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Aliança Cultural Brasil-Japão anuncia
equipe para o Centro Cultural Pinheiros
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15 ANOS DE REQUIOS – Para comemorar os 15 anos do grupo Requios Gueinou Dokokai e os 20 anos do Tama-
gusuku Ryu Kotarou Kai Omine Hatsue Ryubu Dojo, acontece em julho, um espetáculo batizado de “Toki no Koda-
ma” (Ecos no Horizonte). As apresentações serão realizadas em São Paulo, Santos, Marília e no Festival do Japão.
————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——––––––––––—––—–––| Pág. 05

A Aliança Cultural Brasil-
Japão (ACBJ) já “escalou” 
a Diretoria do Centro Cul-
tural Pinheiros, previsto 
para ser inaugurado no dia 
29 de julho deste ano, con-
forme antecipou o Jornal 
Nippak. Trata-se de um 
time de primeira linha para 
tocar um sonho acalentado 
por toda comunidade da 
Aliança. O anúnio foi feito 
pelo presidente da institui-
ção, Yokio Oshiro. O enge-
nheiro civil e membro do 
Conselho Deliberativo do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social) 
e membro da diretoria da 
Aliança, Sussumu Niyama, 
será o diretor do novo cen-
————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03

tro, que terá ainda nomes 
de peso como os do produ-
tor e administrador cultural 
e arquiteto de formação 
pelo Mackenzie, Jo Taka-
hashi; e o chef Shin Koi-
ke, além do flautista Shen 
Ribeiro e do professor e 
músico Ricardo Fukuda. 
“O objetivo maior é levar 
a cultura japonesa para os 
não nikkeis da região, uma 
região, por sinal, de grande 
potencial”, explicou Yokio 
Oshiro, afirmando que 
“existe uma enorme expec-
tativa para a chegada da 
Aliança” em Pinheiros. A 
ideia, avisa Oshiro, é que 
o Centro Cultural comece 
a funcionar já a partir de 
agosto.

A oitava edição do Japan 
Matsuri, realizada nos dias 
10 e 11 pela Acenbo – As-
sociação Cultural e Nipo-
-Brasileira de Osasco – em 
sua sede esportiva, no Jar-
dim Umuarama, terminou 
com um saldo positivo. 
“Este ano, o evento teve 
como tema o ‘Voluntariado’ 
e mobilizou cerca de 600 
pessoas, incluindo mem-
bros da Comissão Organi-
zadora e diretores. O mais 
importante é que, no final, 
todos estavam com um sor-
riso no rosto. Isso não tem 
preço que pague”, disse o 
presidente da Acenbo, Sus-
sumu Araki, na tarde desta 
segunda-feira ao Nippak.

8ª edição do Japan Matsuri confirma expectativas da Acenbo
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O Centro Esportivo Koku-
shikan Daigaku, em São 
Roque (SP), está rece-
bendo os últimos retoques 
para um dos mais belos 
espetáculos da natureza. 
Trata-se da florada das ce-
rejeiras, que acontece nesta 
época do ano e que não por 
acaso coincide com o 21º 
Sakura Matsuri – Festival 
—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 04

das Cerejeiras Bunkyos, 
que acontece nos dias 1 e 2 
de julho. Com cerca de 400 
pés de cerejeiras, sendo a 
maioria da variedade Oki-
nawa – tem também pés de 
Yukiwari e Himalaia – que 
devem estar floridos na 
semana da festa, o evento 
espera cerca de 20 mil vi-
sitantes.

Kokushikan: tudo pronto 
para o 21º Festival das 
Cerejeiras Bunkyos
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KWC realiza seletiva neste 
domingo no Samurai e 
busca candidatos nikkeis

DivULgAçÃO

FESTIVAL DO JAPÃO DE CAMPINAS – O Insti-
tuto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas promoveu, 
nos dias 10 e 11, o seu 13º Festival do Japão. A cerimô-
nia de abertura, no sábado, contou com a presença do 
cônsul geral do Japão em São Paulo, Takahiro Naka-
mae. Segundo os organizadores, o evento recebeu um 
público estimado em cerca de 20 mil visitantes. Pag 8
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No dia em que se celebra 
os 109 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil, 18 de 
junho, o KWC – Karaoke 
World Championships – o 
maior campeonato de kara-
okê do mundo, realiza mais 
uma seletiva que definirá os 
representantes brasileiros 

(um homem e uma mulher) 
para a grande final mundial, 
que este ano acontece de 
14 a 18 de novembro, em 
Helsinque, ana Finlândia. 
A etapa deste domingo terá 
como palco o Restaurante 
Samurai, no bairro da Li-
berdade, em São Paulo.

Programação dos 109 Anos 
da Imigração terá missa 
católica e culto budista
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Como acontece todos os 
anos, o Bunkyo em con-
junto com outras entida-
des  nikkeis, organiza uma 
série de eventos come-
morativos para celebrar 
a chegada dos primeiros 
imigrantes japoneses no 
Brasil. A programação 

teve início no último dia 
11, com a realização do 
Recital de Piano a Quatro 
Mãos e prossegue neste 
domingo, 18, que coinci-
de coma data do desem-
barque, com a celebração 
de Cerimônias Religio-
sas. 

ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

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

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

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTÓGRAFOS 
JAPONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cultural 
São Paulo - Espaço Flavio Car-
valho (Rua Vergueiro 1000, Es-
tação Vergueiro do metrô)
De 26/05 a 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 20h, 
Sábados, domingos e feriados 
das 10h às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 e 
http://www.centrocultural.sp.gov.br/

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

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

CONVERSAS – FOTOGRAFIAS 
DA COLEÇÃO BANK OF AME-
RICA MERRILL LYNCH
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 13/04 a 18/06/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

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

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

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

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Mou-
ra Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Web-
site: www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Traba, 
Salão de Atos, Tiradentes e Pa-
vilhão da Criatividade Darcy Ri-
beiro de 3ª a domingo das 9h às 
18h – Biblioteca de 2ª a 6ª das 9h 
às 18h e aos sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Principal, 
2-Acesso rua Tagipuru, 5-Acesso 
à Praça Cívica, 6 e 7 Acesso à 
Galeria Marta Traba, 8-Acesso 

ao estacionamento, 9-Acesso ao 
prédio administrativo e CBEAL, 
10-Acesso ao Parlatino, 12 e 13 
Acesso ao Auditório Simón Bolí-
var e 14 e 15 Acesso ao estaciona-
mento do auditório. 

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

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

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

EVENTO 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 15, 22 e 29/06/2017 (todas 
as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 17/06/2017 
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 músicas 
preferidas e dançam ritmos como 
o chá chá chá, rumba, forro, sam-
ba e country. Todos os domingos 
Baile com Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi) 
Dias 17 e 18/06/2017 
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 

APRESENTAÇÃO DA OR-
QUESTRA GPA
Regente: Renata Jaffé
Composição: Alunas do Pro-
grama de Música & Orquestra 
das Unidades Osasco e Santos
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dia 18/06/2017 
Horário: 17h30
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS 
À MEMÓRIA DOS IMIGRAN-
TES JAPONESES PRECURSO-
RES
A missa é celebrada em japonês 
e português, renovando o senti-
mento de gratidão aos antepas-
sados.
Onde: Igreja São Gonçalo (Pra-
ça Dr. João Mendes 108, Centro, 
São Paulo/SP)
Dia 18/06/2017
Horário: 8h
Realização: PANIB e Bunkyo.

CULTO EM MEMÓRIA AOS 
PIONEIROS DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA
O Memorial recebe japoneses e 
descendentes que dirigem suas 
preces aos entes queridos.
Onde: Ireihi - Parque Ibirapuera 
- São Paulo/SP. 
Dia 18/06/2017
Horário: 10h30
Realização: Butsuren e Kenren.

GRANDE CULTO BUDISTA 
EM MEMÓRIA DOS IMIGRAN-
TES JAPONESES
Os budistas fazem suas orações 
e a oferenda de incenso aos an-
tepassados
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 
Liberdade, São Paulo/SP)
Dia 18/06/2017
Horário: 14h
Realização: Butsuren e Bunkyo.

36º FESTA DA IMIGRAÇÃO JA-
PONESA EM SÃO BERNARDO 
DO CAMPO/SP
Praça de alimentação, Oficinas, 
Bazaristas, Apresentações Ar-
tísticas e Folclóricas Típicas da 
Cultura Japonesa.
Onde: CENFORPE (Av. Dom 
Jaime de Barros Câmara 201, 

Planalto, São Bernardo do 
Campo/SP)
Dias 24 e 25/06/2017
Horário: 10h às 21h
Ingresso: Entrada Gratuita
Estacionamento alternativo: 
MEGA PARK - Dom Jaime de 
Barros Câmara 640 (particular) 
(Haverá VANS de transporte 
gratuito entre o estacionamento 
e o CENFORP)

52º GUEINOSAI 2017
Festival de Música e Dança Fol-
clórica Japonesa Gran Finale 
Especial com Yuubi Japanese 
Dance Company (109º Aniver-
sário da Imigração Japonesa no 
Brasil)
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 
Liberdade)
Dias 24 e 25/06/2017
Horário: 10h 
Haverá: Bazar, Sorteios e Brin-
des 
Ingresso: Entrada Gratuita (Co-
labore com 1 Kg de alimento 
não perecível)
Informações: 11/3208-1755 e 
www.bunkyo.org.br

HOMENAGEM AOS IDOSOS 
ACIMA DE 99 ANOS (HAKU-
JUSHA HYOUSHOU)
Antes do início do Gueinosai, a 
comunidade faz a mais significa-
tiva homenagem aos imigrantes 
japoneses pioneiros acima de 99 
anos de idade indicados pelas 
entidades nipo-brasileiras.
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 
Liberdade)
Dia 25/07/2017
Horário: 9h

31º FESTA DA CEREJEIRAS DE 
GARÇA/SP
Onde: Lago Municipal De Gar-
ça (Rua Vinte e Sete de Dezem-
bro 394, Williams, Garça/SP)
De 28/06 a 02/07/2017
Horário: abertura dia 28/06 às 19h 
e encerramento dia 02/07 às 23h
Evento no Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/599820323561126/

21º SAKURA MATSURI – FES-
TIVAL DAS CEREJEIRAS BUN-
KYOS – SÃO ROQUE/SP
Onde: Centro Esportivo Ko-
kushikan Daigaku (Estrada do 
Carmo 801, Bairro do Carmo, 
São Roque/SP)
Dias 01 e 02/07/2017
Horário: 8h às 17h
Ingresso: Entrada Gratuita
Evento no Facebook:
www.facebook.com/
events/207401436400331/

CINEMA

EXIBIÇÕES DO FILME ‘O CON-
TO DA PRINCESA KAGUYA’
Onde: CineSesc (Rua Augus-
ta 2075, Cerqueira César, São 
Paulo/SP)
De 15 a 17/06/2017
Horários das sessões:
De 15 a 17/06 – às 12h
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/conto_da_
princesa.html

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 25/06/2017 – História do 
Japão 4 – Períodos Kamakura e 
Muromachi
Dia 13/08/2017 – História do 
Japão 5 – Período Sengoku 
(Guerra Civil e chegada dos por-
tugueses)
Dia 24/09/2017 – História do Ja-
pão 6 – Período Edo (isolamento 
do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do Ja-
pão 7 – Períodos Meiji (moder-
nização) 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 gratuitamente 
no Sympla.

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

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

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

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

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
JUNHO/2017 – 14h às 16h 
20/06 – Terça-feira – “Brasil-
Japão: Novas Perspectivas de 
Vida” (Marcio Tamawoki – Psi-
cólogo)
22/06 – Quinta-feira – “Im-
prescindíveis informações sobre 
a vida cotidiana do Japão aos 
interessados em trabalhar” (An-
drezza Akiyama – Consultora do 
CIATE) 
24/06 – Sábado – 16h às 18h 
– Workshop de Instrumentos 
Musicais do Japão: “Shamisen”, 
“Shakuhachi” e Canto estilo 
“Minyo”
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

Resultado de um projeto 
iniciado em 2015 pelo fotó-
grafo Daniel Ramos, Den-
setsu – Um olhar fotográfico 
sobre as lendas – apresenta, 
de 18 a 22 de junho, no Sa-
lão Nobre da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo, 15 imagens inspiradas 
em divindades, entidades, 
deuses e “criaturas que tanto 
podem ser boas quanto per-
versas”.

“Me identifiquei de cara 
com o projeto porque não 
existe ainda um trabalho 
nesse sentido”, explica Ra-
mos, um assíduo frequenta-
dos dos eventos realizados na 
comunidade nipo-brasileira. 
Segundo ele, o projeto, que 
sofreu uma interrupção em 
2016 para ser retomado no 
final do mesmo ano, foi uma 
oportuidade de conciliar duas 
de suas paixões: a fotografia e 
a cultura japonesa. 

“A ideia foi usar a fotogra-
fia como forma de expressão 
artística para mostrar as len-
das, que são a principal fonte 
de inspiração deste projeto”, 
conta o Ramos, que foto-

grafou modelos em estúdio 
para depois transformá-los 
“em personagens lendários 
do folclore e da mitologia ja-
ponesa, trazendo ao público 
brasileiro, através de uma lin-
guagem contemporânea, um 
segmento da cultura nipônica 
que é pouco conhecido por 
aqui: o fantástico universo 
das lendas e dos mitos folcló-
ricos”.

Assim, estão representa-
dos lendas como as de Mo-
motaro, o herói da lenda ja-
ponesa que conta a história 
do menino que nasceu num 
pêssego; Orihime e Kengyu, 
uma antiga lenda criada há 
quatro mil anos na China e 
inspirada nas estrelas Vega e 
Altair, conta a estória de uma 
certa princesa Orihime e seu 
amado Kengyu, assim co-
nhecidos pelos japoneses; e 
Yukionna, a mulher neve.

Depois do dia 22, a expo-
sição será apresentada no Es-
paço V Centenário, também 
na Assembleia.

(Aldo Shiguti)

ExPOSIçãO DENSETSU – 
UM OLHAR FOTOGRÁFI-
CO SOBRE AS LENDAS
Onde: Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo 
(Av. Pedro Álvares Cabral, 
201 - Parque Ibirapuera) 
Quando: De 18 a 22 de junho 
– Salão Nobre. De 23 de ju-
nho a 9 de julho - Espaço V 
Centenário
Horário: todos os dias (se-
gunda a domingo), das 10:00 
às 20:00hs
Entrada Franca

DivULgAçÃO

DENSETSU

Daniel Ramos expõe ‘Um 
olhar fotográfico sobre as 
lendas japonesas’ na Alesp

...a lenda de momotaroDaniel Ramos produz... 
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ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060

A comunidade nipo-bra-
sileira se reuniu nesta quarta-
feira (14) no Salão Nobre do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social) para 
homenagear cinco Condeco-
rados de Primavera 2017 pelo 
governo japonês. Entre os 
Condecorados de Primavera 
2017 pelo governo japonês 
estão:

O desembargador apo-
sentado Jo Tatsumi, 79 anos, 
com a Ordem do Sol Nas-
cente, Raios de Ouro Com 
Roseta; o ex-presidente da 
Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira de 
Atibaia, Masasuke Kuroki-

Masasuke Kuroki, 81 anos 
(Ordem do Sol Nascente, 
Raios de Ouro e Prata); o en-
genheiro agrônomo Guenji 
Yamazoe, 81 anos (Ordem 
do Sol Nascente, Raios de 
Ouro e Prata); a ex-presi-
dente da Assistência Social 
Dom José Gaspar – Ikoi-no-
-Sono, Sonoko Yoshiyasu, 
88 anos, om a Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Prata; e 
o ex-presidente do Instituto 
Cultural Nipo-Brasileiro de 
Campinas, Nituo Tsukada, 
86 anos (Ordem do Sol Nas-
cente, Raios de Prata).

Confira a cobertura do 
evento na próxima edição do 
Jornal Nippak.

HOMENAGEM

Entidades homenageiam 
condecorados pelo governo 
japonês 

COMUNIDADE

DivULgAçÃO

A Aliança Cultural Bra-
sil-Japão (ACBJ) já 
“escalou” a Diretoria 

do Centro Cultural Pinheiros, 
previsto para ser inaugurado 
no dia 29 de julho deste ano, 
conforme antecipou o Jornal 
Nippak. Trata-se de um time 
de primeira linha para tocar 
um sonho acalentado por 
toda comunidade da Aliança. 
O anúnio foi feito pelo pre-
sidente da instituição, Yokio 
Oshiro em visita ao Jornal 
Nippak. O engenheiro civil 
e membro do Conselho De-
liberativo do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial) e membro da diretoria 
da ACBJ, Sussumu Niyama, 
será o diretor do novo centro.

Produtor e administrador 
cultural e arquiteto de forma-
ção pelo Mackenzie, Jo Taka-
hashi será o curador de Arte e 
Cultura. A Escola de Gastro-
nomia Japonesa ficará sob o 
comando do chef Shin Koike, 
que recebeu do governo japo-
nês o título de “Embaixador 
da Difusão da Culinária Japo-
nesa no Brasil”. 

Para a área de instrumen-
tos tradicionais japoneses, foi 
convidado o flautista Shen 
Ribeiro. O professor e mú-
sico Ricardo Fukuda é ou-
tro parceiro da área musical. 
Para outras áreas, a Aliança 
pretende convidar professo-
res que já trabalham na insti-
tuição, além de estudar novos 
nomes.

“O objetivo maior é le-
var a cultura japonesa para 
os não nikkeis da região, 
uma região, por sinal, de 
grande potencial”, expli-
cou Oshiro, afirmando que 
“existe uma enorme expec-
tativa” para a chegada da 
Aliança em Pinheiros. A 

ideia, avisa Oshiro, é que 
o Centro Cultural comece a 
funcionar a pleno vapor já a 
partir de agosto.

http:/ /www2.espm.br/
pesquisa/laboratorios/espm-
-media-lab

Gratidão – Para que isso 
se tornasse realidade, Oshi-
ro conta que dois parceiros 
e apoiradores foram funda-
mentais: a Fundação Kunito 
Miyasaka e o Governo Ja-
ponês através do Consulado 

Geral do Japão em São Paulo.
“A Fundação Kunito 

Aliança Cultural Brasil-Japão agradece apoio e 
anuncia equipe para o Centro Cultural Pinheiros

Sé, na Praça João Mendes). A 
missa é celebrada em japonês 
e português com a coorde-
nação da PANIB – Pastoral 
Nipo-Brasileira em conjunto 
com o Bunkyo.

O próximo ritual acontece 
às 10h30, no Parque Ibira-
puera, junto ao Memorial em 
Homenagem aos Imigrantes 
Pioneiros Falecidos – Ireihi, 

localizado próximo ao Pa-
vilhão Japonês, na Rua Ari-
gatô, ao lado do Planetário. 
O evento é coordenado pelo 
Kenren – Federação das As-
sociações de Províncias do 
Japão no Brasil.

Mais tarde, às 14h, no 
Grande Auditório do Bun-
kyo, no bairro da Liberdade, 
será realizada a Cerimônia 

Como acontece todos os 
anos, o Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
organiza uma série de even-
tos comemorativos para cele-
brar a chegada dos primeiros 
imigrantes japoneses no Bra-
sil. A programação teve início 
no último dia 11, com a rea-
lização do Recital de Piano 
a Quatro Mãos e prossegue 
neste domingo, 18, que coin-
cide coma data do desembar-
que dos pioneiros no porto de 
Santos, com a celebração de 
Cerimônias Religiosas.

“Esta é uma homenagem 
àqueles que atravessaram 
o mundo cheio de sonhos e 
esperança de uma vida me-
lhor”, destaca a Federação 
das Escolas Budistas do Bra-
sil, no convite distribuído ao 
público.

“Mesmo diante de tantas 
adversidades em terras es-
trangeiras, com muito sacri-
fício, coragem e persistência, 
eles abriram caminhos para 
que muitos de nós, geração 
após geração, estejamos aqui 
e agora”, prossegue, ressal-
tando que “nesse sentido, 
essa cerimônia é realizada 
para cultuar as almas dos imi-
grantes japoneses falecidos, 
para transmitirmos o nosso 
respeito e renovarmos o 
nosso sentimento de gratidão 
aos antepassados”.

A celebração da Missa 
em Ação de Graças à Me-
mória dos Imigrantes Japo-
neses Precursores neste dia 
18 de junho, domingo, será 
realizada às 8h, na Igreja São 
Gonçalo (atrás da Catedral da 

Memorial Budista aos Pio-
neiros Imigrantes Japoneses 
oficiada pelo Bispo Eduardo 
Ryoho Sasaki (Jodoshu e pre-
sidente do Butsuren), com a 
presença dos representantes 
relacionados à Federação das 
Escolas Budistas do Brasil.

Outros eventos – Também 
fazem parte do calendário 
oficial o 52º Festival Guei-
nosai, que acontece nos dias 
24 e 25 de junho; a Home-
nagem Hakujusha, no dia 25 
de junho, e o 21º Festival das 
Cerejeiras Bunkyos – Saku-
ra Matsuri, que acontece nos 
dias 1 e 2 de julho, Centro 
Esportivo Kokushikan Dai-
gaku, em São Roque, além do 
Festival do Japão, evento rea-
lizado pelo Kenren, nos dias 
7, 8 e 9 de julho no São Paulo 
Expo – Rodovia dos Imigran-
tes km 1,5 – São Paulo (www.
festivaldojapao.com.br).

ARqUivO/JiRO mOcHizUki

109 ANOS DA IMIGRAÇÃO

Cerimônias religiosas e homenagens neste domingo 
celebram a chegada dos primeiros imigrantes

No local funcionará cursos de língua japonesa e de português além de novas modalidades

Miyasaka porque sempre foi 
nosso parceiro e apoiou nos-
sas atividades, por isso te-
mos uma especial gratidão e 
deferência”, explica Oshiro, 
antecipando que, após a inau-
guração do Centro Cultural, 
a Aliança deve realizar uma 
nova cerimônia, desta vez 
para apresentar a “Sala Kuni-
to Miyasaka”.

Já em relação ao Consu-
lado Geral do Japão em São 
Paulo, Oshiro lembra que, 
em fevereiro deste ano, o 
governo japonês e a Aliança 
firmaram acordo em que o 
povo japonês doou o equi-
valente a US$ 67.430,00 em 
equipamentos audiovisuais. 
Em março, o cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, visitou as obras 
a convite da Aliança.

“Ficamos extremamente 
satisfeitos e felizes quando 
o Consulado Geral do Japão 

abraçou o pro-
jeto. Para nós 
representa muito 
porque significa 
que eles viram, 
analisaram e 
constataram que 
era uma obra vi-
ável e que nosso 
objetivo não é 
outro se não o de 
ser um centro de 
difusão de língua 
japonesa”, conta 
o presidente, 
que lamenta o 
fato de o cônsul 
Takahiro Naka-
mae não poder 
estar presente 
na cerimônia de 
inauguração, já 
que, conforme 
antecipou o Jor-

nal Nippak, ele retorna dia 9 
de julho para o Japão.

Programação – Segundo 
Oshiro, “o espaço é pequeno, 
mas tudo está sendo feito e 
preparado com bastante cari-
nho para fazer do Centro Cul-
tural uma instituição séria, 
como é a Aliança.”. “Nossa 
proposta é não ficar na mes-
mice, isto é, nossa intenção 
é promover atividades com 
qualidade”, diz Oshiro, acres-
centando que até o final do 
ano o Centro Cultural já tem 
cinco atividades programadas 
entre workshops e palestras 
– uma delas com o ex-em-
baixador do Brasil no Japão 
e coordenador do Núcleo de 
Estudos e Negócios Asiáticos 
da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing  (ESPM), 
Fausto Godoy.

Ensino – Orçado inicialmente 
em R$ 1.700.000,00, o projeto 
teve início com uma reforma 
das antigas instalações que a 
ACBJ tinha em Pinheiros, no 
final de 2014. Primeira sede 
própria da instituição, que em 
2016 comemorou 60 anos de 
grandes contribuições reali-
zadas à sociedade brasileira, 
o Centro Cultural Pinheiros 
abrigará também a Unidade 
Pinheiros, que se juntará as 
já existentes Unidades Ver-
gueiro, São Joaquim e Maris-
ta/Arquidiocesano.

No local funcionará, além 
do curso de língua japonesa 
e de português para os japo-
neses e dos cursos tradicio-
nais de artes japonesas, como 
ikebana, origami, kirigami, 
kiriê, shodô, mangá e washi-
-ê, estão previstas novas mo-
dalidades na grade de ensino 
como música, gastronomia, 
dança, teatro e artes visuais, 
além de realização de eventos 
culturais.

(Aldo Shiguti)

centro entrará em funcionamento em agosto

Harumi goya na missa católica na igreja São gonçalo

Presidente do comitê Executivo da comissão dos 110 Anos, yoshiharu kikuchi participa de culto em 2016

O presidente da Aliança cultural brasil-Japão, yokio Oshiro
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O Centro Esportivo Ko-
kushikan Daigaku, 
em São Roque (SP), 

está recebendo os últimos 
retoques para um dos mais 
belos espetáculos da natu-
reza. Trata-se da florada das 
cerejeiras, que acontece nesta 
época do ano e que não por 
acaso coincide com o Sakura 
Matsuri – Festival das Cere-
jeiras Bunkyos, que este ano 
atinge sua 21ª edição nos dias 
1 e 2 de julho. Com cerca de 
400 pés de cerejeiras, sendo 
a maioria da variedade Oki-
nawa – tem também pés de 
Yukiwari e Himalaia – que 
devem estar floridos na se-
mana da festa.

Para a realização do Saku-
ra Matsuri, o Instituto Brasil-
Japão de Integração Cultural 
e Social conta com apoio 
das entidades co-promotoras 
– Associação Cultural e Es-
portiva Vargem Grande Pau-
lista, Associação Cultural de 
Mairinque, Associação Mal-
let Golf Kokushikan e Cotia 
Seinen Renraku Kyoguikai 
– para organizar o evento 
com várias atrações da cul-
tura japonesa. Destaque para 
a Praça de Alimentação – que 
neste ano ficou mais ampla, 
passando de 30 para 37 barra-
cas, além de 10 foods trucks 
(que ficarão próximo ao giná-
sio). Haverá ainda shows de 
música e dança com artistas 
nikkeis e grupos de taiko e 
artes marciais.

Destaque também para a 
Praça de Bazaristas, venda de 
flores e verduras produzidas 
na região e de mudas de ce-
rejeiras cultivadas no Koku-
shikan.

Os visitantes também po-
derão participar da Ciranda 
Cultural com workshops e 
demonstrações de diferentes 
artes da cultura japonesa em 
vários quiosques espalhados 
debaixo dos pés de cerejeiras. 
Destaque ainda para a de-
monstração da ginástica “Iki-
-Iki Taissô”, oficina de pipas 
com o mestre Ken Yamazato 
e horóscopo oriental com Te-
ruo Hama. 

Será realizado também o 
Concurso Bunkyo de Foto-
grafias tendo como prêmio 
três máquinas fotográficas da 
Fujifilm.

Retomada – Segundo o co-
ordenador do Evento, Cel-

so Morimitsu Mizumoto, o 
festival deste ano terá ainda 
outras novidades. Ou melhor, 
“retomadas”. Como o trenzi-
nho, que esteve ausente em 
2015 e 2016, e retorna este 
ano. A 21ª edição marcará 
também a volta da exposição 
de produtos e maquinários 
agrícolas, que ficará na Área 
Empresarial – entre a Praça 
de Alimentação e o Ginásio. 
“É uma retribuição aos nos-
sos patrocinadores”, diz Mi-
zumoto, acrescentando que 
os visitantes também poderão 
conhecer o Jardim Japonês 
– sob os cuidados do Cotia 
Seinen – onde é realizada a 
Cerimônia do Chá.

Melhorias – Mizumoto ante-
cipa ainda que, com o intuito 

de ofecerer mais conforto e 
comodidade aos visitantes, o 
Kokushikan passou ainda por 
algumas melhorias. Para evi-
tar as longas filas de veículos 
que se formaram no ano pas-
sado, as vias de acesso foram 
alargadas e o estacionamento 
ganhou mais mil vagas e terá, 
a partir deste ano, capacidade 
para 2.500 carros. “Consi-
deramos um número sufi-
ciente”, conta o coordenador. 

Parceiros – Para Mizumo-
to,  apesar da crise que o país 
está atravessando, o Festival 
das Cerejeiras deve conseguir 
passar incólume graças aos 
patrocinadores e aos parcei-
ros, como a Prefeitura de São 
Roque. “Também estaremos 
divulgando o Roteiro do Vi-

nho de São Roque, com de-
gustação e produtos”, diz o 
vice-presidente do Bunkyo, 
Osamu Matsuo, antecipando 
que em 2018, a Comissão 
para Comemoração dos 110 
anos da Imigração Japonesa 
no Brasil deve iniciar a pri-
meira das três etapas com o 
objetivo de preparar o Koku-
shikan para o futuro. A ideia 
é construir uma instalação 
permanente que possa rece-
ber, num prazo de cinco a dez 
anos, os grandes eventos da 
comunidade nipo-brasileira, 
como o próprio Festival do 
Japão organizado pelo Ken-
ren (Federação das Associa-
ções de Províncias do Japão 
no Brasil) desde 2005 no São 
Paulo Expo, na Imigrantes 
(zona Sul de São Paulo). De 
acordo com Matsuo, o projeto 
já existe e ganhou impulso 
com o presidente do Comitê 
Executivo da comissão, Yo-
shiharu Kikuchi.

Transporte – Nos dois dias 
do Sakura Matsuri haverá 
ônibus com saída marcada 
em frente à sede do Bunkyo, 
no bairro Liberdade, em São 
Paulo. As passagens já estão 
disponíveis na secretaria da 
entidade e devem ser retira-
das antecipadamente, pois as 
vagas são limitadas. O valor 
por dia é de R$ 35,00 (ida e 
volta).

(Aldo Shiguti)

Kokushikan passa por melhorias para receber o 
21º Festival das Cerejeiras Bunkyos

Chapa Dilma/Temer e Imigração Japonesa

NIPÔNICA

Com o mês de junho se 
iniciando, Mário reparou 
que Hiroaki estava muito 
preocupado com os acon-
tecimentos da comunidade 
nipo-brasileira devido às co-
memorações do 109º aniver-
sário da imigração japonesa 
no Brasil. Mas também, por 
seu interesse na Operação 
Lava Jato, não estranhou 
o pedido dele para que lhe 
gravasse o julgamento da 
Chapa Dilma/Temer pelo 
TSE porque não podia assis-
ti-lo durante o serviço, ape-
sar de ser jornalista e estar 
em empresa afim.

— É que só responsável 
pela matéria, assistir. Mas 
como estar muito interes-
sado, também querer ver 
— esclareceu Hiro a Mário 
— Falar nisso... Por que jul-
gamento só agora, dois anos 
e meio depois?

— xii, Hiro. Isso é uma 
longa história — Mário 
sorriu com olhar maroto — 
Bom, tem a ver com a tradi-
cional morosidade do nosso 
judiciário, mas nesse caso, 
também por questões polí-

ticas, claro... de momento, de 
interesse. Entende?

Hiroaki, com olhar idên-
tico mostrou, ao menos, ter 
percebido a insinuação.

— Quando assistir ao 
vídeo, entenderá melhor — 
Mário que acompanhou o 
mesmo com muita atenção, 
sabia o que estava falando — 
E pior... que as tendências já 
estavam claras muito antes do 
veredito.

— Ah! Por isso que alguns 
dias antes muita gente já falar 
em 4 a 3 contra a cassação da 
chapa e acertar? — indagou 
Hiro, que fez uma pausa e 
retomou — E por que alguns 
ministros não aceitar provas 
que TSE mesmo pediu?

— Pois é, Hiro — Mário 
abriu as mãos — Por isso falei 
das questões políticas. Depois 
que assistir ao julgamento 
completo poderemos con-
versar mais profundamente 
a respeito — Mário resolveu 
mudar o assunto porque sabia 
que Hiro estava também com 
outras preocupações — Aliás, 
já poderíamos ter conversado 
sobre isso se não tivesse su-

mido no final de semana.
Hiroaki riu sem jeito.
— Ah! É que começar 

grandes eventos da comuni-
dade por causa imigração. 
Então, sábado ir a Japan Ma-
tsuri, em Osasco e, domingo, 
Festival do Japão, em Campi-
nas. Muito cansado — Hiro 
deu um suspiro — Mas muito 
bom! Até chorar!

— Caramba, Hiro. Foram 
tão bons assim?

— Bom... primeira vez, 
ver tudo aquilo do meu Japão, 
não segurar, né — Hiro deu 
um sorriso envergonhado — 
mas muito cansado porque ir 
de trem pra Osasco, mas con-
seguir carona pra Campinas. 
Mas valer a pena — agora 
deu um sorriso orgulhoso.

— Que bom que está cur-
tindo as coisas da comuni-
dade e tem mais até julho, né 
— lembrou Mário.

— Sim, domingo agora, 
dia oficial da imigração, três 
celebrações especiais: 8h, 
missa na Igreja São Gonça-
lo... ir de Metrô; 10h30, ri-
tual homenagem imigrantes 
pioneiros falecidos... perto do 

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

Pavilhão Japonês, no Ibira-
puera; e, às 14h00, cerimô-
nia budista no Bunkyô. Na 
outra semana, dois dias de 
Gueinosai, festival de mú-
sica e dança folclórica, tam-
bém no Bunkyo. E depois 
ter também grande Festival 
do Japão, na rodovia dos 
Imigrantes, né.

— Caramba, Hiro... vai 
estar isogashii (ocupado), 
héim — Mário brincou e 
completou — Bom, como 
também sou um interessado, 
em alguns te dou carona. 
Ok?

— Opa! Mário-san. Hiro 
agradece.

Hiro ocupado
Com as coisas do Brasil?
Não! Com as do Japão!

Local conta com cerca de 400 pés de cerejeiras, que na época devem estar todos floridos

21º SAKURA MATSURI 
– FESTIVAL DAS 
CEREJEIRAS BUNKYOS
Data/hora: 
dias 1 e 2 de julho de 2017, sá-
bado e domingo, das 8h às 17h
Local: Centro Esportivo Ko-
kushikan Daigaku
Estrada do Carmo, 801 - São 
Roque - SP (entrada pela Ro-
dovia Bunjiro Nakao, km 48)

Entrada franca
Colaboração por veículo: 
R$ 20,00 (concorra ao sor-
teio de um TV LCD)

Informações: (11) 3208-1755

Horários das saídas e 
retornos dos ônibus:
1 – Saída 8h e retorno 16h
*2 – Saída 8h15 e retorno 
16h15 (somente no sábado)
3 – Saída 8h30 e retorno 
16h30
4 – Saída 9h e retorno 17h
Local da saída e retorno:
Bunkyo - Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social
Rua São Joaquim, 381 - Liber-
dade - São Paulo - SP (pró-
ximo ao Metrô São Joaquim)

celso mizumoto, madoka Hayashi e Osamu matsuo

Praça de Alimentação terá mais barracas este ano

No local também há atividades para a garotada

cerimônia do chá é uma das atrações do Sakura matsuri
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Não se deixe enganar 
pela aparência frá-
gil de Hatsue Omi-

ne. Omine Sensei – como é 
conhecida por seus alunos – 
conquistou respeito num meio 
até então dominado por ho-
mens. Obstinada, Omine Sen-
sei venceu barreiras e descon-
fianças – inclusive as suas – e 
fundou, há 15 anos, o Grupo 
Requios Gueinou Doukoukai 
Eisá Taiko, tornando-se a pri-
meira treinadora de taiko do 
estilo Okinawa no país.

Para comemorar, o Re-
quios Gueinou Dokokai re-
alizará em, julho, uma série 
de apresentações. Batizado 
de “Toki no Kodama” (Ecos 
no Horizonte), o espetáculo 
celebrará também os 20 anos 
do Tamagusuku Ryu Kota-
rou Kai Omine Hatsue Ryubu 
Dojo, dança folclórica da ilha 
de Okinawa fundado por Sei-
gi Tamagusuku e cultivado no 
Brasil por Omine Sensei.

As apresentações serão re-
alizadas em São Paulo, Santos 
e Marília. Na capital paulista, 
os shows acontecem no dia 2 
de julho, no Grande Auditório 
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), em 
duas sessões: às 11h e às 16 
horas. Depois, Toki no Koda-
ma segue para o litoral, onde 
será apresentado no dia 4, na 
Associação Atlética Atlanta, 
e sobe a serra no dia 7, para 
uma apresentação no primeiro 
dia da 20ª edição do Festival 
do Japão. No dia 8, será a vez 
de Marília receber o espetá-
culo.

As apresentações contarão 
com participações dos con-
vidados especiais vindos de 
Okinawa especialmente para 
a ocasião além de cerca de 
170 membros entre compo-
nentes do Grupo Requios e 
do Tamagusuku. As participa-
ções especiais ficam por conta 
do professor Shinya Teruya 
e cinco membros do Grupo 
Sosaku Gueidan Requios de 
Okinawa e do cantor e com-
positor Hidekatsu Kamei.

Autor de sucessos coreo-
grafados pelos grupos de eisá 
taiko de Okinawa e também 
do Brasil, Kamei já esteve no 
território brasileiro em outras 
duas ocasiões. A primeira nas 
comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa 
no Brasil e a última há cinco 
anos. O Grupo Sosaki tam-
bém já esteve no país, mas 
com outros membros.

Shows diferentes – Segundo 
o vice-presidente da Asso-
ciação Okinawa Kenjin do 
Brasil, Tério Uehara, os dois 
shows no Bunkyo serão dife-
rentes. Quem explica é a Omi-
ne Sensei. “As coreografias 
apresentadas não serão iguais 
e também haverá rodízio do 
elenco”, conta Omine, acres-
centando que “há 15 anos ja-
mais  imaginaria que um dia 
pudesse chegar tão longe”.

Do início, tímido, com 15 
alunos, até os dias atuais, com 
cerca de 200 alunos no Estado 
de São Paulo, Omine Sensei 
percorreu um longo caminho. 
A ideia, conta, era aprender 
a arte do taiko e transmitir 
para as novas gerações. Ficou 
emocionada ao assistir uma 
fita com uma apresentação do 
Requios (como os portugue-
ses pronunciavam o nome das 
ilhas Ryukyu há cerca de 500 
anos). Determinada, foi até 
Okinawa aprender a técnica. 
Os treinos eram muito puxa-
dos. Tanto que no dia seguinte 
mal conseguia subir as esca-
das do teatro.

“Mas assim mesmo não 
faltei a nenhum treino”, or-
gulha-se Omine Sensei, lem-
brando que chegando lá ficou 

assustada com a imponência 
do teatro. “Cheguei a pensar 
comigo mesmo que estava 
em lugar errado”, diz ela, ex-
plicando que foi aprimorando 
seu aprendizado com a vinda 
de professores de Okinawa.

Príncipe – A dedicação e 
persistência valeram a pena. 
Hoje, Omine Sensei ensina 
na Vila Carrão, Vila Matilde e 
em Santo André, entre outros 
lugares. São alunos que vão 
desde os 4 até os 50 anos de 
idade. Presença obrigatória 
em quase todos os eventos da 
comunidade nipo-brasileira, 
bem como o Grupo Ryukyu 
Koku Matsuri Daiko – ou-
tro grupo do estilo Okinawa 
– Omine Sensei guarda com 
carinho a apresentação no 
Sambódromo paulistano nas 

comemorações do Centenário 
da Imigração diante do prín-
cipe herdeiro do Japão, Na-
ruhito.

Outro momento marcante 
vivido por Omine Sensei com 
o Requios aconteceu em 2016, 
ano em que foi convidada a se 
apresentar na Japan House 
do Rio de Janeiro como parte 
dos eventos culturais promo-
vidos pelo governo japonês 
durante as Paralimpíadas com 
o objetivo de divulgar os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio em 
2020.

Em outubro do mesmo 
ano, participou no evento 
chamado Waregaga Sumuwa 
Godaishu – II (Nós Vivemos 
nos Cinco Continentes) no 
Urasoe Kokuritsu Gekijo (Te-
atro Nacional de Ursasoe), em 
Okinawa. 

Também em 2016, o Re-
quios Gueinou Doukoukai 
abrilhantou as comemorações 
dos 90 anos da Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil na 
Sala São Paulo, um dos mais 
conceituados espaços de con-
certo no país no espetáculo 
“Noite das Artes de Ryukyu”, 
produzido por Satoru Saito e 
que reuniu música, dança e 
teatro.

Para Omine Sensei, outro 
motivo de orgulho foi a sua co-
reografia criada para a música 
Shima Utá, do The Boom, que 
foi exportada para a matriz ja-
ponesa. “Não imaginava che-
gar a esse ponto”, diz Omine 
Sensei, que desembarcou no 
Brasil com apenas 12 anos de 
idade e hoje é uma referência 
em taiko e na dança.

(Aldo Shiguti)

TOKI NO KODAMA –  
ECOS NO HORIzONTE
Espetáculo em comemoração 
aos 15 anos do Requios Guei-
nou Doukoukai e dos 20 anos 
do Tamagusuku Ryu Kotaro 
Kai Omine Hatsue Ryubu Dojo
Apresentações:
SÃO PAULO
Dia 2 de julho, em duas ses-
sões, às 11 e às 16 horas
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381)
Toki no Kodama celebra 15 
anos do Requios e 20 do Ta-
magusuku Ryu: R$ 50,00
Postos de venda:
Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social (Bunkyo): Rua 
São Joaquim, 381 . Telefone: 
11/3208-1755
Associação Okinawa Ken-
jin do Brasil: Rua Tomás de 
Lima, 72 – Liberdade. Tel.: 
11/3106-8823
Nihon Hin: Rua Juno, 125 – 
Vila Carrão. Tel.: 11/2942-
8096
Urizun: Av. Conselheiro Car-
rão, 2673 – Vila Carrão. Tel.: 
11/2092-6191
Keiko’s Modas: Av. Itabera-
ba, 5095 – Vila Nova Cachoei-
rinha. Tel.: 11/3851-9944

SANTOS
Quando: 04 de julho, às 20 
horas
Onde: Associação Atlética 
Atlanta (Rua Comendador 
Martins, 114 – Santos)

20º FESTIVAL DO JAPãO
Quando: Dia 7 de julho, às 
16h55 e às 19h35
Onde: São Paulo Expo (Rodo-
via dos Imigrantes, km 1,5 – 
São Paulo)
Informações: www.festival-
dojapao.com.br

MARÍLIA
Quando: 8 de julho, às 20 
horas
Onde: Teatro Sagrado Cora-
ção de Jesus (Rua Bernardino 
de Campos, 350 – Maria Paulo 
- Marília)

‘Toki no Kodama’ celebra 15 anos do 
Requios e 20 do Tamagusuku Ryu

Espetáculo será apresentado em São Paulo, Santos e marília
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grupo reúne tocadores de 4 a 50 anos de idade
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Requios é presença obrigatória na maioria dos eventos realizados na comunidade nipo-brasileira
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Omine Sensei com diretores da Associação Okinawa kenjin
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MUNDO VIRTUAL

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

Vivemos época onde pre-
domina a chamada “cultura 
do compartilhamento”, que 
leva o usuário da internet a 
dar grande importância ao 
compartilhamento de conte-
údo, seja aquele gerado por 
ele próprio, seja o que foi 
produzido por terceiros.

É certo que a própria 
Constituição Federal asse-
gura a todos, como direitos 
fundamentais, a “livre ma-
nifestação do pensamento” 
e a “expressão da atividade 
intelectual, artística, cien-
tífica e de comunicação”, o 
que na produção de conte-
údo dá direito de expressar 
aquilo que pensa, sente ou 
acredita, e também, que res-
guarda o “direito de criar”, 
independentemente de o 
material ser intelectual, ar-
tístico, científico ou de co-
municação.

Nos dias atuais a internet 
se tornou um grande instru-
mento para propagar idéias, 
textos, vídeos e imagens 
que expressam a atividade 
criativa, pensamento ou 
opinião: vejo o ato de com-
partilhar algo na rede como 
parte da construção de uma 
identidade virtual, de modo 
que passou a ser dito que 
“somos o que compartilha-
mos”.

Mas o ato de gerar conte-
údo na internet, de compar-
tilhá-lo, de difundir idéias 
ou publicar trabalhos muitas 
vezes agride ou ofende a ter-
ceiros, que também têm di-
reitos constitucionais, como 
“intimidade”, “privacida-
de”, “honra” e “imagem”.

Cada dia mais se tor-
nam corriqueiras situações 
onde alguém sofre agressão 
a estes direitos na internet, 
por meio de xingamentos e 
ofensas, pela divulgação de 
conteúdo que deveria ser 
privado, não contar com 
autorização prévia de seu 
titular ou cuja autoria deve-
ria ser preservada, ou ainda, 
pela divulgação de conteúdo 
falso.

A lei 12.965/14 (lei do 
marco civil), dentre outras 
coisas, dá ao ofendido o 
direito de promover a re-
moção de tal espécie de 
conteúdo: “com o intuito de 
assegurar a liberdade de ex-
pressão e impedir a censu-
ra, o provedor de aplicações 
de internet somente poderá 
ser responsabilizado civil-
mente por danos decorren-
tes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem ju-
dicial específica, não tomar 
as providências para, no 
âmbito e nos limites técni-
cos do seu serviço e dentro 
do prazo assinalado, tor-
nar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições 
legais em contrário”.

Neste sentido, já se tem 
jurisprudência de inúmeros 
tribunais dizendo  que os 
provedores que armazenam 
e tornam disponíveis os di-
versos materiais criados por 
terceiros não têm responsa-
bilidade direta de controlar 
o que está sendo armazena-
do em seu banco de dados: 
esta responsabilidade ini-
cialmente é apenas do autor 
do conteúdo ofensivo, uma 
vez que tal espécie de pro-
vedores se dedica somente 
ao transporte de informa-
ções, geradas por terceiros 
com amparo nos direitos à 
liberdade de expressão ou 

outros, assegurados pela 
Constituição Federal.

A primeira atitude da-
quele que se sente ofendido 
pelo conteúdo que foi divul-
gado junto a um provedor, 
e deseja ver este conteúdo 
removido, é enviar notifica-
ção a tal provedor indicando 
precisamente o link onde se 
encontra armazenado o con-
teúdo ofensivo e solicitando 
sua remoção.

Esta comunicação ao 
provedor, sob a forma ju-
rídica  de “notificação”, 
pode ser feita judicialmen-
te, através de cartório ou até 
mesmo de forma extrajudi-
cial, utilizando  ferramenta 
que normalmente é dispo-
nibilizada através de canais 
do próprio provedor, como 
“fale conosco”, “contato”, 
“ajuda” ou “denúncias”.

Muitas vezes nem é ne-
cessário que o ofendido pre-
cise ingressar com ação ju-
dicial para requerer a remo-
ção do conteúdo ofensivo, 
já que ela o levará ter que 
aguardar tempo maior do 
que a comunicação direta ao 
provedor: se a ofensa conti-
da no conteúdo hospedado 
no provedor é evidente, e se 
não há conflito com um di-
reito de crítica, expressão do 
pensamento ou outros, que o 
autor do conteúdo possa re-
clamar, a agilidade na solu-
ção é muito maior.

Mas se o provedor não 
remove espontaneamente o 
conteúdo, cabe ao ofendi-
do entrar com ação judicial 
para tal fim, obtendo ordem 
judicial específica, que aí 
sim obrigará o provedor e 
o tornará responsável soli-
dário pela ofensa, caso se 
omita.    

Acredito que direitos 
como expressão, manifes-
tação do pensamento, críti-
ca, divulgação de trabalhos 
artísticos, científicos ou ou-
tros, são regra e devam ter 
primazia, pois a internet se 
pauta pela comunicação e 
pelo compartilhamento de 
dados.

Somente em casos excep-
cionais tais direitos dei-
xam de prevalecer: quando 
o conteúdo tiver o caráter 
ofensivo bem evidente e 
agredir direitos equivalentes 
da vítima (privacidade, inti-
midade, hora, imagem, etc), 
o provedor fará a remoção a 
pedido dela, ou se não o fi-
zer, ela ingressará com ação 
judicial para que seja orde-
nada a remoção do conteúdo 
questionado.

Por último, reafirmo que 
sou favorável à liberdade 
na internet, como regra que 
comporta exceções somente 
nos casos em que direitos 
de importância equivalente 
sejam ofendidos; mas ao 
mesmo tempo, acredito que 
o envio de qualquer conte-
údo para ser disponibilizado 
ou compartilhado na inter-
net deva ser precedido da 
reflexão: ...é verdadeiro (?) 
...é justo (?) ...é construtivo 
(?) ...é ofensivo (?) >>> se a 
resposta for negativa a estas 
indagações, penso que é me-
lhor ao usuário não divulgá-
-lo.

Remoção de conteúdo  
na internet
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KARAOKê

DivULgAçÃO

No dia em que a comu-
nidade nipo-brasileira 
celebra os 109 Anos 

da Imigração Japonesa no Bra-
sil, 18 de junho, o KWC – Ka-
raoke World Championships 
– o maior campeonato de ka-
raokê do mundo, realiza mais 
uma seletiva que definirá os 
representantes brasileiros (um 
homem e uma mulher) para a 
grande final mundial, que este 
ano acontece de 14 a 18 de 
novembro, em Helsinque, ana 
Finlândia. A etapa deste do-
mingo terá como palco o Res-
taurante Samurai, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo.

Depois do Samurai, a ca-
pital paulista ainda recebe 
outras três etapas: no Karaokê 
Altas Horas, no Tatuapé, no 
dia 9 de julho; no The Voice 
Bar Videokê, em Santana, no 
dia 23 de julho; e no Coconut 
Brasil, na Santa Cecília, tam-
bém em julho.

As inscrições são abertas a 
todos os interessados – desde 
que não vivam exclusiva-
mente da música nem tenham 
contrato com gravadoras ou 
produtoras de espetáculos – e 
podem ser feitas até às véspe-
ras da seletiva. Para participar 
é preciso pagar uma taxa – no 
valor de R$ 60,00 - e ter en-
tre 18 e 60 anos. A avaliação é 
feita sempre por um corpo de 
jurados formado por profissio-
nais ligados a área e presidido 
pelo cantor Joe Hirata.

Segundo Teka Barnabé, 
presidente da TK Produções 
Artísticas – empresa respon-
sável pela organização do 
KWC Brasil – cada seletiva, 
mais de 30, deve reunir cerca 
de 20 cantores – sendo 10 ho-
mens e 10 mulheres. A final 
nacional está marcada para o 
dia 17 de setembro, na casa de 
shows Tropical Butantã, com 
a participação de 34 a 40 can-
didatos (sempre divididos en-
tre homens e mulheres).

Evolução – De acordo com 
a produtora Izabel Nori (filha 
e sócia de Teka Barnabé), a 
final mundial deve reunir re-
presentantes de cerca de 30 
países. “O KWC já existe há 
15 anos sendo que o Brasil 
participa desde 2015, conquis-

tando resultados cada vez me-
lhores”, diz Nori, lembrando, 
que na estreia, em Singapura, 
o representante nacional, Phil 
Wennestrom ficou em 5º lugar 
e a campeã brasileira, Mariana 
Moi foi a nona colocada.

Já no ano passado, com a 
final em Vancouver, no Ca-
nadá, a nikkei Bruna Higashi 
ficou em terceiro – até então 
o melhor resultado alcançado 
por um brasileiro – enquanto 
Michael Douglas, o Mike 
Maia, ficou em sétimo. Na 
categoria dueto, Maia e Bruna 
ficaram em quarto.

Critérios – Apesar de afirmar 
que a procura cresceu muito, 
Teka explica que “é preciso 
limitar o número de partici-
pantes pois o regulamento do 

KWC é um pouco diferente 
do karaokê japonês”. “No  
KWC não importa o estilo 
nem a duração da música, ou 
seja, não há limite de tempo”, 
diz Teka, explicando que os 
jurados levam em considera-
ção a voz (qualidade da voz, 
domínio, alcance, dinâmica, 
timbre), técnica (ritmo, respi-
ração, dicção, afinação), talen-
to artístico (expressividade, 
musicalidade, singularidade, 
escolha da música) e presença 
de palco (carisma, confiança, 
movimento, figurino, aparên-
cia e produção, receptividade 
do público).

“Em 2016, por exemplo, 
entre as mulheres a vencedora 
foi uma panamenha e entre 
os homens o campeão foi um 
japonês cantando em seu idio-

ma”, conta Izabel. Para Teka, 
os últimos resultados motram 
que o Brasil tem “propensão 
para conquistar cada vez mais 
destaque no mercado interna-
cional”.

Nikkeis – “Nossos competi-
dores tem garra, técnica e um 
carisma que encanta o público 
estrangeiro. Tantro que nesses 
dois anos os representantes 
brasileiros foram convida-
dos para cantar em países do 
Oriente e da Europa, abrindo 
caminho para o talento dos 
profisisonais brasileiros”, diz 
Teka, que espera uma maior 
participação também de can-
tores da comunidade nipo-
-brasileira. 

Para Joe Hirata, aliás, os 
nikkeis tem até uma vanta-
gem que ainda não se deram 
conta. “Diferente dos demais 
candidatos, o nikkei, já tem 
bagagem, isto é, já está acos-
tumado a cantar em taikai, 
está mais familiarizado com o 
palco e com jurados, diferen-
temente de um cantor de bar-
zinho, por exemplo”, diz Joe.

“O KWC é um projeto 
para todas as etnias”, escla-
rece Teka Barnabé, afirmando 
que a Izabel Nori até criou o 
slogan: ‘Se você canta para 
brincar ou brilhar, o KWC é 
para você’”. “Por que o KWC 
abrange vários segmentos, 
desde a dona de casa que gos-
ta de cantar até aquele artista 
que já está na estrada preci-
sando de um empurrãozinho”, 
justifica a própria Izabel, lem-
brando que os vencedores da 
etapa nacional viajam para a 
grande final com tudo pago. 
“Este ano será uma grande 
festa porque o KWC, que tem 
origem na Finlândia, estará 
comemorando 15 anos en-
quanto o país celebra seu cen-
tenário”, diz Teka.

(Aldo Shiguti)

SELETIVA NACIONAL DO 
KWC BRASIL
Quando: Dia 18 de junho, do-
mingo, a partir das 15 horas
Onde: Restaurante Samurai 
(Rua da Glória, 608 – Liber-
dade)
Informações e inscrições: 
www.kwcbrasiloficial.com.br

KWC realiza seletiva neste 
domingo no Samurai, em SP, e 
busca candidatos nikkeis

Nos dias de hoje, a fami-
lia é composto de um ou no 
máximo dois filhos.

São criados e educados 
com total esmero, dedicação 
dos pais para que nada falte, 
antecipa para providenciar o 
que acha que vai necessitar.

Assim vão podando as 
escolhas, as experiencias, as 
dores, sofrimentos.

Embora tenha todo o 
tipo de afeição, carinho, cui-
dados, a criança vai obser-
vando as vibrações dos pais 
que vão emanando no seu 
dia a dia, de acordo com o 
humor deles, das emoções, 
dos relacionamentos, que 
vão sendo registrados para a 
eternidade.

Embora não saibam, 
apenas o sentir, as crianças 
vão registrando uma serie 
de coisas que os pais não 
são capazes de saber dessa 
sensibilidade inata.

Assim como tudo que 
trazem, o que são, são resul-
tantes das criações, dos re-
gistros que carregam desde 
criancinha que foram.

A não conformação per-
segue a vida toda, e a fonte 
está aí, o subconsciente vive 

BEM ESTAR

cobrando.
Voltando aos deveres e 

obrigações dos pais que é 
criar e educar, ela extrapola 
os limites, parecendo não ter 
fim, enquanto em vida.

Quer manter o controle 
sobre suas decisões, acha que 
sabe o que é bom para eles.

Ficam frustrados porque 
saem fora do controle, não 
mais consegue fazer ouvir e 
seguir.

Buscam aliados para fazer 
mudar a cabeça, pois acham 
que estão no caminho errado.

Aqui vale uma reflexão.
Ninguem é de ninguém, 

cada qual pertence a Vida e a 
Deus.

Todo os bens materiais 
que existem nada lhes per-
tencem, existem para serem 
usufruidos e devolvidos pois 
tudo é emprestado.

Assim sendo não existe 
posse.

Representam papéis, nesse 
palco de vida, cada qual pe-
diu para que os pais dessem a 
vida como ser humano, e esse 
foi atendido.

Como o dever do pai é 
criar e educar este apenas 
faz, mas ao crescerem nasce 

sua identidade propria, sua 
personalidade, sua missão e 
objetivo nessa vida, seu pro-
posito.

Pela própria experiencia 
de vida, há de saber que é 
necessário haver a aceitação, 
compreensão e entendimento.

Cada qual veio experi-
mentar situações diferentes 
para seu aprendizado.

O egocentrismo destroi 
as pessoas assim como a si 
mesmo.

A lei da Causa e Efeito, 
que não querem reconhecer, 
mas ela existe e não falha.

Quantos pais feridos, do-
entes, inconformados, tem 
nesse universo.

Não contendo segurar 
essa emoção, tentam buscar 
aliados que ajudem a fazer a 
cabeça dos filhos.

Esse é o sofrimento do 
apego.

Embora filhos, são se-

res independentes, filho de 
Deus, e a ele pertence, e a 
ele que vai prestar contas.

Só tem de aceitar, acatar 
as decisões, compreender, 
entender e orar, pedir a Deus 
que o ilumine, que proteja, 
que não desampare.

Cuidem de sua saúde, 
pois sua missão já foi cum-
prida como pais, deixem  de 
sofrer, pois não perdeu nada, 
exceto se continuar ganhará 
doença, mágoa, tristeza, de-
pressão.

Afinal, todos nasceram  
para serem  Felizes!

Apego e suas consequencias

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

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

Joe Hirata com bruna Higashi e mike maia, vencedores em 2016

Joe Hirata ao lado de teka barnabé e izabel Nori

  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

Shima, um dos desenhistas da feira da criativo.

Feirão de livros
No domingo à tarde, 11, 

fui convidado pelo cartu-
nista Fausto Bergocce para 
prestigiar o feirão da editora 
Criativo, com mais de 60 de-
senhistas autografando para 
os muitos fãs do traço e da 
troça. Estive com o Spacca 
e conheci finalmente o Bira 

Dantas. No dia seguinte, 
fui homenagado pela AQC, 
associação dos quadrinhis-
tas e caricaturistas, em sua 
página no Face. Como diz 
o Gilmar Mendes, modéstia 
às favas, olha como estou 
muito bem acompanhado.

AQC
12 de junho às 16:39 

O QUE UM HUMORISTA FAz,  
QUANDO NãO DESENHA?

Escreve. E com muita ironia.
Muitas vezes, é mais difícil fazer humor sem desenhos.
Foi o que Jorge Nagao, Chico Anísio, Jô Soares, Carlos 

Eduardo Novaes, Glauco Mattoso, Nunes Guerreiro, Mou-
zar Benedito e tantos outros fizeram.

Sem traçar uma linha sequer (exceção feita a Luiz Fer-
nando Veríssimo e Wilson Figueiredo, que desenham suas 
tiras e cartuns) estes seres de mente mordaz, olhar sagaz 
e tiradas irônicas colocaram no papel -através das velhas 
máquinas de datilografar- suas tiradas antológicas, publi-
cadas em jornais como “O Pasquim”, “Jornal DoBrabil”, 
“Folhetim” e a página “O Vira-lata” da Folha Spaulo (edi-
tada por Angeli). Jorge Nagao é um destes feras. E continua 
na ativa.

No link abaixo, algumas de suas frases para “O Vira-
-lata”.

http://www.portalnikkei.com.br/jorge-nagao-frasista-
-da-fol…/

Valeu, Bira!

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

Fique Feliz com Netflix

Como o Brasil está 
muito chato especialmente 
na Política, um modo de fu-
gir desse noticiário é aces-
sar o/a Netflix e viajar nas 
séries e filmes como fazem 
90 milhões de espectadores 
pelo mundo.

Perguntaram ao Silvio 
Santos o que ele assistia na 
TV e ele foi enfático: - Não 
vejo quase nada. Prefiro as-
sistir a Netflix. O presidente 
da empresa, entusiasmado 
com a publicidade do rei 
da TV, deu uma assinatura 
vitalícia ao homem do Baú. 
R$ 20/mês pra ele não é 
nada, ele está agora preo-
cupado em pagar a multa de 
R$ 500 mil imposta ao SBT 
por causa de um comentário 
fascista da apresentadora 
Rachel Sheherazade.

Desempregados, apo-
sentados, crianças, jovens, 
mulheres e homens, se en-
tretêm com a vasta progra-
mação na Netflix. 

Série empolgante como 
Breaking Bad está lá para 
surpreender quem ainda não 
viu ou para ser revisto pelo 
fã. Orange is the new black, 

série das detentas mais ma-
lucas e divertidas, é a favo-
rita do noveleiro Agnaldo 
Silva. Twin Peaks que fez 
sucesso na Globo nos anos 
90 também está disponível 
para assustar os novos es-
pectadores.

Humoristas brasileiros 
como Marco Luque estão lá 
para serem apreciados sem 
moderação.

Filmes nacionais como 
Uma loucura de mulher, 
com Mariana ximenes, e 
Entre idas e vindas, com 
Ingrid Guimarães, Fábio 
Assunção e Alice Braga, 
podem ser vistos na TV, no 
computador ou no celular 
com Android.

Belíssimos documen-
tários como  Human, com 
cenários deslumbrantes e 
depoimentos tocantes vale 
cada centavo investido nes-
sa provedora de filmes.

Todo dia tem novidade 
na Netflix. Todo dia chegam 
novos assinantes que serão 
seduzidos e vão deixar a 
Globo chorar com a audi-
ência perdida. Os dias agora 
são assim, plim-plim!

REPRODUçÃO



São Paulo, 15 a 21 de junho de 2017 7JORNAL NIPPAK

existência. Lembranças de 
tantos nos passados.

E agora “José”, por que 
me vêm à lembrança? 

Também ele, já não exerce 
a profissão dos anos de juven-
tude. Também ele, ao se de-
parar com os anos de vida que 
teria à sua frente, decidiu que 
dali para frente tentaria fazer 
tudo diferente. Como um ini-
ciante foi em busca de novos 
aprendizados, novos praze-
res. Também ele.

O encontro se deu diante 
de uma obra exposta na ex-
posição de um mestre de 
pintura. Um encontro casual. 
Um reconhecimento. E ele 
se lembrou de meu nome. E 
eu me lembrei do nome dele. 
Ficamos ali um bom tempo. 
Conversando. Lembrando 
aqueles distantes dias e os 
acontecimentos que nos en-
volveram. Falou-me de coisas 
que eu não sabia. Falei-lhe de 
coisas que ele não sabia. Tão 
distantes pensávamos estar 
um do outro naqueles tempos. 
E tão próximos estávamos 
sem saber. 

Anoitecia. Era hora de 
retomar o curso de nossas 
vidas. Compromissos me es-
peravam. Ele também. Pro-
vavelmente, mulher e jantar 
o aguardavam. Na despedida, 
um caloroso aperto de mãos. 
Quem sabe até uma próxima 
exposição? E a promessa mú-
tua de nos mantermos fiéis a 
nosso propósito de bem viver 
a vida que nos cabe.

Encontro fortuito?
Pontualmente ele che-

gava. Com passos ligeiros 
dava um bom dia a todos em 
alto e bom som enquanto ca-
minhava até sua mesa. Ao 
chegar, nunca se sentava de 
imediato. Parava e com a 
pasta ainda em seus braços 
ele tudo parecia conferir. Pri-
meiro, olhava lá para o fundo 
da enorme sala e à medida 
que seu olhar ia se aproxi-
mando de sua mesa, sua aten-
ção parecia se redobrar. Tudo 
conferido lá para trás, puxava 
sua cadeira, depositava a pas-
ta na mesa de apoio e ainda 
em pé, começava a inspeção 
da parte frontal da sala. Só 
se sentava após tudo confe-
rido. No departamento todos 
sabiam, enquanto ele estava 
em sua inspeção matinal nin-
guém podia lhe dirigir a pa-
lavra. Interrompê-lo naquele 
momento inicial da manhã 
era azedar o ambiente para o 
resto do dia.

Dele pouco se sabia. Di-
ziam que chegou à empresa 
ainda jovem. Era bolsista 
e estava na Universidade 
desenvolvendo pesquisas. 
Coincidiu que no final de sua 
bolsa, a empresa estava pre-
cisando de um profissional na 
sua área de especialização. 
Primeiro, trabalhava dando 
apenas consultoria. Não de-
morou muito e logo foi con-
vidado a fazer parte da equipe 
de projetos especiais. E da-
quela antiga equipe de tra-
balho, só restavam ele e dois 
outros engenheiros. 

Minha passagem por ali 
foi breve. Pouco mais de um 
ano. Naquela época, eu era 
iniciante na área. Ele, já um 
profissional sênior. Nunca 
mais o encontrei e quase já 
nem me lembrava de sua 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Carrinho na esquina...
canjica quente e canela
grita o vendedor!
Benedita Azevedo
Magé, RJ

canela em pau
e amendoim torrado
cheiro da canjica
Carlos Viegas
Brasília, DF

ainda me lembro
da canjica da vovó
saudade que só
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

No fogão à lenha
ferve em um panelão –
A melhor canjica!
Iraí Verdan
Magé, RJ
 
Espalha rápido –
tem canjica na merenda!
Agitada fila
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

 Dia de tirar sorte
de pular fogueira –
É dia de São João.
Jaíra Presa
Santos, SP

escola enfeitada – 
canta o Dia de São João
a voz das crianças
José Marins
Curitiba, PR

Noite fria, ao relento
bem-vinda é a terrina
de canjica quentinha.
Kazue Yamada
São Paulo, SP

Badalam os sinos
na capela de São João –
O Dia é dele!
Mahelen Madureira
Santos, SP

Cheiro de canjica
As crianças disputando
um lugar à mesa
Marba Furtado
Águas Claras, DF

Um pequeno agrado – 
cozinhar por bem mais tempo
canjica do asilo
Neide Portugal
Bandeirantes, PR
 
Acácia mimosa –
As florzinhas dando vida
à frente da casa
Regina Coeli Nunes
Magé, RJ

Não pode faltar
A canjica bem quentinha –
Festa no arraial.
Reneu Berni
Goiânia, GO

canjica na mesa –
se meu pai estivesse aqui 
comeria mais
Rose Mendes
Ilhabela, SP

Crepitar de lenha
no velho fogão de casa –
Canjica quentinha
Seishin
São Paulo, SP

xícaras fumegantes
Sobre travessa enfeitada
Canjica quente.
Yone
São Paulo, SP

Mais uma canjica 
quase igual às da avó –
Canjica de mãe.
Yun Hai
São Paulo, SP

Com chapéu de palha
no Dia de São João
rio de mim mesmo.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Dia de São João – Canjica – Acácia-mimosa
TEMAS DE JUNHO

Temas de agosto (postar até 10 de julho)
Cascata seca – Dia dos Pais – Nêspera

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

Dia dos Pais (tema para agosto)
Edson Kenji Iura

Em 1953, o publicitário 
Sylvio Behring, diretor do 
jornal “O Globo”, sugeriu a 
instituição do “Dia do Pa-
pai”, aproveitando o dia de 
São Joaquim, avô de Jesus 
e considerado patriarca da 
família. À época, o santo 
era celebrado no dia 16 de 
agosto, razão pela qual essa 

foi inicialmente a data esco-
lhida. Nos anos posteriores, 
para guardar analogia com 
o Dia das Mães em maio, 
o Dia dos Pais oficializou-
-se no segundo domingo de 
agosto. Num mês fraco e 
sem nenhuma outra festivi-
dade, a comemoração pode 
ser vista como um estímulo 

para incrementar as vendas 
de presentes, assim como 
o Dia das Crianças ou o 
Dia dos Namorados, todos 
criações publicitárias. À 
parte tais considerações, a 
força dos laços familiares 
atravessa séculos e culturas 
sem se reduzir, ainda que 
o papel da figura paterna 

mude constantemente, re-
fletindo sua adaptação aos 
tempos.

É Dia dos Pais –
O filho ainda não me vence
na queda de braço.
Keizan Kayano

Ihoshi (José Kanashiro), do 
deputado estadual Hélio Ni-
shimoto (Osmar Maeda ). O 
vereador Massataka Ota e a 
deputada federal Keiko Ota 
foram representados pelo as-
sessor Wilson Mori.

As muitas atividades da As-
sociação Okinawa de Casa 
Verde – Durante a semana, 
são desenvolvidas diversas 
atividades culturais, esporti-
vas e sociais como dança de 
salão, karaokê, dança folcló-

A AOCV – Associação 
Okinawa de Casa Verde rea-
lizou no último dia 4, em sua 
sede social, na zona Norte de 
São Paulo, o seu xVII Kara-
okê Taikai, com a presença 
de associados, familiares, di-
rigentes das associações nik-
keis e muitos admiradores da 
arte do karaokê.

“O concurso que tem 
como objetivo promover en-
contros e a integração entre 
as associações por meio da 
musica contou com a parti-
cipação de 300 intérpretes 
entre homens, mulheres e 
crianças da Capital e da Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo”, conta o presidente 
Luiz Uehara.

Marcaram presença no 
evento os representantes do 
deputado estadual Walter 

rica, taikô (tambores japone-
ses), shamissen (instrumento 
de cordas), minyo (canções 
folclóricas do Japão) e tênis 
de mesa. Além disso, são bas-
tante ativos os departamento 
de atletismo  e gatebol.

Informações sobre essas 
atividades podem ser obtidas 
com Minoru Ieto nos telefo-
nes 5011-1896 e 97726-5464 
ou ainda pelo e-mail minoru.
ieto@gmail.com.

A AOCV – Associação 
Okinawa de Casa Verde, uma 
das mais tradicionais  asso-
ciações nikkeis da Capital, 
completa no próximo dia 7 de 
setembro, 56 anos de funda-
ção.

Atualmente a AOCV 
conta com cerca de 400 famí-
lias associadas.
(Colaborou: Osmar Maeda)

OSmAR mAEDA

KARAOKê

Associação Okinawa de Casa Verde realiza o seu 17º 
Karaoke Taikai com cerca de 300 cantores

de todas as idades taikai reúne participantes...Diretores, organizadores e convidados

taikai contou com a participação de cerca de 300 intérpretes

Excesso de informação 1
“as crianças necessitam 

de informação, mas é 
importante ensiná-las o que 

são prioridades”

Nos dias atuais, o que 
mais temos em abundância, 
sem dúvida nenhuma, são 
as informações. Sejam elas 
boas, ruins, proveitosas ou 
não, o acesso a essas infor-
mações é fácil, rápido e com 
certeza precisam ser monito-
radas. A modernidade trouxe 
a esta nova geração muitos 
benefícios, porém, trouxe 
também um universo total-
mente novo e sem a certeza 
do que pode ser vivenciado 
em um futuro próximo por 
estas crianças que se trans-
formarão em adultos. As 
crianças estão mais dispersas, 
introvertidas e em alguns ca-
sos, até estressadas. Os pais 
estão se tornando cada vez 
mais ausentes, distantes da 
família e cada vez mais jus-
tificando esta falta de tempo, 
como sendo para o bem. Bem 
de quem?

Os pais têm os seus afaze-
res e com certeza, muitos de-
les não tem condições de se 
negarem a concluí-los, mas 
poderiam priorizar alguns 
instantes essenciais para uma 
comunicação melhor com os 
filhos e estreitar esta rela-

ção, não a tornando apenas 
de cunho material. Os filhos 
necessitam de instrução (não, 
não está tudo na internet para 
eles aprenderem e nem a es-
cola tem esta obrigação) e 
desta instrução é que vem 
o vínculo familiar, o senti-
mento de apego a uma pessoa 
que lhe ensina algo marcante, 
algo realmente importante e 
que na maioria das vezes é 
levado para a vida toda. Um 
exemplo disso é o trajeto até a 
escola, que para muitos pais é 
um dos únicos momentos do 
dia com os filhos (triste, mas 
verdadeiro). Pensar no traje-
to, no e-mail que deveria ter 
enviado, na reunião que será 
logo após deixar as crianças 
na escola ou no cliente que 
precisa visitar, não deveria 
ser a prioridade neste instante 
com os filhos. Os filhos preci-
sam que lhe indiquem o norte 
no caminho da vida, e se fo-
rem cobrados, que sejam por 
algo que lhes foi ensinado.

Alguns fatores metódicos 
simples da abordagem que o 
Budo tem com o crescimento 
pessoal podem ajudar os pais 
a lidar com isto, gostaria de 
saber?

GANBARIMASHOU!!!!!

Whatsapp: (11) 98462-6797
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
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SANTA CRUZ – TSUKU-
BA – O Hospital Santa Cruz 
(HSC), a Universidade de 
Tsukuba (UT), a Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP) e a 
Japan Society for Promotion 
of Science (JSPS) promo-
veram no último dia 9, em 
São Paulo, o “1º Seminário 
de Cooperação Científica 
Brasil-Japão”. Com foco nas 
arboviroses nos dois países, a 
terapia por prótons realizada 
no Japão e os avanços da neu-
rocirurgia no Brasil, o evento 
contou com palestra do pre-
sidente da Universidade de 
Tsukuba, Dr. Kyosuke Naga-
ta; e painéis do Prof. Titular 
do Departamento de Neu-
rologia da FMUSP, Manoel 
Jacobsen Teixeira, e do Prof. 
Titular em doenças infeccio-
sas e parasitárias e Presidente 
da Comissão de Relações 
Internacionais da FMUSP, 
Aluísio Augusto Cotrim Se-
gurado. Além de contar com 
a introdução do Prof. Dr. da 

Faculdade de Direito da USP, 
presidente do Conselho De-
liberativo do Santa Cruz e 
Conselheiro do JSPS, Masa-
to Ninomiya. Os discursos 
de abertura ficaram a cargo 
de José Otávio Costa Auler 

Jr, diretor da FMUSP; Vahan 
Agopyan, vice-reitor da USP; 
Takahiro Nakamae, cônsul 
geral do Japão em SP; Kyo-
suke Nagata, presidente da 
Universidade Tsukuba (UT) e 
Renato Ishikawa, presidente 

do HSC.
No sábado, 10, a comitiva 

japonesa visitou a Fazenda 
Aliança, de propriedade de 
Renato Ishikawa, em São 
João da Boa Vista (SP).

Fotos: Jiro Mochizuki

CANTE COMIGO – Evento 
organizado e realizado em 
maio no resort Blue Tree 
Park, em Lins (SP), por Rosa 
e Tocha Viagens em parceria 
com a cantora Karen Ito, can-
tor Nobuhiro Hirata e Odu-
valdo Adatihara, o “Bem es-
tar e vitalidade e saúde” com 
o  “2º Cante Comigo” contou 
com 3 noites de muita anima-
ção, com palestra – qualidade 
de vida na melhor idade, au-
las de relaxamento e alonga-
mento, desfile de moda trajes 
oferecida por Emiko boutique 
e quimonos oferecidos por 
Tamiko (mãe da Karen Ito); 
além de bom odori, kassa 
odori (com professora Mari 
Kyono), aulas de vocalização 
e coral, bingão e o famoso 
koohaku, este ano vencido 
pela equipe feminina.

Para fechar com chave de 
ouro, show especial de “Ka-
ren Ito e Nobuhiro Hirata” 
que abrilhantou e emocionou 
toda a plateia presente. Teve 
também a participação espe-
cial de cantora mirim revela-
ção do Paulistão Infantil de 
2017 – Kaori Yokota de ape-
nas 5 anos que se apresenta 
todo sábado no programa do 
Raul Gil.

FESTIVAL DO JAPÃO DE 
CAMPINAS – O Instituto 
Cultural Nipo-Brasileiro de 
Campinas promoveu, nos dias 
10 e 11, o seu 13º Festival do 
Japão. A cerimônia de aber-
tura, no sábado, contou com 
a presença do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae, que depois seguiu 
para Osasco, onde participou 
da cerimônia de abertura do 8º 
Japan Matsuri da Acenbo.

Com a entrada franca, o 
evento reuniu nos dois dias 
cerca de 20 mil pessoas. A pro-
gramação teve muitos shows 
de músicas e danças japone-
sas, artes marciais, oficinas 
culturais e sorteios de brindes 
oferecidos pelos apoiadores.
Além disso, houve também 
vendas de saborosas comidas 

típicas e produtos da gastro-
nomia japonesa e brasileira, 
como yakissoba, udom, la-
mém, temaki, churrasco, entre 
outros. Não faltaram diversas 
bebidas como saquê, cerveja, 
refrigerante e água.

Da programação do Fes-
tival constaram shows de 
artistas nacionais e interna-
cional consagrados no meio 

japonês, como Joe Hirata, 
Karen Ito e Mariko Nakahi-
ra, além de cantores de kara-
okê vencedores de concursos 
locais, regional e nacional. 
O Nipo Brasileiro, que é pre-
sidido por Tadayoshi Hanada, 
se localiza na Rua Camargo 
Paes, 118, Jardim Guanabara. 
(Texto: Marcos Volpato
Fotos:  Luciane Nohama )

Seminário serviu para reforçar parceria com a Universidade de tsukuba

cônsul geral do Japão em São Paulo prestigiou evento

masato NinomiyaRenato ishikawa

Na fazenda Aliança Renato ishikawa e masato Ninomiyakyosuke Nagata, takahiro Nakamae e Renato ishikawa
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ESPECIAL

fOtOS: ALDO SHigUti

A oitava edição do Ja-
pan Matsuri, realizada 
nos dias 10 e 11 pela 

Acenbo – Associação Cul-
tural e Nipo-Brasileira de 
Osasco – em sua sede espor-
tiva, no Jardim Umuarama, 
terminou com um saldo posi-
tivo. “Este ano, o evento teve 
como tema o ‘Voluntariado’ e 
mobilizou cerca de 600 pes-
soas, incluindo membros da 
Comissão Organizadora e di-
retores. O mais importante é 
que, no final, todos estavam 
com um sorriso no rosto. Isso 
não tem preço que pague”, 
disse o presidente da Acen-
bo, Sussumu Araki, na tarde 
desta segunda-feira ao Jor-
nal Nippak.

Segundo ele, a edição 
deste ano confirmou as ex-
pectativas iniciais, que era 
receber um público estimado 
entre 15 e 20 mil visitantes 
nos dois dias de programa-
ção. “No sábado já tinha bas-
tante gente, mas no domingo 
o movimento ficou ainda 
mais intenso em relação ao 
ano passado”, explicou Araki.

Presente na cerimônia de 
abertura, o cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae – que, conforme 
antecipou com exclusividade 
o Jornal Nippak está embar-
cando de volta para o Japão 
no dia 9 de julho após estadia 
de dois anos no Brasil – pa-
rabenizou a Acenbo pela rea-
lização de mais um festival e 
lembrou que, “a comunidade 
japonesa em Osasco ao longo 
da história vem contribuindo 
para o desenvolvimento da 
sociedade local e também se 
empenhou muito em prol da 
preservação e divulgação da 
cultura japonesa no municí-
pio”.

Intercâmbio – “Como repre-
sentante do governo japonês, 
quero expressar meus mais 
profundos respeitos”, disse 
Nakamae, afirmando que, 
“estas festas são muito im-
portantes porque contribuem 

para o intercâmbio não só 
entre a comunidade nikkei 
e os moradores locais mas 
também através da relação de 
irmandade entre Osasco e a 
cidade japonesa de Tsu, con-
tribuindo para uma amizade 
entre as nações”, enfatizou o 
cônsul, destacando que esta 
“contribuição é muto impor-
tante e merece um respeito 
enorme”. E finalizou sua fala 
esperançoso que, “através da 
participação de todos os se-
nhores deste festival, apro-
funde o intercâmbio e enten-
dimento mútuo de diversas 
culturas”.

“Estreando” no Festival 
da Cultura Japonesa de Osas-
co na condição de prefeito, 
Rogério Lins pediu uma salva 
de palmas aos voluntários – 
tema do Japan Matsuri deste 
ano –, que contribuem “antes, 
durante e depois da festa”. O 
chefe do executivo lembrou 
que, idealizado em 2007, o 
Japan Matsuri foi realizado 
em 2008 para comemorar o 
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil. 

“Graças ao empenho de 
pessoas como o Fábio Yama-
to [ex-secretário municipal de 
Cultura e atualmente suplen-
te de vereador] este evento 
se tornou grandioso, divul-
gando a cultura e a culinária 
do Japão na Acenbo”, disse 
Lins, explicando que a Acen-
bo também faz um “trabalho 
maravilhoso em Osasco atra-
vés do esporte”. “Osasco tem 
55 anos de existência, é a se-
gunda economia do Estado e a 
8ª do país, e a Acenbo já tem 
66 anos”, observou o prefeito, 
lembrando que Osasco conta 
com cerca de 3 mil famílias 
japonesas, que contribuem 
para o desenvolvimento do 
nosso município”.

De pai para filho – Um dos 
grandes apoiadores do Japan 
Matsuri desde o início, Sergio 
Yamato disse que o evento 
fica mais bonito a cada ano 
que passa. “Fui vereador em 
1977 e presidente da Acenbo 
em 1975. Conheço toda a his-
tória e agora passo a bola para 
o Fábio”, brincou Sérgio, re-

ferindo-se ao filho
“A maior preocupação 

que a gente tinha desde o iní-
cio era justamente dar con-
tinuidade a este trabalho, de 
40 anos de vida pública, mas 
acho que conseguimos deixar 
uma marca também. Ape-
sar de não ser um evento só 
nosso, ficamos orgulhosos de 
termos contribuído com essa 
bonita história e felizes em 
constatar que o Japan Matsuri 
é hoje o maior evento cultu-
ral de Osasco, um evento que 
os cidadãos e comerciantes 
aguardam com ansiedade 
durante o ano inteiro”, disse 
Fábio Yamato, que, como ve-
reador, inseriu o Japan Ma-
tsuri no Calendário Oficial de 
Eventos do Município. 

“Fico feliz de partici-
par ativamente para que um 
evento como este não se per-
ca e se perpetue, preservando 
assim não só as manifestações 
artísticas como a música, a 
culinária, a dança e as artes 
como também os valores, 
como o tema deste ano, que 
homenageou os voluntários. 

8º Japan Matsuri confirma 
expectativas da Acenbo

Rua Clélia, 706 - Lapa
CEP 05042-000 - São Paulo

E-mail: lapa@workmoveis.com.br
SITE: www.workmoveis.com.br

MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIOS E
INFORMÁTICA

( (11) 3672-1066

Rua Bahia, 98, fundos – Jd. Rochdale – Osasco –SP

Centro Holístico
Energização | Reequilíbrio

Miriam A. Susuye
( 11 3686-9054

Agendamento por telefone:
2ª a 6ª feira: 9 às 12h – 14 às 18h

4ª feira – somente à tarde | Sábado: 9 às 12h – 14 às 17h 

Fundação Nozomy

Na cultura japonesa, o mais 
importante não é o indivi-
dual mas o trabalho coletivo. 
Poucas pessoas, que visitam 
a festa sabem o trabalho que 
é feito nos bastidores”, desta-
cou Fábio Yamato.

Atrações – Durante dois dias, 
os visitantes do 8º Japan Ma-
tsuri – Festival da Cultura 
Japonesa de Osasco – uma 
realização da Acenbo e do 
Ministério da Cultura com 
apoio da Prefeitura da Cidade 
de Osasco, Bunkyo, Consu-

lado Geral do Japão em São 
Paulo, Sacolão Saúde, San-
suy, Sakura e Colégio Haya, 
pouderam conferir uma série 
de atrações como apresenta-
ções artísticas com grupos de 
taiko como o Todorokidaiko e 
Requios Gueinou Doukoukai, 
de dança (como a Associação 
Tottori) e shows com cantores 
como Ricardo Nakase, Joe 
Hirata e Karen Ito, além de 
oficinas e exposições e uma 
ampla área de alimentação.

Veja mais fotos à página 12
(Aldo Shiguti)

Autoridades, convidados e organizadores participam do tradicional ritual kagami biraki

takahiro Nakamae e o presidente da Acenbo, Sussumu Araki

cônsul takahiro Nakamae discursa na abertura do Japan matsuri

Prefeito discursa ladeado por takahiro Nakamae, Ana Rossi e Araki

Entrada com o tradicional toriiPresença de público no sábadotema deste ano destacou os voluntáriosSergio yamato e fábio yamato: apoiadores
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Massa para pesca – União Pesca
Finzinho de outono e com peixes ainda ativos, é ter 
sempre a isca certa para aumentar ainda mais suas 
chances de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 
amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 

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

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 con-
dições com excelente qualidade de voz digital. Confira mais informações, 
planos e preços no site www.spotcomsat.com.br no email: comercial@spo-
tcomsat.com.br e fone (11)98343 1521. Nippak Pesca recomenda o site, que 
tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade 

equipamentos de tamanha importância. Loja na Estrada 
das Marinas, 200 em Angra dos Reis/RJ, em parceria 
com zimarine Teak Specialist - loja 147 do Shopping e 
Marina Piratas (024) 99833 5795.

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em carva-
lho 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-suficiente na produção de 
cana-de-açúcar, sendo a garapa obtida após a 
moagem depositada em dornas de inox, protegidas por telas contendo fermen-
to natural (extraido da própria cana de açúcar misturada com fubá ou canji-
quinha de milho) totalmente isento de aditivos químicos. Após alambicagem/
destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de carvalho, amburana, cas-
tanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um período mí-
nimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos 
Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, 
onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

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

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

Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem apre-
cia aeromodelismo, 
aquarismo e pesca. 
O local indicado para 
você encontrar o que 
precisa. Veja no site 
como comprar, e para você que é lojista, condições especiais. Iscas, aces-
sórios 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: contato@piscicultu-
rachang.com.br

CURTAS

Imitação de camarão
Cada vez mais presente na maioria das caixas de iscas dos pescadores nacionais,  
tem crescente aumento do número de adeptos.

NIPPAK PESCA
mauro yoshiaki Novalo

Texto: 

mauro yoshiaki Novalo

Revisão: 

Aldo Shiguti

Publicidade

nippak@nippak.com.br

tel. (11) 3208-4863

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

A evolução do mate-
rial utilizado nas is-
cas artificiais renova 

de tempo em tempo, assim a 
cada feira de pesca sempre 
tem novidades. A expectativa 
nem sempre vai para o que 
vai surgir e sim onde e em 
qual tipo de pescaria aplicar.

Quando as primeiras iscas 
artificiais começaram a apa-
recer na mão dos pescadores 
do país, ao mesmo tempo 
também vieram do exterior 
algumas imitações de cama-
rão... pela inexperiência e 
talvez as muitas inovações 
apresentadas, a opção foram 
os plugs (imitando peixes).

Passado alguns anos, e 
junto com a implantação e 
aceitação do pesque e solte, 
outras iscas como os softbaits 
(apelidadas de borrachões, 
borrachinhas, vinis) feitas de 
borracha, silicone ou material 
similar começaram a ocupar 
seu espaço, inicialmente com 
os adeptos da pescaria de 
bass, logo estendida a outras 
espécies de água doce e sal-
gada, onde além dos robalos 
se mostrou eficiente também 
para as garoupas e badejos.

Atualmente com a espe-
cialização e troca de infor-
mações com os que prefe-
rem determinadas espécies 
ou modalidade de pescaria... 
teve-se a percepção adequada 
desta isca que pode-se dizer 
dependendo da situação mos-
tra-se eficiente para propiciar 
muitas capturas. 

Apreciadores da pescaria 
de água salgada normalmente 
tem na sua tralha uma vara 
montada com plug (prefe-
rencialmente de superficie) e 
outra com camarão artificial. 
Se perceber o ataque e refu-
go para a primeira imediata-
mente é utilizada a segunda, 
para aumentar a área de ação 
e captura.

No mercado nacional se 
tem muitas marcas e mo-
delos de camarão artificial, 
complementados pelos inu-
meros fabricantes artesanais, 
aumentando muito o leque 
de opções. Pode-se dizer que 
se tem para todos os gostos 
pois pode-se escolher “bor-
rachões” elásticos ou não, 
duros ou mais flexíveis e 
com variações de resistência. 
Dependendo da situação, do 
peixe pretendido, da janela 
de atuação, da cor, sempre 
vai ter uma variante que irá 
determinar menor ou mais 
eficácia para o momento es-
pecífico do dia.

Dois fabricantes nacionais 
tem já larga experiência no 
mercado para fornecer iscas 
consagradas e que valem a 
pena conferir. A paranaense 
Moro Deconto com sua La-
guna e a Maré Iscas  que na 
origem do seu criador (litoral 
do Rio de Janeiro) tem nos 
peixes da água salgada o seu 
foco principal.

Embora originariamente 
direcionadas para o mar e ar-
redores já é comum também 
sua utilização na água doce, 
atrás de predadores como tu-
cunarés - na mesma função 
dos jigs - isto é varrer desde a 
meia água até o fundo, depen-
dendo é claro do tipo de tra-
balho efetuado pelo pescador.

Laguninha da  
Moro & Deconto  

www.morodeconto.com.br

O camarão Laguninha é 
uma isca de corpo mole fei-
ta de maneira artesanal com 
matéria-prima importada 
qualificada, acabamento indi-
vidualizado e só enviada para 
o cliente final depois de rigo-
roso controle de qualidade. 

Tem custo benefício úni-
co, pois não deforma nem 

rasga com facilidade, apre-
sentando alta durabilidade. 
Por ser feito com um exce-
lente silicone, não fica es-
branquiçado ou fosco mesmo 
depois de pescarias de longa 
duração, preservando o brilho 
e a cor da isca. 

Outro ponto interessante 
é a densidade do material 
soft utilizado, desta forma a 
isca é macia o suficiente para 

garantir ferradas precisas e 
levemente rígida para propor-
cionar o trabalho em “z“, um 
grande diferencial para atrair 
os peixes. 

De olho no mercado a 
Maré Iscas também têm as 
suas iscas a venda, atraindo 
um público cada vez maior 
para modalidade.  

Camarão articulado Maré 
Iscas  www.mareiscas.com.br

O articulado é um jig 
head, que conta com pelo 
menos 22 opções de cores 
enquadrando assim nas mais 
variadas condições de: água, 
pressão atmosférica, maré, 
profundidade.

As iscas são elaboradas 
com borracha de ótima fle-
xibilidade e se misturadas a 
outras iscas ou expostas ao 
sol não derretem, e podem ser 
limpas com detergente para 
preservar sua qualidade. Para 

atiçar o pescador conta com 
mais 2 modelos: o camarão 
com anzol e o zoinho (ambos 
sucessos de vendas e captu-
ras).

Alternativas de tamanhos 
e os muitos e variados mode-
los atendem ao mais exigen-
te pescador com cores dife-
renciadas para as diferentes 
águas encontradas nas mais 
diversas regiões do território 
nacional. 

Cada marca tem um tipo 
de modelo com trabalho di-
ferenciado que recai no gosto 
deste ou daquele pescador, 
dependendo da sua experiên-
cia, técnica e adaptação com 
as mesmas. O que se perce-
be, é que se tornaram indis-
cutivelmente parte essencial 
da caixa de pesca. É raro ver 
um adepto de iscas artificiais, 
sem ter pelo menos uma na 
sua tralha de pesca.

O desenvolvimento é con-
tínuo, e a cada dia, novidades 
surgem com relação a esta 
isca que poderá em breve ser 
tornar mais um coringa para 
uma gama de peixes predado-
res.

Ótimas pescarias!!!

APOIO:
Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br
Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br
Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br
Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br
Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.
br
SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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SOLIDARIEDADE

ARqUivO

Depois de três anos, o 
Instituto Mais Ati-
tude volta a organizar 

sua tradicional Festa Junina. 
Desta vez, o “Arraiá” será 
no próximo dia 25, das 11 às 
18 horas, na Quadra do CDC 
(Clube da Comunidade) do 
Jardim Regina, em Pirituba 
(zona Norte de São Paulo). 
Haverá muitas comidas tí-
picas da época, como milho 
verde, curau, bolo e pastel. 
O “toque oriental” fica por 
conta do yakisoba, a cargo do 
diretor Nivaldo Odo e cia.

Para animar, muita música 
sertaneja e uma quadrilha 
aberta para quem quiser par-
ticipar. “Não precisa ensaiar. 
É na base do improviso”, 
diz o presidente do instituto, 
Roberto Almeida. Marrom, 
como Roberto é mais conhe-
cido, destaca ainda que ha-
verá muitos sorteios de brin-
des, bingo e brincadeiras para 
a criançada

O convite custa R$ 10,00 
e dá direito a uma cartela de 
bingo. A renda será revertida 
em prol do Projetos Amigos 
das Crianças (PAC), entidade 
beneficente que abriga crian-
ças e adolescentes em situa-
ções de risco e que sobrevive 
de doações e trabalhos volun-
tários.

Um dos idealizadores 
do Mais Atitude ao lado do 
amigo Paulo Taba, Nivaldo 
Odo explica que, como é pra-
xe do Mais Atitude, os dona-
tivos não acontecem através 
de espécie e sim por intermé-
dio de melhorias na entidade 
beneficiada.

Outras ações – Nicão, como 
Nivaldo Odo é conhecido, 
conta que o Instituto Mais Ati-
tude foi fundado em 2001 com 
o objetivo de desenvolver tra-
balhos sociais. Além do “Ar-

raiá”, o Mais Atitude promove 
outros eventos, como a Copa 
Arita e o Jantar de Aniversá-
rio, além de participar ainda 
de ações ambientais, como 
o grande mutirão para a lim-
peza da represa de Joanópolis, 
e como apoio com grupos de 
voluntários em outros eventos, 

entre eles a Festa do Verde da 
Sociedade Beneficente Casa 
da Esperança – Kibô-no-Iê, e 
a Festa do Projeto Abraço.

Atualmente, o instituto 
conta com cerca de 20 volun-
tários fixos que compõem a 
diretoria – formado por pes-
soas das mais diversas áre-

as de atuação. “Em eventos, 
costumamos envolver mais 
de 100 pessoas”, explica Ni-
cão, lembrando que conheceu 
a Kibô-no-Iê, entidade que 
presidiu de 2015 a 2017, atra-
vés do Mais Atitude.

Segundo ele, duas frases 
representam a essência do 
grupo: “Com Mais Atitude 
podemos fazer a diferença 
na vida das pessoas!” e “A 
amizade e o companheirismo 
unindo as pessoas para o 
mesmo objetivo!”.

(Aldo Shiguti)

ARRAIÁ DO MAIS ATITUDE
Quando: Dia 25 de junho, das 
11 às 18 horas
Onde: Quadra do CDC do 
Jardim Regina (Rua Fontes da 
Silva – altura do número 271) 
– Pirituba
Convite: R$ 10,00
Informações: 
www.maisatitude.com.br

Com ‘toque oriental’, Arraiá Mais 
Atitude será no próximo dia 25

Melhor Empurrador de 
carreiras: Renato Ryu Oka-
da – Ibiuna
2º Melhor Empurrador de 
carreiras: Enzo Yamamoto – 
Cooper
Melhor Conquistador de 
carreiras: Igor Ichiro Matsu-
zako – Ibiuna
Rei do Quadrangular: Ar-
thur Nakaya – Cooper
Melhor Roubador de bases: 
Rodrigo Shinji Ito – Ibiuna
Melhor Arremessador: De-
nis Uemura – Cooper
Arremessador Destaque: 
Rodrigo Shinji Ito – Ibiuna
Melhor Receptor: Enzo Ya-
mamoto – Cooper
Receptor destaque: Matheus 
Daiki Shimazu – Ibiuna
Melhor 1ª Base: Julian Ryu 
Takeda – Cooper

A categoria Pré-Junior 
do Cooper Clube sagrou-se 
campeã da 17ª edição da Taça 
Federação Paulista de Beise-
bol e Softbol – I Taça Toyota, 
competição realizada nos 
dias 10 e 11, nas dependên-
cias do Cooper Clube, e que 
este ano contou com o patro-
cínio da Toyota do Brasil. Na 
final, numa partida  com mui-
tos “hits” e um “homerun”, o 
Cooper venceu a equipe de 
Ibiúna por 19 a 9.

O presidente da Toyota do 
Brasil, Rafael Chang presi-
dente da Toyota do Brasil, e 
o presidente da Confedera-
ção Brasileira de Beisebol e 
Softbol, Jorge Otsuka, presti-
giaram a competição.

Além das equipes campeã 
e vice, participaram nessa 
fase final: Nippon BlueJays, 
Atibaia, Gecebs, Anhangue-
ra, Guararapes e Nikkei Curi-
tiba (equipe convidada). 

Eleito como melhor arre-
messador e melhor jogador, 
Denis Uemura foi o jogador 
destaque da competição.

CLASSIFICACAO FINAL
Chave Ouro – Campeão: 
Cooper Clube; Vice: Ibiu-
na; 3) Guararapes; 4) Nikkei 
Curitiba

Chave Prata – Campeão: 
Nippon BlueJays; Vice: Ge-
cebs; 3) Anhanguera; 4) Ati-
baia.

PREMIAçãO INDIVIDUAL
Melhor Rebatedor: Enzo 
Yamamoto – Cooper
2º Melhor Rebatedor: Rena-
to Ryu Okada – Ibiuna

Melhor 2ª Base: Eric Hideki 
Ueda – Nikkei Curitiba
Melhor 3ª Base: Eduardo Is-
samu Minami – Guararapes
Melhor Interbase: Kenzo 
Souza Suzuki – Nikkei Curi-
tiba
Melhor Jardineiro Es-
querdo: Murilo Yasushi 
Yokoyama - Ibiuna
Melhor Jardineiro Central: 
Elcio Hideki Nakashima – 
Nikkei Curitiba
Melhor Jardineiro Direito: 
Guilherme Hirome Mori – 
Guararapes
Jogador mais Esforcado: 
Arthur Nakaya – Cooper
Melhor Jogador da Compe-
tição: Denis Uemura – Coo-
per
Técnico Campeão: Daniel 
Asanome – Cooper

DivULgAçÃO

BEISEBOL PRÉ-JUNIOR

Cooper Clube é campeão da 17ª Taça FPBS – I Taça Toyota

Nicão e o presidente do mais Atitude, Roberto Almeida, o marrom

Evento realizado em 2014 pelo mais Atitude, ainda em barueri

cooper clube conquistou a 17ª edição da taça federação Paulista de beisebol e Softbol

Rafael chang entrega troféu

Década de 1880, soldados 
ingleses em missão na Índia, 
queriam jogar o tradicional Tê-
nis de Campo ao ar livre, porém 
devido ao calor e o sol de 40º 
que os impediam de praticá-lo, 
montaram uma mini quadra de 
concreto embaixo das árvores, 
quando surgiu pela primeira 
vez o tênis de mesa.

Em 1926, na cidade de 
Berlim, 9 países da Europa se 
reuniram, fundaram a ITTF 
e padronizaram as regras or-
ganizando o 1º Campeonato 
Mundial da modalidade em 
Londres.

O Brasil participou pela 
primeira vez em 1949, com os 
cariocas Ivan Severo e Mario 
Jofee, mas os melhores resul-
tados vieram em 1961 com o 
garoto de 15 anos Biriba (Ubi-
raci Rodrigues da Costa) que 
na minha opinião foi o maior 
de todos os tempos, depois em 
1987 com Claudio Kano am-
bos ficando em 9º lugar.

No Campeonato Mundial 
de Dusseldorf, na Alemanha, 
realizado de 29 maio a 5 ju-
nho, a grande esperança era o 
garoto Hugo Calderano, que já 
foi o 17º no ranking Mundial, 
porém infelizmente cruzou en-
tre os 32, com o Chines nume-
ro 3 do mundo xu xin.

Mas assim como Kano e 
Biriba, para chegar entre os 16 
é necessário vencer um atleta 
de ranking superior e famoso; 
Kano eliminou o sueco Erik 
Lindh e Biriba o chinês Rong 
Kuotuan que era o atual cam-
peão do mundo. 

Mas Calderano jogou muito 
bem, enfrentando no mesmo 
nível, tendo um set point no 
1º game mas acabou perden-
do, venceu o 2º set mas depois 
não teve força para manter essa 
performance contra um dos 
melhores do mundo xu xin.

Os demais brasileiros não 
foram bem, Eric Jouti e Vitor 
Ishiy não classificaram, Bruna 
Takahashi venceu seus dois 
jogos com tranquilidade e che-
gou na chave principal (128) 
e nessa fase, todos perderam 
seus jogos: Gustavo Tsuboi, 
Cazuo Matsumoto, Caroline 
Kumahara, Gui Lin e Bruna 
Takahashi, exceto Calderano 
que venceu duas partidas antes 
de cruzar com o chinês.

Nas duplas a nossa espe-
rança era Tsuboi e Calderano, 
que venceram duas partidas, 
contra o Egito e o Brasil B 
(Cazuo e Eric), mas perderam 
entre os 16.

Nestes 21 Campeonatos 
Mundiais que presenciei nunca 
fiquei tão impressionado com 
a grande sensação da com-
petição, que foi o garoto To-
mokazu Harimoto (13 anos) do 
Japão que venceu o medalha 
de bronze e compatriota Jun 
Mizutani e ficou entre os 8 me-
lhores do mundo. Tomokazu 
é filho de chineses (atleta/téc-
nico) radicados no Japão, com 
3 anos e meio já foi campeão 
nacional sub 8 e começou a 
praticar em casa com apenas 2 
anos. Um fenômeno !!!  

ENVIADO ESPECIAL
Marcos Yamada

DivULgAçÃO

TêNIS DE MESA

Tomokazu Harimoto, um 
fenômeno aos 13 anos 

Tomokazu Harimoto, de 13 anos, que ficou entre os oito melhores

A categoria Júnior do Cooper 
Clube sagrou-se campeã da 17ª 
edição da Taça Federação Pau-
lista de Beisebol 2017, competi-
ção realizada nos dias 3 e 4 de 
junho no Centro de Treinamento 
da Confederação Brasileira de 
Beisebol e Softbol/Yakult, em 
Ibiúna (SP). O Nippon Blue Jays 
ficou com a segunda colocação, 
seguido por Gecebs, Ibiúna e 
Atibaia.

O destaque individual ficou 
por conta de Gunn Omozako, 
eleito o Melhor Jogador, Melhor 
Arremessador e Melhor Rebate-
dor da competição. Gabriel Hi-
deyuki Yajima, neto do diretor 
do técnico de Softbol da CBBS, 
Nelson Yajima, foi eleito o Me-
lhor Receptor, e seu filho, Ale-
xandre Yajima, participou como 
técnico da equipe campeã.

Classificação final por equipe:
Chave Ouro – Campeã: Coo-
per; Vice: Nippon Blue Jays; 3) 
Gecebs; 4) Ibiúna; 5) Atibaia
premiação individual
Melhor Rebatedor: Gunn 
Omozako (Cooper)
2º Melhor Rebatdor: Vinicio 
Talos (Ibiúna)
Melhor Empurrador de Car-
reiras: Natan Watanabe Pereira 
(Nipon Blue Jays)
2º Melhor Empurrador de 

Carreiras: Matheus Junji Shi-
mura (Atibaia)
Melhor Conquistador de Car-
reiras: Danilo Siqueiras (Ibiúna)
Rei do Quadrangular: Lucas 
Yoshio Sato (Cooper)
Melhor Roubador de Bases: 
Vitor Seiji Fujino (Atibaia)
Melhor Arremessador: Gunn 
Omozako (Cooper)
Arremessador de Destaque: 
Enzo Kirihara (Nippon Blue 
Jays)
Melhor Receptor: Gabriel Hi-
deyuki Yajima (Cooper)
Receptor de Destaque: Rafael 
Yamamoto (Nippon Blue Jays)
Melhor 1 ª Base: Gabriel Patric 
Ribeiro (Atibaia)
Melhor 2ª Base: Guilherme Ni-
shiyama (Cooper)
Melhor 3ª Base: Rafael Shinji 
Fujino (Atibaia)
Melhor Interbases: Alec Kenzo 
Kunii (Cooper)
Melhor Jardineiro Esquerdo: 
Rafael Tanino (Gecebs)
Melhor Jardineiro Central: 
Gabriel Hideaki Naoi (Gecebs)
Melhor Jardineiro Direito: Lu-
cas Yugo Mori (Gecebs)
Jogador Mais Esforçado: Na-
tan Watanabe Pereira (Nippon 
Blue Jays)
Melhor Jogador da Competi-
ção: Gunn Omozako (Cooper)
Técnico Campeão: Juan Yanes

fivULgAçÃO

BEISEBOL JÚNIOR

Cooper Clube fatura título da 
17ª Taça Federação Paulista

categoria Junior do cooper faturou o título da taça fPbS
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GRANJA YASUNAGA DARUMA LTDA.
Rua José Pereira de Carvalho, 305A - V. Lageado
Tel. (11) 3763-5435 - CEP 05337-090 - SP

RYY RESTAURANTE YASSUNAGA
Av. Presidente Altino, 345 - Vila Lageado - SP
Tel. (11) 3763-5435 / 3763-4212 - Fax 3768-1793

Horticenter  Yassunaga  Ltda.
Av. Presidente Altino, 363 - V. Lageado
Tel. (11) 3763-6254 - CEP 05323-000

Yudo Yassunaga
(11) 9 9970-6312
yyassunaga@gmail.com

Parabenizamos os organizadores e 
os participantes do Japan Matsuri

AssociAção de JudÔ Kenshin

Rua Licínio de Castro, 75 km 18  –  OSASCO - SP  –  CEP 06192-020
Tel. 3699-6942                visite nosso site: www.judokenshin.com.br Fundada em 1957

60 anos formando jovens e bons brasileiros
suKeJi shiBAYAMA – nosso Fundador (in memorian)

Estrada Municipal da Rosas, 620
Bairro dos Coelhos - CEP 06730-000

Vargem Grande Paulista - SP

buff etamami@uol.com.br

Tel. (0xx11) 4158-1367 / 4159-3605
Fax: (0xx11) 4158-1998

Cel. (11) 99953-1757 / 96397-2268

ESPECIALIDADE: 
COMIDA JAPONESA

Buffet Amami

Parabenizamos a Comunidade pelos 109 Anos da Imigração Japonesa

voluntariado foi o tema deste anokassa Odori com tottori kenjinkai

tiago, Hideki, João e Anselmo da Associação 
brasileira de ioiô

Hatsue yasui Senseigrupo de dança da AcalDepartamento de Dança da Acenbo

Requios gueinou Doukoukai

Apresentação do todorokidaiko

O mangaká fábio Shin, da Japan SunsetExposição de bonecos

Departamento mirim de Atletismo da Acenbo Dança da Acal

concurso de hashiA cantora karen ito

Apresentação do cantor Ricardo Nakase Departamento de Atletismo da Acenbo

O grupo de taiko da Acenbo, todorokidaiko tainá Akemy, Evelyn Naomi, Sayuri e Natalia Satie

8º JAPAN MATSURI – Re-
alizado pela Acenbo (Asso-
ciação Cultural e Esportiva 
Nipo-Brasileira de Osasco) 

nos dias 10 e 11, em sua sede 
esportiva, a oitava edição do 
Japan Matsuri – Festival da 
Cultura Japonesa de Osasco 

– confirmou as expectativas 
dos organizadores. Durante 
dois dias, o público conferiu 
uma programação diversifi-

cada que incluiu shows e ofi-
cinas. A cerimônia de aber-
tura contou com a presença 
do cônsul geral do Japão em 

São Paulo, Takahiro Naka-
mae; do prefeito Rogério 
Lins, de vereadores e secre-
tários municipais, além de re-

presentantes de entidades da 
comunidade nipo-brasileira.

Leia mais à página 9
Fotos: Aldo Shiguti

Joe Hirata agitou o público do Japan matsuri no domingo

ARqUivO PESSOAL

fAcEbOOk/RicARDO NAkASE


