
MASCULINO – Pré-Pré-
-Mirim: 1) Paulo Decanini 
(Bunka Sto André), 2) Ma-
theus Kojima (Acrepa); Pré-
-Mirim “A”: 1) Felipe Arado 
(Acrepa), 2) David Sales de 
Lima (Saldanha da Gama); 
Pré-Mirim “B”: 1) Caio 
Lopes da Silva (TM ABC), 

2) Davi Fujii (Itaim Keiko); 
Mirim “A”: 1) Alec Ryu-
di Yamamoto (Três Coroas), 
2) Renan Kajihara (Repre-
sa); Mirim “B”: 1) Rafael 
Takushi (AJAB), 2) João 
Marcelo Torres (Piratininga); 
Infantil “A”: 1) Lourenço 
Martins (Cooper), 2) Enzo 
Nebling (Bunka SBC); In-
fantil “B”: 1) Lucas Vinicius 
Pereira (Sorocaba), 2) Igor 
Miranda (Itaquera); Juvenil 
“A”: 1) Lorran Adiel Hono-
rio Silva (Casa Verde), 2) Vi-
nicius Ribeiro (Casa Verde); 
Juvenil “B”: 1) Gabriel de 
Sousa Ferreira da Silva (Casa 
Verde), 2) Gustavo Ideki (Pi-
racaia); Adulto “A”: 1) Hen-
rique Akira Iwasaki (Três 
Coroas), 2) Welson Primão 
(Uceg/Guarulhos); Adulto 
“B”: 1) Jonathan Itiro Minoda 
(Aceas Suzano), 2) Alecsan-
der Tsukamoto (Itaim Keiko); 
Pré-Senior “A”: 1) João 
Carlos Albuquerque (ACEO 
Santa Maria), 2) Emerson Su-
guino Okamura (ACEO Santa 
Maria); Pré-Senior “B”: 
1) Fernando Conti (Nissei-
-Itupeva), 2) Marcos Cianfa 

Em pleno feriado de 7 Se-
tembro, o Nippon Country 
Club agitou a cidade de Aru-
já (SP) reunindo mais de 560 
atletas da Liga Nipo-Brasilei-
ra de Tênis de Mesa. Como 
de costume, a organização 
foi impecável, liderada pela 
diretora de Tênis de Mesa do 
clube, Cecilia Uenishi, tendo 
como grandes colaboradores 
Sergio Moribe e os conselhos 
de Geraldo Yokomizo. 

Parabéns à toda a equipe 
do Nippon Counbry Club por 
mais uma grande etapa reali-
zada.
Resultados da 8ª etapa da 
Liga Nipo-Brasileira de 
Tênis de Mesa
FEMININO – Pré-Pré-
-Mirim: 1) Sophia Tahara 
Crepaldi (Aceas Suzano), 2) 
Gabriela Hanoe Vieira (Aceas 
Suzano), 3) Lana Namie Ozeki 
(Bunka SBC); Pré-Mirim: 
1) Sabrina Miyabara (Itaim 
Keiko), 2) Emily Kobayashi 
(Aceas Suzano); Mirim: 1) 
Melissa Yuri Arakaki (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus), 2) Julya Mendes 
(Uceg/Guarulhos); Infantil: 
1) Leticia Silva (Itaquera), 2) 
Bruna Kimi Oyafuso (Casa 
Verde); Geral “A”: 1) Ellen 
Dias Urasaki (Itaquera), 2) 
Thais Ikeda (ACEI-T3); Ge-
ral “B”: 1) Juliana Mayumi 
Watanabe (Nippon), 2) Leti-
cia Inoue (Kenzen/Okinawa 
Carrão/Vila Ré/Juventus; Su-
per Ladies: 1) Akemi Maeda 
(Represa), 2) Yukiko Hirano 
Kitahara (Nissei-Itupeva); 
Ladies “A”: 1) Joana An-
gélica Rodrigues dos Santos 

(ACEI-T3); Senhores “A”: 
1) Flávio Raita (Bunka SBC), 
2) Vanderlei Souza (Kenzen/
Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus); Senhores “B”: 
1) Celso Ito (Poá), 2) Silvio 
Uezato (Nippon); Veteranos 
“A”: 1) Jorge Omena Lima 
(ACEO Santa Maria), 2) Már-
cio Vespa (Bunka SBC); Vete-
ranos “B”: 1) Haruo Yokota 
(Nippon), 2) Alvanei Martins 
(Cooper); Super Veteranos 
“A”: 1) Elzeário Menezes 
(Acrepa), 2) Massayoshi Ta-
guchi (Itaim Keiko); Super 
Veteranos “B”: 1) Osvaldo 
Fernandez (Bunka Diadema), 
2) Luís Oi (ACEO Santa Ma-
ria); Elite: Athyla Naoki Do-
non (Casa Verde), 2) Gabriel 
Oshiro (Bunka SBC)
Troféu Eficiência: 1) Bunka 
SBC (1761.6 pontos), 2) Casa 
Verde (1716 pontos), 3) Acre-
pa (1627.2 pontos)

DivULgAçÃO

TÊNIS DE MESA

Nippon Country Club realiza 8ª etapa da Liga Nipo-Brasileira

Premiação da categoria Super LadiesPremiação da categoria Pré-Mirim feminino

Pré-Pré-Mirim Masculino

São Judas Tadeu ficou com a segunda colocaçãoShinichi Yassunaga com representantes de Mogi

Yudo Yassunaga, presidente da Anma, com os capitães da Bela vista

jogadoras conquistaram título de forma invicta

jogadoras e dirigentes no embarque
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13ª BEAUTY FAIR –  A 
décima terceira edição da 
Beauty Fair – Feira Interna-
cional de Beleza Profissio-
nal – terminou nesta terça-
-feira, 12, com gostinho de 
quero mais. Durante quatro 
dias, mais de 160 mil pessoas 
entre profissionais, lojistas, 
distribuidores e empresários 
do setor passaram pelo Expo 
Center Norte  (zona Norte de 

São Paulo) para conhecer as 
novidades da maior feira de 
beleza das Américas. O setor, 
no entanto, não passou incó-
lume da crise. O assunto, ali-
ás – ao lado das altas cargas 
tributárias sobre os produtos 
de beleza – foi bastante co-
mentado pelos convidados 
que participaram da cerimô-
nia de abertura, entre eles o 
presidente de honra da Beau-

ty Fair e fundador do Grupo 
Ikesaki, Hirofumi Ikesaki; o 
diretor geral Cesar Tsukuda; 
a cônsul geral interina Hitomi 
Sekiguchi; os deputados fe-
derais Walter Ihoshi e Keiko 
Ota; o deputado estadual Hé-
lio Nishimoto e os vereadores 
Aurélio Nomura e Ota.
Leia mais à pag 3
Fotos: Jiro Mochizuki e 
Aldo Shiguti 


