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O presidente da Federação 
das Associações Culturais 
Nipo-Brasileiras da Noro-
este, Shinichi Yassunaga, 
considerou “extremamente 
positiva” e “importante” a 
visita realizada pelo côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae, 
à região Noroeste do Es-
tado de São Paulo. “Foi 
um sucesso”, resumiu Yas-

sunaga, que se empenhou 
pessoalmente para que a 
visita fosse concretizada.  
“O cônsul é realmente 
muito carismático e con-
quistou a todos com sua 
simpatia”, disse ele, lem-
brando que a visita teve 
como objetivo estreitar 
ainda mais os laços entre 
o cônsul e as associações 
nikkeis da Noroeste.
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Nishimori sugere parceria 
entre comissões de SP e PR 
nos 110 Anos da Imigração
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Com viagem marcada ao 
Japão, onde vai liderar 
mais uma Missão Eco-
nômica e de Amizade, o 
deputado federal Luiz Ni-
shimori (PR-PR) disse ao 
Jornal Nippak que “não 
vê problema nenhum” em 
realizar atividades conjun-
tas com a Comissão pau-
lista dos Festejos dos 110 
Anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil. “Isso facili-
taria muito o lado japonês. 
Mas não sei se existe este 
interesse por parte de São 
Paulo”, disse Nishimori 
que, ao contrário da co-
missão paulista – que corre 
contra o tempo – consi-
dera que não é necessário 

pressa. “A comunidade do 
Paraná não é tão grande 
como a de São Paulo. Nós 
já temos a estrutura pronta. 
É só sentar e conversar”, 
garantiu o deputado. Presi-
dente da Solenidade e das 
Festividades da Comissão 
do Estado do Paraná, Luiz 
Nishimori disse que já con-
vidou o presidente Michel 
Temer e o embaixador do 
Japão no Brasil, Satoru Sa-
toh para serem presidentes 
de honra. “Na parte Execu-
tiva, presidida por Hiroshi 
Kamiguchi, convidamos 
o governador do Paraná, 
Beto Richa e o cônsul ge-
ral do Japão em Curitiba”, 
afirmou.

DivULgAÇÃO

Federação da Noroeste faz balanço 
positivo da visita do cônsul à região

ARqUivO PESSOAL
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Estrela no Japão, Mizumori 
Kaori fará concerto no Brasil

Os fãs da cantora japonesa 
Mizumori Kaori já podem 
agendar. Em agosto ela 
pisará em solo brasileiro 
pela primeira vez para 
duas únicas apresentações 
no país. Considerada uma 
das maiores cantoras atu-
almente no Japão do es-
tilo enka, Mizumori Kaori 

virá acompanhada do trio 
Hayabusa  e da cantora 
Iwasa Misaki. O show 
acontece no dia 12 de 
agosto, no Auditório Celso 
Furtado, no Anhembi. Os 
ingressos, que custam R$ 
300,00 e R$ 400,00, já po-
dem ser reservados a partir 
desta sexta-feira (17).

DivULgAÇÃO

SAA HAJIMEYOU – Re-
alizado no último dia 12, 
no Grande Auditório do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), a 
segunda edição do Saa Ha-
jimeyou contou com a par-
ticipação de vários artistas 
de diversas manifestações 
artísticas, como música e 
dança. Idealizado, coorde-
nado e executado pela can-
tora Mariko Nakahira, o 
evento teve como objetivo 
arrecadar recursos para a 
conclusão das obras do Es-
paço Cultural Bunkyo.

Projeto de Lei apresentado 
nom último dia 7 pelo ve-
reador Aurélio Nomura, lí-
der do governo na Câmara 
Municipal de São Paulo, 
pode beneficiar lojistas da 
cidade de São Paulo. O PL 
número 130/2017, que es-
tabelece parâmetros para 
a implantação de jiraus 
(espécie de decks insta-
lados no mezanino usado 
para estocar mercadorias) 
deve corrigir uma antiga 
distorção que limita os 

pequenos lojistas, que ne-
cessitam de espaço para 
guardar suas mercadorias. 
Hoje, a legislação permite 
aos varejistas utilizar, no 
máximo,  o equivalente a 
30% da área como jirau, 
que o vereador tucano 
considera “insuficiente”. 
Se aprovado, o novo texto 
prevê que a loja que tiver 
até 120m² pode dispor de 
70% de jirau; enquanto 
acima de 400m² mantém 
os 30%. 

Circuito dos Bosques Comemorativos 
terá visitas monitoradas 

O Instituto Florestal (IF), a Coordenadoria de Parques 
Urbanos (CPU) da Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e a Associação dos Bolsisas Jica SP (Abjica) 
realizam no próximo dia 26, das 8 às 12 horas, no Par-
que Estadual Alberto Lofgren (Horto Florestal), no 
Jardim Peri, na zona Norte de São Paulo, o Circuito 
dos Bosques Comemorativos do Horto Florestal. O 
objetivo do evento é fazer com que o visitante pos-
sa acompanhar o desenvolvimento da recuperação de 
florestas nativas na linha do tempo. Trata-se também 
de uma oportunidade de apresentar os resultados ao 
colaboradores que contribuíram para a instalação e 
manutenção do Bosque dos 500 Anos e do Bosque do 
Tottori.
—––—––—–—––—––—–—––—––—––––| Pag 06
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jiRO MOchizUki

Projeto do vereador Aurélio Nomura pode beneficiar lojistas
DivULgAÇÃO
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO 

96º EXPOSIÇÃO DE OR-
QUÍDEAS - AOSP 
Onde: Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social BUNKYO 
(Rua São Joaquim 381, Li-
berdade) 
Dias 17, 18 e 19/03/2017 
Aulas gratuitas de cultivo: 
às 10h, 14h e 16hs 
Informações: 11/3207-5703 

AS DESCOBERTAS DE JIRI 
KOLÁR: COLAGEM E EX-
PERIMENTAÇÃO 
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros) 
De 15/02 a 02/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

É COMO DANÇAR SOBRE 
A ARQUITETURA 
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros) 
De 15/02 a 23/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br

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

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateau-
briand – MASP 
Onde: Avenida Paulista 
1578, Bela Vista
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h (bilheteria aberta 
até 17h30) e 5ª das 10h às 20h 
(bilheteria até 19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita 
às 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 
estacionamento gratuito) 
Informações: 11/3324-1000
Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até 
as 18h (Estacionamento 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 
Moura Andrade 664, Barra 
Funda 
Telefone: 11/3823-4600
Website: www.memorial.
org.br 
Horário: Galeria Marta Tra-
ba, Salão de Atos, Tiradentes 
e Pavilhão da Criatividade 
Darcy Ribeiro de 3ª a do-
mingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 
e 7 Acesso à Galeria Marta 
Traba, 8-Acesso ao estacio-
namento, 9-Acesso ao prédio 
administrativo e CBEAL, 
10-Acesso ao Parlatino, 12 e 
13 Acesso ao Auditório Si-
món Bolívar e 14 e 15 Acesso 
ao estacionamento do auditó-
rio. 

MUSEU DE ARTE MODER-
NA DE SÃO PAULO – MAM
Onde: Av. Pedro Alvares Ca-
bral 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 atendi-
mento@mam.org.br 

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

EVENTO 

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

MOSTRA DE CINEMA JA-
PONÊS: ESPECIAL ANIME 
DE MAKOTO SHINKAI 
Dias 21/03 e 04 e 18/04/2017 
Horário: 20h 
Classificação: 12 anos In-
gresso: Entrada Gratuita 
Onde: Casa das Rosas – Es-
paço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura (Av Pau-
lista 37, próximo à Estação 
Brigadeiro do Metrô) 
Horário de funcionamento: 
de 3ª a sábado, das 10h às 
22h; Domingos e feriados, 
das 10h às 18h. 
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: Alame-
da Santos 74 (exceto domin-
gos e feriados). 
Informações: 11/3285-6986 
e 11/3288-9447. 

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e 
comidas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade) 
Dia 18/03/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

WORKSHOP “TEMPERAN-
DO SEUS SENTIDOS: UM 
ENCONTRO COM AROMA, 
SABOR, COR E TEXTURA” 
Onde: Grão-Vizir Masalas & 
Especiarias (Rua Marcelina 
563, Vila Romana) 
Dia 18/03/2017 
Horário: 16h30 - 19h30 
Valor: R$210,00 
Inscrições: hortasesaberes@
gmail.com 
Informações: Galeria de 
Comunicações imprensa@
galeriadecomunicacoes.com.
br e 11/3803-8590 e 11/3672-
0391 e 11/99645-3499 

BAILE ALLEGRO
Haverá Personal Dancer
Jantar com o Buffet Shoori: 
Pratos quentes e salgadinhos
Onde: Salão Social do Mi-
yagui Kenjin (Rua Fagundes 
152, Liberdade)
Dia 18/03/2017
Horário: 17h às 22h
Reservas com Beth: 
11/3209-2609 e 11/99904-
2237 e bethpromoter@gmail.
com  

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar 
um ambiente familiar onde os 
freqüentadores cantam suas 
músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e coun-
try. Todos os domingos Baile 
com Musica ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural 
Tokushima Kenjin do Brasil 
(Av Dr Antonio Maria Laerte 
275, 100m do Metro Tucuru-

vi) 
Dias 18 e 19/03/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Do-
mingos das 8h às 18h e das 
18h às 22h Bailes com musi-
ca ao vivo. 
Informações: 11/99857-
3845 com Iritsu 

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com Erika 
Kawahashi e Issamu e Per-
sonal Dancers da Academia 
Dançando na Lua.
Onde: Associação Miyagui 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade)
Dia 25/03/2017
Horário: 17h30 às 22h
Reservas com Érika Ka-
wahashi: 11/2578-3829 e 
11/99827-9925 e erika.ka-
wahashi@yahoo.com.br 

OFICINA DE ODORI – SAN-
TOS/SP
Onde: Assoc Japonesa de 
Santos (Rua Paraná 129, V 
Matias, Santos)
Dia 25/03/2017
Horário: 9h30

3º LIBERDADE JAPAN FES-
TIVAL COM MEGA BAZAR 
Onde: Espaço de Conven-
ções Nikkey Palace Hotel 
(Rua Galvão Bueno 425, pró-
ximo à estação Liberdade do 
Metrô) 
Dias 25 e 26/03/2017 
Horário: 10h às 18h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/3207-8511 

CURSO 

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

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

CURSOS DA NIKKEY CUL-
TURAL 
Onde: Rua Tomas Gonzaga 
95, 4º andar, Liberdade 
Cursos: Karaokê, Idiomas 
(japones e inglês), teclado, 
informatica 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 Ma-
riana) 
Dia da Semana: 2ª Feira 
Horário Alunos Iniciantes: 
14h às 16h 
Horário Alunos com conhe-
cimento intermediário ou 
avançado: 16h às 19h 
Contato: sonialima2020@
gmail.com

CURSO DE SOOTAIHO 
Ginastica Relaxante 
Onde: Espaço Rikko-kai 

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS 
DO CIATE 
MARÇO/2017 – 14h às 16h 
21/03 – Terça-feira – “Au-
toconhecimento: Valores & 
Propósitos de Vida” (Helena 
Sanada – Coord de Cursos e 
Palestras do Ciate). 
23/03 – Quinta-feira – “Des-
cobrindo Talentos: Como se 
Encaminhar Profissional-
mente” (Marcos Suguiura – 
Psicólogo)
25/03 – Sábado – 15h às 18h 
- “Língua Japonesa, oportu-
nidades profissionais...” (Dr 
Masato Ninomiya – Presi-
dente do Ciate e Professor de 
Direito Internacional da USP) 
e “Nihongo Noryoku Shiken 

(JLPT): como é e como estu-
dar para a prova” (Prof José 
Carvalho Vanzelli – Professor 
de Japonês do CIATE) 
Onde: CIATE - Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador Retornado do Exterior 
(Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, Liberdade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL
TELEFONE: (11) 3572-8990 | www.serviceglobal.com.br

Praça da Liberdade, 190 - 1ºandar CJ 13 - São Paulo - Sp | atendimento@serviceglobal.com.br

Transporte em ônibus de  turismo
Passeios e refeições
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem R$1398

APTO DUPLOIDA:       13 ABRIL
VOLTA: 17 ABRIL

CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM
CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

Garanta já seu lugar nessa 
excursão rodoviária

HOTEL

TERMAS DA GUARDA

(02 Noites)
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PolítIcA/coMUNIDADE

ALDO ShigUti

Uma boa e outra má no-
tícia. Primeiro a má. 
Para quem acha que 

os descalabros políticos no 
país estão chegando ao fim, a 
situação vai piorar ainda mais 
até o final deste ano. “Ainda 
vai aparecer muita gente en-
volvida depois das delações 
da Lava Jato”. A “previsão”, 
pessimista, é do deputado 
federal Luiz Nishimori (PR-
-PR), que logo em seguida 
emenda uma boa notícia. 
“Em contrapartida, apesar 
dos pesares, a tendência da 
economia é melhorar, aliás, já 
está dando sinais de melhora. 
Os juros baixaram, a inflação 
caiu e até o final do ano o PIB 
deve voltar ao patamar equili-
brado”, afirma o parlamentar 
paranaense, que justifica seu 
otimismo.

“Votamos mais de 30 pro-
jetos que trarão resultados 
para a economia no futuro. 
Além disso, foram instaladas 
várias comissões, como a  da 
Reforma da Previdência So-
cial, da Reforma Tributária e 
da Reforma Trabalhista que 
vão ajudar o país a sair da 
crise”, disse Nishimori, acres-
centando que, “embora seja da 
situação, não vou engolir cer-
tas coisas no que diz respeito 
à reforma previdenciária”. 
“Infelizmente tem que mudar, 
mas vamos ter que peneirar”, 
conta ele, afirmando que “ou-
tra coisa boa” foi a Reforma 
Trabalhista. “Até então não se 
falava em terceirização”, diz 
Nishimori, destacando ainda 
que o setor do agronegócio 
vai ajudar a impulsionar os in-
dicadores econômicos.

Japão – Para ele, “a única 
coisa que não pode aconte-
cer é o presidente Michel Te-
mer cair”. “Se isso acontecer 
nosso país acaba”, garante 
o deputado, que no próximo 
dia 5 vai liderar uma comitiva 
rumo ao Japão formada por 18 

pessoas, entre elas o prefeito 
de Londrina, Marcelo Belinati 
(PP); o presidente da Câmara 
Municipal de Londrina, vere-
ador Mario Takahashi (PV) e 
o presidente da Aliança Cul-
tural Brasil-Japão do Paraná, 
Hiroshi Kamiguchi.

O objetivo principal da 
viagem é comemorar os 40 
anos de tratado de irmandade 
entre as cidade de Londrina e 
Nishinomiya, além de tentar 
atrair investimentos japone-
ses para o Paraná. Durante 
nove dias, o grupo visitará 
ainda as cidades de Tóquio, 
Kobe e Okinawa. Na capital 
japonesa estão programa-
das visitas a empresas e ao 
Jardim do Palácio Imperial. 
Também estão agendadas 
reuniões com o vice-primeiro 
ministro, ministro das Finan-
ças e presidente da Liga Par-
lamentar Japão-Brasil, Taro 
Aso, e o deputado Takeo Ka-
wamura. “Sempre que vou ao 
Japão também costumo ser 

recebido pela família impe-
rial”, revela o deputado, que 
também participará de um 
seminário econômico com 
empresários japoneses para 
atrair investimento ao Brasil.

Londrina doce – Em Nishi-
nomiya, onde acontece uma 
cerimônia alusiva ao tratado 
de irmandade, a comitiva será 
recepcionada pelo governa-
dor da província de Hyogo, 
Toshizo Ido, e deve visitar 
várias fábricas de salgados e 
doces. “Nishinomiya tem tra-
dição em doces e gostaria de 
trazer um pouco dessa ideia 
para o Paraná. O objetivo 
é aproveitar a experiência 
dos dekasseguis e capacitá-
-los através da Jica”, destaca 
Nishimori, lembrando que 
Londrina já conta com duas 
empresas japonesas de doces.

Em Okinawa, a comitiva 
passará por Nago – que tam-
bém mantém tratado de cida-
de-irmã com Londrina – onde 

está marcada uma visita à 
Universidade de Meyo. De lá, 
o grupo retorna para Tóquio.

110 Anos – Outro assunto 
que Nishimori pretende en-
caminhar com as autoridades 
japonesas refere-se aos feste-
jos dos 110 anos da imigra-
ção japonesa no Brasil. Pre-
sidente da Solenidade e das 
Festividades da Comissão 
do Estado do Paraná, Luiz 
Nishimori disse que já convi-
dou o presidente Michel Te-
mer e o embaixador do Japão 
no Brasil, Satoru Satoh para 
serem presidentes de honra. 
“Na parte Executiva, presi-
dida por Hiroshi Kamiguchi, 
convidamos o governador do 
Paraná, Beto Richa e o cônsul 
geral do Japão em Curitiba.

Como antecipou o Jor-
nal Nippak, Nishimori disse 
que a prioridade é envolver 
os jovens nas festividades. 
“Está surgindo uma nova ge-
ração, na faixa etária entre 

Nishimori vê economia melhor e sugere parceria 
entre as comissões de SP e PR nos 110 Anos

SANtA cAtARINA

Missão ao Japão fortalece presença do agronegócio 
catarinense no cenário internacional

O deputado federal Luiz Nishimori, que preside a comissão da Solenidade e Festejos do Paraná

A exemplo do que ocorreu 
durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos do Rio de Ja-
neiro, no ano passado, turis-
tas de países como Estados 
Unidos, Canadá, Japão e Aus-
trália podem obter isenção de 
visto de entrada no Brasil. A 
informação foi divulgada no 
último dia 9 pelo titular da 
pasta, ministro Marx Beltrão. 
Segundo ele, a pasta trabalha 
ainda para a implantação do 
visto eletrônico em outros pa-
íses, como a China, que hoje 
é um dos maiores exportado-
res de turistas do mundo.

Beltrão explicou que são 
países que “não oferecem 
nenhum tipo de risco imigra-
tório e apresentam gasto per 
capita (por indivíduo) mais 
alto do que a média inter-
nacional. Estudo feito pela 
Organização Mundial do Tu-
rismo (OMT) mostra que há 
um aumento de 25% por ano 
de turistas quando se tem a 
política de isenção de vistos. 
“Então, se a gente fizer essa 
política, vamos ter no nosso 
país cerca de 200 mil a 250 
mil turistas a mais por ano 

vindo dessas nações, gas-
tando muito dinheiro aqui”, 
apostou. O ministro desta-
cou que o Brasil atravessa 
um momento de recessão e a 
atração de mais turistas pode 
gerar empregos.

Beltrão estimou que, se 
a política de isenção de vis-
tos for aprovada ainda no 
primeiro semestre, o Brasil 
ultrapassará a casa dos 7 mi-
lhões de turistas até o final 
deste ano. “Nós temos tudo 
para chegar a 12 milhões de 
turistas nos próximos qua-
tro anos, se tudo aquilo que 
estamos querendo fazer for 
aprovado no Congresso Na-
cional”.

Incremento – O turismo na-
cional cresceu 2% no verão 
deste ano, movimentando 
R$ 100 bilhões, segundo o 
ministro. Já o número de tu-
ristas estrangeiros cresceu 
11%. Com o fim do carnaval, 
o ministério vai se dedicar 
à preparação dos próximos 
projetos, entre eles o Verão da 
Amazônia e o São João.

Fonte: Agência Brasil
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Beltrão com o prefeito joão Doria em evento na capital paulista

Objetivo é atrair de 200 mil a 250 mil turistas a mais por ano

tURISMo

turistas japoneses podem 
ter isenção de visto de 
entrada no Brasil, diz 
ministro Marx Beltrão

A 14ª missão internacio-
nal de Santa Catarina (SC) 
liderada pelo governador 
Raimundo Colombo chegou 
ao fim com expectativa de 
ter fortalecido o agronegócio 
catarinense no mercado inter-
nacional e ampliado a partici-
pação dos produtos de Santa 
Catarina no mercado japonês.

“O momento econômico 
que vive o Brasil exige que te-
nhamos muita atenção ao ce-
nário internacional, que esteja-
mos atentos às oportunidades 
que se abrem para as exporta-
ções. O Japão é um parceiro 
de longa data de Santa Cata-
rina e, com esta nova missão, 
além de ampliar e fortalecer 
essa parceria já existente, nós 
prospectamos novos negócios 
com outros mercados. Estar 
presente com nossos produtos 
no Japão é uma importante 
forma de chamar a atenção 
também de outros comprado-
res internacionais”, avaliou o 
governador Colombo.

“Além de ampliar mer-
cado, as exportações para pa-
íses como o Japão garantem 
melhor remuneração, pois 
os japoneses têm preferên-
cias por cortes específicos e 
mais nobres. E esse ganho 
reflete em toda a cadeia pro-
dutiva catarinense, gerando 
emprego e renda. Por isso, 
nossa atenção especial com o 
setor”, acrescenta Colombo.

Entre os compromissos 
no Japão, ganharam destaque 
a participação da comitiva 

catarinense no dia 6, em Tó-
quio, do seminário Oportuni-
dades de Negócios, Parcerias 
e Investimentos entre Santa 
Catarina, Brasil e Japão, rea-
lizado na sede da Embaixada 
do Brasil; e no dia 7, na aber-
tura da Foodex 2017, a maior 
feira de alimentos e bebidas 
da Ásia, realizada na provín-
cia de Chiba, na região me-
tropolitana de Tóquio. 

A missão garantiu, ainda, 
a renovação do acordo de 
parceria e cooperação com 
os japoneses de Aomori na 
produção de maçã, no dia 8, 
na província japonesa. A ce-
rimônia marcou os 37 anos 
da assinatura do convênio 
firmado em 1980, que estabe-

leceu o intercâmbio nas áreas 
culturais, educacionais, eco-
nômicas e industriais. Após 
o evento, a comitiva visitou 
também o Centro de Pesquisa 
em Cultura de Macieira, ór-
gão criado em 1931 na cidade 
de Kuroishi e que hoje é re-
ferência mundial no setor. Foi 
graças ao trabalho de técnicos 
do centro que a produção de 
maçãs foi desenvolvida na 
Serra catarinense a partir da 
década de 1980.

Com estes intercâmbios 
técnicos, foi possível o in-
cremento da qualidade e da 
produtividade da produção 
de maçãs em Santa Catarina, 
passando de média entre 8 e 
12 toneladas por hectare re-

20 e 40 anos, muito boa, que 
está aceitando sua origem e, 
ao mesmo tempo, mostrando 
vontade de aprender sobre 
a cultura de seus antepassa-
dos”, disse o parlamentar, an-
tecipando que a programação 
prevê uma palestra com um 
famoso empresário e uma ex-
posição no Parque Internacio-
nal de Exposição Francisco 
Feio Ribeiro, onde é realiaza-
da a Expoingá. O ponto alto, 
conta, será a cerimônia oficial 
em Rolândia. “Tanto o pre-
feito como a população não só 
foram receptivos como tam-
bém estão colaborando com 
a ideia”, explicou Nishimori, 
acrescentando que já está em 
“pleno entendimento” as con-

versas sobre uma eventual vi-
sita da família imperial. 

Para ele, o ideal seria se 
houvesse um entendimento 
entre as comissões do Pa-
raná e de São Paulo. “Alguns 
eventos poderiam ser realiza-
dos em conjunto. Isso facilita-
ria muito o lado japonês. Mas 
não sei se existe este interesse 
por parte de São Paulo”, disse 
Nishimori que, ao contrário 
da comissão paulista – que 
corre contra o tempo – con-
sidera que não é necessário 
pressa. “A comunidade do 
Paraná não é tão grande como 
a de São Paulo. Nós já temos 
a estrutura pronta. É só sentar 
e conversar”, garantiu.

(Aldo Shiguti)

gistrada nos anos 1970 para a 
média atual que é de 50 a 60 
toneladas por hectare.

comitiva de Sc, liderada pelo governador colombo, durante recepção em Aomori

cLAUDiO thOMAS/SEcOM
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O presidente da Federa-
ção das Associações 
Culturais Nipo-Brasi-

leiras da Noroeste, Shinichi 
Yassunaga, considerou “ex-
tremamente positiva” e “im-
portante” a visita realizada 
pelo cônsul geral do Japão em 
São Paulo, Takahiro Naka-
mae, à região Noroeste do 
Estado de São Paulo. “Foi um 
sucesso”, resumiu Yassunaga, 
que se empenhou pessoal-
mente para que a visita fosse 
concretizada.  “O cônsul é 
realmente muito carismático 
e conquistou a todos com sua 
simpatia”, disse Yassunaga, 
lembrando que a visita teve 
como objetivo estreitar ainda 
mais os laços entre o cônsul 
e as associações nikkeisda re-
gião. 

Segundo Yassunaga, em 
Andradina e Guaraçaí ele foi 
recepcionado pelos chefes do 
Executivo, respectivamente, 
Tamiko Inoue (PCdoB) e Nel-
son Tanaka (PPS). Concessão 
de visto para a quarta geração 
de descendentes de japoneses,  
os chamados yonseis, e a ins-
talação da Japan House São 
Paulo, prevista para maio, e as 
comemorações dos 110 anos 
da imigração japonesa foram 
alguns dos assuntos aborda-
dos durante a visita. “Mas em 
cada associação ele procurou 
saber das peculiaridades de 
cada uma através de mesas 
redondas”, contou Yassunaga. 
Em Lavínia, por exemplo, 
Nakamae demonstrou preo-
cupação ao ser informado que 
o Bon Odori, uma das tradi-
ções do município, podem 
estar com seus dias contados 
pela diminuição de nikkeis.

A passagem do cônsul pela 
região, que é dividida por se-

tores, teve início na sexta-
-feira, dia 10 de março, pelo 
setor 3, em Três Lagoas (As-
sociação Nipo-Brasileira de 
Três Lagoas). Em Andradina,  
Nakamae foi recepcionado no 
Gabinete da prefeita Tamiko e 
depois seguiu para a Associa-
ção Cultural Esportiva Nipo-
-Brasileira de Ilha Solteira, 
encerrando o dia em Pereira 
Barreto.

No dia 11, o cônsul visitou 
as associações de Formosa, 
Guaraçaí, Lavínia, Valparaí-
so, Bilac, Gabriel Monteiro, 
Santópolis do Aguapeí, Cle-
mentina e Penapólis.

No domingo, 12, o ponto 
alto da programação foi a 
visita à Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de Araçatuba, 
onde participou da 59ª As-
sembleia Geral da Federação 
das Associações Nipo-Brasi-
leiras da Noroeste, que reuniu 
representantes de 30 associa-
ções – de Bauru a Três Lago-

as, – além de Roberto Nishio 
e Tomio Katsuragawa, res-
pectivamente, vice-presidente 
e assessor da Presidência do 
Bunkyo (Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social).

A abertura do encontro 
contou também com a pre-
sença do prefeito anfitrião, 
Dilador Borges (PSDB), e 
a vice-prefeita, Edna Flores 
(PPS). A mesa foi composta 
pela prefeita de Andradina, 
Tamiko Inoue, pelo prefeito 
de Guaraçaí, Nelson  Tanaka, 
pelo vice-prefeito de Pereira 
Barreto, Paulo  Yamamoto, 
pelo assessor de assuntos es-
tratégicos e ex-prefeito, Jamil 
Ono, entre outras autoridades. 
Ainda participaram o verea-
dor Makoto Izumi e o verea-
dor licenciado e atual secretá-
rio de Governo, Márcio Arai.

Na oportunidade, foi so-
licitada ao cônsul para que a 
região Noroeste faça parte do 

roteiro para receber a família 
imperial em 2018. “Seria im-
portante para nós pois a re-
gião Noroeste é considerado 
o berço da imigração japo-
nesa, mas sabemos que esse 
assunto não depende do côn-
sul”, disse Yassunaga.

110 anos – Na assembleia foi 
colocado em pauta e apro-
vado para integrar o conselho 
deliberativo da Federação os 
nomes de Jamil e de Masao 
Shirozaki. O ex-prefeito Ja-
mil já foi presidente da AA-
CEA (Associação Assisten-
cial Cultural e Esportiva de 
Andradina), e ocupou o cargo 
de vice-presidente da Federa-
ção e presidente da 3ª Região, 
antes de se tornar prefeito de 
Andradina.

“Agradeço a comunidade 
nipo-brasileira ao me colo-
car como conselheiro per-
manente. É mais uma opor-
tunidade de participar de 

Presidente da Federação das Associações da 
Noroeste destaca importância da visita do cônsul

maneira bastante ativa e dar 
continuidade aos passos a se-
rem dados  para da colônia no 
desenvolvimento regional”, 
comentou Jamil destacando o 
momento de grande participa-
ção japonesa na política e nos 
diversos setores.

A prefeita Tamiko ressal-
tou a importância de manter a 
tradição e a cultura nipônica. 
“As características japone-
sas, como honestidade, mo-
ral, dedicação e empenho são 
muito importantes para nossa 
sociedade”, explica Tamiko 
comentando da relevância 
da participação das mulheres 
nikkei na comunidade.
(Aldo Shiguti, com informa-
ções do site da Prefeitura de 
Andradina)

clube das Paineiras de clementina O cônsul em Pereira Barreto Nakamae foi recepcionado pela prefeita de Andradina, tamiko inoue

Associação Esportiva de Lavínia Associação Nipo-Brasileira de gabriel Monteiro Associação Nipo-Brasileira de três Lagoas

Associação cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Pereira Barreto Associação cultural Nipo-Brasileira de guaraçai Associação cultural Nipo-Brasileira de Penápolis

Associação cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Santópolis do 
Aguapeí

Associação cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de valparaíso Associação cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Birigui

Associação cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de ilha Solteira

Associação cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Formosa

O cônsul Nakamae com YassunagaAssembleia da Federação das Associações culturais Nipo-Brasileiras da Noroeste

StUDiO OgURA

FOtOS: DivULgAÇÃO
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A associação Nippon Kai-
gi do Brasil está à procura 
de voluntários para integrar 
a 10ª delegação de voluntá-
rios para uma missão, no mí-
nimo, inusitada: fazer faxina 
e cuidar dos imensos jardins 
internos do Palácio Imperial, 
residência oficial da família 
imperial. Localizado no cen-
tro de Tóquio, em uma área 
de 3,4 km², a construção é 
considerada patrimônio da 
humanidade e não fica aber-
ta para o público, que tem 
acesso somente duas vezes ao 
ano: no dia 2 de janeiro e 23 
de dezembro (aniversário do 
imperador).

Então, os quatro dias no 
Palácio Imperial (“Kyuden”, 
“Gosho”, “Higashi Gyoen”, 
“Tougu Gosho”) tem expli-
cação. De acordo com o pre-
sidente da associação, Keizo 
Tokuriki, a cada semana são 
permitidas entradas de 8 a 10 
grupos com no mínimo 30 
pessoas. Na verdade, a “faxi-
na” mesmo acaba sendo um 
pretexto para ingressar no lo-
cal. “Podemos ficar no local 
das 8 às 16 horas. A limpeza 
em si leva umas duas horas. 
O restante do tempo aprovei-
tamos para conhecer o lugar”, 
diz Tokuriki, acrescentando 
que “são pessoas do mundo 
inteiro que vão para lá”.

Segundo ele, a cada dia os 
grupos têm que cumprir uma 
“agenda oficial”, com “tare-
fas” diferentes, como limpar 
o jardim e o pátio.

Raízes – “Com certeza são 
momentos inesquecíveis. É 
importante conhecer as raí-
zes do povo japonês e entrar 
em contato com a beleza e 
delicadeza da cultura milenar 
japonesa. Ainda como atra-
ção, vamos visitar os grandes 
santuários xintoístas, como o 
Templo Ise, que representa o 
alicerce do povo japonês, e o 

Izumo Taisha, palco da mito-
logia japonesa na constraução 
do país”, diz Tokuriki, que já 
fez o roteiro duas vezes desde 
que associação foi fundada, 
em 2000.

Segundo o fundador e 
atual conselheiro da associa-
ção, Mitinori Murasaki, até 
2015 era permitida a entrada 
de voluntários com mais 
de 75 anos. Após essa data, 
passou a vigorar o limite de 
até 75 anos de idade pois “é 
preciso ter condição física 
para a atividade coletiva”. “É 
necessário andar um pouco, 
movimentar-se de um lado 
para outro o dia todo”, conta 
Tokuriki, destacando que “se-
ria interessante o voluntário 
fazer uma avaliação médica 
antes da viagem”.

Segundo o presidente, o 
grupo é formado a cada dois 
anos. A última delegação foi 
em 2015. No total, são 13 
dias no Japão, sendo que até 
o sétimo a estadia é em Tó-
quio. “A partir do oitavo dia 
a delegação aproveita para 
visitar as cidades de Hiroshi-
ma, Miyajima, Osaka e Kyo-
to. “Em Kuwana (“Nabana 
no Sato”) vamos conhecer os 
Festival de Flores da época e 
a mega iluminação de lâmpa-
das led, considerado um dos 
maiores eventos do Orien-
te”, conta Tokuriki, que es-
tima em cerca de US$ 3 mil 
o custo da viagem, sem a 
passagem aérea. O embarque 
está previsto para o dia 13 de 
outubro, com saída de Guaru-
lhos, e retorno previsto para o 
dia 29 do mesmo mês.

Mais informações podem 
ser obtidas no Escritório da 
Nippon Kaigi do Brasil, no 
Largo da Pólvora, 95 – sala 
4 – Liberdade. Informações 
pelo telefone: 11/3207-1307. 
E-mail: nipponkaigibrasil@
gmail.com

(Aldo Shiguti)

ALDO ShigUti

EM BUScA DAS RAíZES

Associação organiza 10º 
grupo de voluntários para 
limpeza no Palácio Imperial

MARílIA

Inscrições para desfile de Cosplay na 15ª edição do 
Japan Fest prosseguem até dia 13 de abril

DivULgAÇÃO

A 15ª edição do Japan Fest 
de Marília (SP), que será rea-
lizada no período de 20 a 23 
de abril (quinta a domingo), 
na sede campestre do Nikkey 
Clube de Marília, terá mais 
uma vez o desfile de Cosplay 
onde os adeptos desse seg-
mento poderão apresentar seu 
trabalho ao público que esti-
ver presente no último dia do 
evento. As inscrições estarão 
abertas até o dia 13 de abril.

O termo Cosplay é uma 
junção das palavras “cos-
tume”, do inglês “fantasia” 
ou “traje” e “play”, também 
do inglês “brincar” ou “inter-
pretar”. Trata-se de um hobby 
que consiste em se vestir de 
um determinado personagem 
e por vezes interpretá-lo. 

Qualquer um pode parti-
cipar. Não há limite de idade, 
mas existem algumas regras 
definidas pela comissão or-
ganizadora, como especifi-
car o nome da personagem 
e a obra a que ele pertence, 
junto com nome, idade e 
contato (telefone) do parti-
cipante; comparecer no dia 
e horário marcados, dirigir-
-se ao palco onde ocorrerá 
o desfile e caminhar por ele, 
finalizando com uma pose tí-
pica de seu personagem; não 
serão permitidas réplicas de 
armas confeccionadas em 
metal ou materiais cortan-
tes; bom senso e cuidado na 
escolha do traje, tendo em 
vista tratar-se de um evento 
familiar.

Os organizadores infor-

mam ainda que o desfile será 
cancelado caso não haja o 
número mínimo necessário 
de inscritos (6) durante o pe-
ríodo de inscrições.

O candidato interessado 
deve fazer inscrição somente 
através do site do Nikkey: 
www.nikkeymarilia.com.br, 
(aba: contato) até o dia 13/04. 
Mais informações pelo tele-
fone: (14) 3413-1889

História – O Cosplay teve 
início na década de 1930, nos 
Estados Unidos, em uma con-
venção de ficção científica. 
Na década de 80 chegou ao 
Japão, onde o termo foi cria-
do. É bastante popular entre 
os fãs de animes e mangas 

(desenhos animados e quadri-
nhos japoneses), além dos fãs 
de séries, filmes e games, em 
geral de aventura, ficção ou 
fantasia.

Diferentemente de uma 
fantasia comum, o cosplay 
em geral exige certo esforço 
para se assemelhar mais 
fielmente ao personagem 
interpretado, às vezes neces-
sitando de perucas e outras 
produções (maquiagens, pin-
turas na pele) para chegar ao 
resultado desejado pelo cos-
player (praticante do hobby) 
e requer tempo, paciência e 
algum recurso financeiro.

Japan Fest – Considerado 
um dos mais tradicionais e 

importantes eventos da colô-
nia japonesa em todo o país 
terá mais uma vez inúmeras 
atrações ao público e com 
novidades para este ano. O 
evento faz parte do calendá-
rio turístico do Estado de São 
Paulo e da programação ofi-
cial de aniversário do muni-
cípio.

O público poderá desfrutar 
de uma diversificada gastro-
nomia (pratos típicos da colô-
nia japonesa e também brasi-
leira), exposições comerciais, 
apresentações artísticas, par-
que de diversões, além de 
oficinas culturais durante os 
quatro dias do evento, como 
de mangá, origami, oshibana 
e ikebana.  

cosplayers poderão apresentar seus personagens ao público do japan Fest de Marília

São PAUlo

DivULgAÇÃO

Projeto de Lei apresen-
tado nom último dia 7 
pelo vereador Aurélio 

Nomura, líder do governo 
na Câmara Municipal de 
São Paulo, pode beneficiar 
pequenos lojistas da cidade 
de São Paulo. O PL número 
130/2017, que estabelece pa-
râmetros para a implantação 
de jiraus (espécie de decks 
instalados no mezanino usado 
como depósito para estocar 
mercadorias) deve corrigir 
uma distorção que limita os 
pequenos lojistas, que neces-
sitam de espaço para guardar 
suas mercadorias.

Segundo Nomura, hoje 
é  permitido aos varejistas 
ocupar, no máximo, o equi-
valente a 30% da área da loja 
para ser usado como jirau. 
“Pela legislação atual inclui 
a colocação de escadas que 
dá acesso ao local e também 
a instalação de equipamen-
tos como ar condicionado. 
Na verdade, acaba ocorrendo 
uma perda muito grande e na 
maioria das vezes o espaço 
que sobra é insuficiente”, diz, 
explicando que seu projeto 
estabelece novos parâmetros 
ao aplicar coeficientes para o 
cálculo do tamanho do jirau, 
“mais condizentes e mais 

justos para os pequenos co-
merciantes”.

Economia – Desta forma, a 
loja que tiver até 120m² pode 
dispor de 70% de jirau; en-
quanto acima de 400m² man-
tém os 30%.  “Da maneira 
como está hoje, limita muito 
o espaço, em especial os pe-
quenos comerciantes, dificul-
tando a sua capacidade para 

o depósito de mercadorias”, 
destaca Nomura, acrescen-
tando que a maioria dos lo-
jistas é obrigado a recorrer a 
depósitos extras, “geralmente 
longe do seu comércio, o que 
acaba acarretando em mão de 
obra e um custo maior”.

“A ideia, além de reduzir 
o esforço do comerciante de 
toda hora ter que ir ao de-
pósito é estimular e alavan-

car ainda mais a redução de 
custos, possibilitando novos 
negócios”, conta, afirmando 
que “a cidade tem perdido 
muitos empreendimentos”. 
Segundo ele, esse ganho po-
deria ser investido na geração 
de empregos, por exemplo. 
“Mas a cidade precisa ofere-
cer condições adequadas para 
isso”,  diz.

(Aldo Shiguti)

Projeto do vereador Aurélio 
Nomura pode beneficiar lojistas 

ideia é alavancar a redução de redução de custos, possibilitando novos negócios, diz Aurélio Nomura

keizo tokuriki com Mitinori Murasaki e kiyokazu ishizuka

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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ALDO ShigUti

circuito dos Bosques 
comemorativos do Horto 
Florestal terá visitas monitoradas

O Instituto Florestal 
(IF), a Coordenado-
ria de Parques Urba-

nos (CPU) da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 
a Associação dos Bolsisas 
Jica SP (Abjica) realizam no 
próximo dia 26, das 8 às 12 
horas, no Parque Estadual 
Alberto Lofgren (Horto Flo-
restal), no Jardim Peri, na 
zona Norte de São Paulo, o 
Circuito dos Bosques Come-
morativos do Horto Florestal.

A programação terá início 
às 8h30 com um café de boas 
vindas e visita à exposições 
“Festivais da Cerejeira do 
Horto Florestal” e “Museu 
Florestal Octávio Vecchi”. 
Depois da cerimônia de aber-
tura – no Prédio Principal – os 
presentes serão convidados a 
participar de visitas monito-
radas ao Arboreto 500 Anos, 
Bosque da Previdência, Bos-
que da Amizade São Paulo-
-Tottori e Bosque do Banzé.

O objetivo do evento é 
fazer com que o visitante 
possa acompanhar o desen-
volvimento da recuperação 
de florestas nativas na linha 
do tempo. Trata-se também 
de uma oportunidade de apre-
sentar os resultados ao cola-
boradores que contribuíram 
para a instalação e manu-
tenção do Arboreto dos 500 
Anos e do Bosque do Tottori.

O primeiro foi instalado 
em 2000 sob a coordenação 
da Abjica para comemorar os 
500 anos de descobrimento 
do Brasil e a entrada ao novo 
milênio. Ocupa uma área de 
um hectare em local que antes 
funcionava como um lixão.

No local foram plantadas  
cerca de 500 mudas entre elas 
24 espécies nativas, além de 
50 pés de cerejeiras da varie-
dade himalaia.

Contou com a ajuda de 
cerca de 350 colaboradores, 
como membros da Abjica, 
funcionários da Jica, univer-
sidades, igrejas, entidades da 
comunidade nipo-brasileira, 
clube de serviços, consulados 
e empresas brasileiras e japo-
nesas.

Auge e queda – Segundo o 
presidente da Abjica, Guenji 
Yamazoe, as cerejeiras come-

çaram a florescer em 2004 e 
no ano seguinte foi realizado 
o primeiro Festival de Cere-
jeiras do Horto. O auge, com 
mais florada e também o que 
alcançou o maior público, foi 
em 2008, por coincidência, 
ano das celebrações do Cen-
tenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. “A partir daí, 
a florada começou a diminuir 
até que em 2012 o evento foi 
suspenso”, lembra Yamazoe, 
destacando dois motivos para 
o declínio da florada. O pri-
meiro deles foi a concorrên-
cia de outras espécies nativas, 
que acabaram sobressaindo. O 
outro foi o fato de a variedade 
não ter se adaptado às condi-
ções climáticas. “Um indica-
tivo foi que elas floresceram 
depressa, mas tiveram vida 
curta”, conta Yamazoe, lem-
brando que, em outro parque, 
o do Carmo, na zona Leste, a 
variedade se deu bem porque 
lá as condições são mais apro-
priadas.

Até o Circuito, o Arbore-
to será revitalizado com re-
plantios e o plantio de mais 
de 100 árvores nativas como 
araçá, cambuci e uvaia – en-
tre as mais conhecidas. “A 
novidade será a introdução do 
QRCode nas placas de identi-
ficação, que funcionará como 

uma espécie de RG da árvo-
re”, diz o vice-presidente da 
Abjica, Flavio Nakaoka.

Já o Bosque da Amizade 
São Paulo-Tottori é o mais re-
cente do Circuito, com apenas 
cinco anos. Foi instalado em 
2012 para comemorar os 60 
anos da Associação Cultural 
Tottori Kenjinkai do Brasil.

Na época foram plantadas 
327 mudas de 70 espécies na-
tivas em dois locais distintos 
dentro da área administrativa 
do Instituto Florestal. Com 
o tempo, novos plantios fo-
ran feitos, alcançando, hoje, 
400 árvores de 90 espécies. 
“Até hoje o bosque conta 
com apoio dos cidadãos de 
Tottori”, explica Yamazoe, 
acrescentando que, no dia 
26, a cerimônia contará com 

a participação de uma dele-
gação de futebol da categoria 
sub 15 da província de Totto-
ti, que acompanhará o plantio 
de novas mudas.”Mais que o 
plantio em si, o evento é im-
portante por simbolizar a re-
cuperação da mata atântica”, 
destaca Yamazoe.

(Aldo Shiguti)

CIRCUITOS DOS BOSQUES 
COMEMORATIVOS DO 
HORTO FLORESTAL
Quando: dia 26 de março, das 
8h30 ao meio-dia
Onde: Parque Estadual Al-
berto Lofgren – cerimônia 
de abertura no prédio princi-
pal (portão 1): acesso pela av. 
Santa inês, 2.814
Informações pelo telefone: 
11/2231-8555 – ramal 2004

guenji Yamazoe e Flavio Nakaoka, respectivamente, presidente e vice da Abjica

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

Greve justa, clara e... inteligente

NIPÔNICA

— Cara, tá me quebrando 
um galhão! — bufando, Cé-
sar entrou no carro do amigo 
— Essa greve parece que 
parou o mundo! — e fechou 
a porta.

— Nem tanto, César — 
amenizou Kenji — tanto 
que nem todas as linhas de 
ônibus pararam e o Metrô 
trabalha de forma parcial. A 
CPTM não parou.

César franziu o cenho, 
até pela forma despreocupa-
da de falar do amigo.

— É verdade. Estou 
acompanhando pelo rádio 
— prosseguiu Kenji — e, 
pelas informações, a greve 
não está tendo adesão plena 
por parte dos funcionários 
dessas empresas, o mesmo 
ocorrendo em outros Esta-
dos.

— Pra dizer a verdade, 
nem sei direito a razão dela 
— César falou, meio enver-
gonhado.

Kenji sorriu pela sinceri-
dade do amigo:

— Essa deve ser a ra-
zão. Nem todos sabem. Ao 
menos nessa rádio, todos os 
entrevistados não souberam 

explicá-la.
— E você sabe, Kenji? — 

interrompeu-o.
— Sim!... — fez uma pau-

sa — acho que sei... rsrs — 
deu um leve sorriso — Não 
há pauta unificada, mas basi-
camente é contra as reformas 
da Previdência. A confusão se 
dá porque os sindicatos, apro-
veitando o dia, fazem as suas 
e daí vira meia greve, só atra-
palhando a vida dos trabalha-
dores que querem trabalhar.

— Não tem aí o lance do 
“Fora Temer!”? — arriscou 
César, para não mostrar alie-
nação.

— Até tem, César. Os ex-
tremistas... de esquerda e de 
direita, não perderiam a opor-
tunidade, né.

— Tudo bem, mas e nosso 
direito de ir e vir... e de tra-
balhar? — César, agora, falou 
de boca cheia.

— Pois é, cara. Por isso 
acho que essas lideranças 
grevistas não sabem fazê-las 
de forma objetiva, proveitosa 
mesmo — Kenji falou com 
certa firmeza.

— Como assim, Kenji?
— Todos têm direito à 

greve, mas têm de fazê-la 
de forma justa e convincente 
para buscarem adesão plena e 
poder reivindicatório real...

César o interrompeu ape-
nas com um menear de ca-
beça na direção dele.

Kenji, prosseguiu:
— Um economista ame-

ricano, Willian Ouchi, pes-
quisando sobre trabalho no 
Japão, contou em seu livro, 
Teoria Z, uma série de ex-
periências que constatou 
naquele país, inclusive que 
considerou inviáveis à eco-
nomia dos países ocidentais 
— César mostrava-se atento 
e Kenji prosseguia — Como 
uma greve de trabalhadores 
em uma empresa japonesa. 
O sindicato informou uma 
semana antes que a faria e no 
dia marcado, todos os traba-
lhadores pararam e se aglo-
meraram no pátio à frente da 
sede com faixas, panfletos e 
gritos sobre suas reivindica-
ções. Terminada a greve, to-
dos, limparam as sujeiras do 
chão e no dia seguinte traba-
lharam em dobro para recu-
perar a produção perdida no 
dia anterior.

— Verdade?! — falou 
César, abismado.

— Pois é. Mostraram 
que tinham o poder de parar, 
mas não o intuito de prejudi-
car a empresa que lhes dá o 
ganha pão — e Kenji, con-
cluiu — nossos sindicatos 
deveriam agir, sim, mas sem 
tirar os direitos dos outros 
cidadãos... até para também 
ganhar o apoio deles às suas 
reivindicações.

— É verdade — concor-
dou, César — Por exemplo, 
se os metroviários propu-
sessem parar os trens apenas 
fora das horas de picos, tal-
vez até ganhassem o apoio 
da população, né.

Ambos riram. 

Tenho um pedido
É justo e merecido
Se não der eu paro

  COLUNA DO JORGE NAGAO

Jorge Nagao, 
além do Nippak e www.portalnikkei.com.br, 
também está na constelação do 
www.algoadizer.com.br. 
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

DivULgAÇÃO

japan house e o designer kenya hara

Uau, a Japan House está 
chegando!

“ A Japan House serve para colocar o design como
instrumento de educação do desejo.” (Kenya Hara)

A Japan House está che-
gando para apresentar “uma 
versão contemporânea e 
multifacetada do Japão a um 
povo já familiarizado com a 
cultura popular japonesa. 
Queremos ultrapassar esse 
distanciamento geográfico 
e promover um intercâmbio 
cultural mais direto entre os 
dois países.japonesa”, disse 
o desigenial Kenya Hara à 
jornalista Fernanda Mena, 
na revista Serafina, da Folha 
de São Paulo.

Kenya Hara nasceu em 
Okayama-JAP, em 1958. 
Formou-se na Musashino 
Art University e fez a pós-
-graduaçao em Design, em 
1983. É diretor de arte da 
MUJI, desde 2001. É pro-
fessor da Musashino Art e 
diretor-executivo do Nip-
pon Design CenterInc. Em 
seu Hara Design Institute, 
tem 20 colaboradores.

Para Hara, os brasileiros 
pensam em um Japão dife-
rente daquele que vamos 
mostrar. Queremos ultra-
passar esse distanciamento 
geográfico e promover um 
intercâmbio cultural mais 
direto entre os dois países.

O desafio de renovar 
o olhar do mundo sobre o 
país das cerejeiras foi acei-
to por Hara. A construção 
do é difícil de 2500 m2, na 
avenida Paulista, 52, coube 
ao arquiteto Kengo Kuma e 
combinará elementos nipô-
nicos e brasileiros. A Casa 
abrigará exposições, sediará 
palestras e seminários, terá 
um restaurante com sushis, 
sashimis e cia., e uma loja 
de manufaturas japas.

Sabe qual o elemento 
da identidade japonesa que 
está na essência do design 
de Hara? É o (                ) 
vazio. É no (                )  
em que operam as noções de 
simplicidade, (               ) 
beleza e potencialidade. O   
(                ) é a base do mini-
malismo japonês que surgiu 
no séc. XV, explica ele.

Com sua inteligência 

Hara, Kenya ensina: “ há sa-
bedoria por trás de um botão 
bem feito e até num rolo de 
papel higiênico. E quando 
descobrimos isso passamos 
a ver o mundo de maneira 
diferente.

UAU!
Conclui Hara: “ um bom 

design surpreende e as pes-
soas reagem: ‘- Uau, que 
bonito!’ Mas este uau! é en-
fermeiro, ôps, passageiro. 
Existe outro UAU! que vem 
de um lugar mais profundo 
e é, por isso, duradouro. O 
que eu busco ao mostrar o 
que há de mais interessante 
no Japão contemporâneo é 
evocar, nas pessoas,  este 
segundo tipo de uau!

A Reforma da Previdência
O governo ilegítimo, 

com o apoio da maioria 
no Congresso, pensou que 
fosse fácil enfiar goela abai-
xo dos brasucas essa mu-
dança radical na Previdên-
cia. A derrota é previsível.

O que os golpistas que-
rem? Impor a idade míni-
ma de 65 anos para todos, 
ignorando a dupla jornada 
das trabalhadoras e que a 
maioria dos pobres sequer 
chega até aos 65 anos. Tra-
balhar 49 anos com carteira 
assinada para conseguir a 
aposentadoria integral. 97% 
não chegará lá. Pensão da 
viúva cairá para 50% do 
salaminho, digo, salário de 
mínimo. Trabalhador ru-
ral, coitado, morrerá traba-
lhando.

Os partidos aliados já es-
tão debandando e até o prin-
cipal aliado, o PSDB, fala 
em mudanças necessárias. 
Caiu a ficha.

Contra a reforma da Pre-
vidência, o povo tomou uma 
providência: greve, mani-
festações em todo o país, 
nesta quarta-feira.  E é só o 
começo. 

O Fora Temer vai crescer 
até o dia do Temer fora.
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Ser de luz

BEM ESTAR

Habitantes do Cosmos, 
em variadas estrelas inter-
galáticas, cada qual apro-
fundado no estudo da vida, 
aguardando a permissão e 
oportunidade de experimen-
tar essa vivencia para sua 
evolução..

A concorrencia é acir-
rada, o tempo de espera é 
longa.

A essencia, é a conscien-
cia, nela está armazenada 
toda a experiencia, sabedo-
ria acumulada no decorrer 
dos tempos..

O plano terreno é o local 
ideal para experimentar a 
vida na forma humana, de-
vido a densidade das ener-
gias que impedem a transpa-
rencia.

De posse do corpo físico, 
adapata-se à forma física, 
em forma de perispirito.

De consciencia zerada, 
inicia-se o aprendizado e vi-
venciar da estaca zero.

Acompanhado de  anjos 
amigos que fazem compa-

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

nhia no inicio da jornada, cer-
tificando o cumprimento da 
missão e objetivo, o motivo  
dessa encarnação.

Enquanto a chama man-
tém firme e forte, desconhece 
que com o apagar das luzes a 
consciencia fica zerada, difi-
cultando sobremaneira a rea-
lização da missão a qual veio 
experimentar.

Com o afastamento dos 
anjos amigos, embora per-
maneçam juntos, inicia-se o 
aprendizado básico da sobre-
vivencia e das necessidades 
terrenas que desvirtuam dos 
propositos, deixando agir li-
vremente respeitando a lei do 
livre arbítrio.

A centelha de luz vai de-
finhando, sem se apagar, por 
tomar rumos obscuros, porém 
sempre estão prontos para re-
avivar com o despertar.

A vida passa num piscar 
dos olhos, embora tenha vi-
vido 90 anos, um terço desse 
tempo será para o descanso, 
desse corpo físico denso e pe-

sado.
Outra terça parte será 

dispendida na manutenção e 
cuidados físicos, viagens, la-
zeres e prazeres da vida.

Resta a terça parte que se-
rão dedicados ao intelecto, ao 
trabalho, exclusivamente.

Muito embora esteja am-
parado pelos anjos de guarda, 
anjos de guia ou mentor, não 
consegue se conectar se não 
estiver alinhado com o seu 
Eu, equilibrado e em harmo-
nia, sem bloqueios.

Através da Fé, da con-
fiança, da expansão da cons-
ciencia, pode aos poucos 
descobrir a sua identidade, 
reacendendo a chama latente 
no seu interor.

Encerrado o ciclo de vida 
terrena, para voltar à fonte é 
necessário que a chama este-
ja forte e firme para regressar 

com segurança, sem levar 
nada, apenas experiencias 
vividas.

Muitos se perdem e fi-
cam vagando sem rumo, 
sem saber para onder ir por 
centenas de anos, distancia-
dos de onde veio.

Embora tenham negado 
e ignorado a existencia da  
espiritualidade, muitos pa-
gam para ver depois de pas-
sar para o outro lado, eis a 
razão pela qual levam mui-
tos anos para o despertar.

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

tRADIção

ALDO ShigUti

Acontece no próximo 
dia 23, quinta-feira, 
no Bunkyo (Socie-

dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social), palestras e exposição 
sobre washi (papel tradicio-
nal japonês) reunindo espe-
cialistas japoneses. Os espe-
cialistas são das cidades de 
Kochi – famosa como “rainha 
dos papéis de restauro” – e de 
Saitama que se destaca pela 
produção de washi Hosoka-
wa, papel considerado tesou-
ro e patrimônio cultural do 
Japão pela Unesco.

O grupo é formado por: 
Hiroyoshi Chinzei (diretor-
-executivo da Hidakawashi 
Co. e especialista em con-
servação e restauração de 
papéis), Kayoko Ichinomiya 
(sócia proprietária da Paper 
One). Da cidade de Saitama, 
virá a artista plástica em pa-
péis washi Satomi Tamura.

A comitiva, que visita o 
Brasil a convite da World 
Paper de São Paulo, importa-
dora de washi, chega no pró-
ximo dia 14 de março para 
uma intensa programação 
que inclui Londrina (PR), Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Em São Paulo, no dia 23 
de março, na parte da manhã, 
está programada palestra e 
exposição no Arquivo Pú-
blico de São Paulo e, a partir 
das 18h30, a apresentação no 
Bunkyo.

“Desejamos intensificar o 
intercâmbio cultural Brasil-
Japão, destacando o washi, 
um produto profundamente 
arraigado à tradição japonesa, 
não só como um papel usado 
no mundo inteiro para a res-
tauração, como também por 
suas inúmeras utilidades”, 
afirma Cecília Suzuki, anfi-
triã dos experts japoneses.

“O meu desejo é de que 
conhecessem um pouco mais 
de nosso país, e os brasileiros 
também pudessem se apro-
ximar um pouco mais deste 
incrível universo do washi”, 
informa, acrescentando que 
Hiroyoshi Chinzei, diretor-
-executivo da Hidakawashi 
Co., em sua palestra tratará 
sobre a fabricação do Tengu 
Washi, o papel mais fino do 
mundo.

A comitiva japonesa – Hi-
royoshi Chinzei, cujo bisavô 
foi produtor de washi na pro-
víncia de Kochi, é um espe-
cialista com conhecimentos 
amplos dessa área, envol-
vendo a produção, comercia-
lização e utilização. Atual-
mente é o vice-presidente da 
empresa Hidakawashi Co., 
empresa que fabrica o Tengu 

Washi, o papel “mais fino do 
mundo” com 1.6g/m2. Tam-
bém dedica à conservação e 
restauração de papéis em im-
portantes instituições como 
o arquivo do Ministério das 
Relações Exteriores e as co-
leções especiais da Biblio-
teca Central Metropolitana 
de Tóquio.

A artista plástica Satomi 
Tamura estará expondo seus 
trabalhos feitos em papel 
washi. Formada em 1993, 
na Universidade de Artes 
Música de Tóquio, trabalhou 
com design de embalagem, 
ocasião em que começou a 
produzir manualmente os 
papéis washi, em Kochi. 
Desenvolveu uma técnica 
própria de papéis (Sukashi 
Mon’yo Washi) e desde 2005 
trabalha com o washi Ho-
sokawa, que é considerado 

tesouro e patrimônio do Ja-
pão pela Unesco.

PALESTRAS E EXPOSIÇãO 
DE WASHI COM ESPECIA-
LISTAS JAPONESES
Data/hora: dia 23 de março 
de 2017, às 18h30.
Local: Bunkyo – Rua São Jo-
aquim, 381 – Liberdade – pró-
ximo da estação São Joaquim 
do Metrô.
Mais informações: World 
Paper – 3812-6812 e 3815-5622 
/ Bunkyo – 3208-1755
Adesão simbólica: R$ 30,00

Especialistas em papel washi 
fazem palestras no Bunkyo

chicohanda@yahoo.com.br

Yasujiro ozu no mundo 
das cores

Em Akibiyori, que re-
cebeu o título em inglês de 
Late Autumn, algo como 
Outono tardio, de 1960, faz 
parte da filmografia de Ya-
sujiro Ozu em sua série co-
lorida. Antes, Ozu teria ven-
cido a etapa do filme mudo 
para o falado, com Hitori 
Musuko – Filho Único – 
de 1936. Grande parte de 
sua produção foi no cinema 
mudo, naquilo que pode ser 
considerado a invenção do 
cinema japonês. Nascido 
em 1903, Ozu testemu-
nhou o surgimento do Japão 
como país industrializado, a 
inserir-se no capitalismo de 
um mundo em crise..Assim 
também o cinema se tornou 
uma indústria de produção 
em massa, nada devendo 
aos demais países produto-
res da sétima arte.

Esta produção em grande 
escala, teria sido talvez, o 
motivo de aperfeiçoamento 
dos diretores como Yasujiro 
Ozu.

Ainda que grande parte 
de sua produção reservou-
-se ao público japonês, que 
alternadamente frequentava 
também as salas de teatro 
clássico, depois da  Guerra 
de 45, o ocidente passou a 
conhecer o cinema japonês. 
Os temas explorados por 
Ozu eram triviais, ao mos-
trar os dramas familiares – 
pais e filhos, o casamento 
dos filhos e a aceitação da 
solidão na idade avançada. 
Estes assuntos eram comuns 
na época, constata em o Fi-
lho Único. A família moder-
na é motivo de problemati-
zação por parte de Ozu que 
ao tratar de assuntos tão co-
muns, somente a linguagem 
do cinema poderá ser capaz 
de torná-lo interessante aos 
olhos dos apreciadores.

Este seria o grande trun-
fo de Ozu. Contar histórias 
simples mas capaz de des-
pertar grandes emoções. Por 
isso, Ozu abusa da técnica 
da câmera baixa. Quando 
aparece o cinema colorido, 
Ozu se torna também um 
pintor que explora todas as 
possibilidades das cores. 
Assim é visto Akibiyori, a 
quem me debruço ao escre-
ver esta apreciação.

O Japão retratado é o 
do início da década de 60, 
quando o país se recupera-
va e mostrava sinais de que 
poderia se tornar uma po-
tência econômica. Em1964 
aconteceria as Olimpíadas 
de Tóquio. Nada mais lem-
brava as agruras do pós 
guerra, tendo que recuperar-
-se com a ajuda de seu antes 
inimigo Estados Unidos,

Três amigos dos tempos 
de colégio comparecem à 
cerimônia de sétimo ano 
do falecimento de um outro 
amigo em comum. Lá está 
a viúva com a filha de 24 
anos. O papel da viúva é de 
Setsuko Hara, que em 1949, 
contracenou em Banshun – 
Primavera Tardia. A histó-
ria é semelhante, deste vez 
Setsuko Hara parece mais 
envelhecida mas lembra a 
beleza dos anos de glória.

A filha chama-se Ayako, 
que chama a atenção dos 
amigos do pai, que se pre-
ocuparam em casá-la com 
alguém que possa garantir 
uma família feliz.Este al-
guém seria um que fosse 

assalariado e profissão defi-
nida numa empresa de por-
te. Jovens sonhadores que 
vinham até Tóquio para fa-
zer a vida. O papel de Ayako 
coube a Yoko Tsukasa. Esta 
no entanto, figura simpá-
tica, não possui a força de 
Setsuko Hara como em 
Banshun. Um terceiro per-
sonagem irá surgir, a amiga 
de Ayako, de nome Yuriko, 
cujo papel foi de Mariko 
Okada. É justamente esta 
que cria um ambiente de 
mudança nos padrões cul-
turais, para uma atitude mo-
derna, a da mulher que mos-
tra a sua força em por ordem 
numa ‘confusão provocada 
por excesso de formalidades 
por parte dos mais velhos.

Como uma filha dedi-
cada, Ayako está preocupa-
da com o bem estar da mãe, 
deixando de lado a sua pró-
pria felicidade. Surge a idéia 
então, dos três amigos, arru-
mar um casamento também 
para a viúva, Akiko Miwa. 
O felizardo seria Hirayama, 
um daqueles amigos, tam-
bém viúvo. Ainda que este 
se sinta estimulado com a 
idéia, a proposta nunca che-
gou a Akiko. Todos falam a 
respeito deste assunto, des-
pertando ciúmes na filha. 
Isso não estava nos planos. 
Era apenas para Ayako cor-
responder aos galanteios de 
Goto e casar-se com ele. É 
quando aparece Yukiko, a 
amiga de Ayako, que no pa-
pel da jovem impetuosa en-
frenta os três amigos e exige 
uma retratação.

Os jogos de cena são 
sempre explorados com be-
leza pelo diretor Ozu. Um 
desses recursos é mostrar o 
diálogo entre dois persona-
gens. Mostra a fala direta-
mente com o rosto olhando 
para a câmera, como falas-
se também para o público. 
Cria-se uma intimidade, 
como que o público fosse 
o terceiro personagem. 
Quando isso acontece, o pú-
blico torna-se parte daquele 
diálogo, não podendo des-
viar-se ao dizer eu não sei.

Na cenas de bar, algo 
mudou muito em compa-
ração com os filmes de dez 
anos atrás. Ou menos ainda, 
como em Tokyo Monoga-
tari, de 1953. Todos os de-
talhes de um lugar tão co-
mum como o bar é levado 
em consideração. Do lado 
de fora a câmera focaliza 
os três amigos, sentados em 
bancos com a base arredon-
dada e de napa vermelha. 
Dois bancos próximos estão 
ocupados, um lugar vago, 
e outro ocupado. Bastante 
sugestivo. Ao lado da porta, 
encostado do lado direito, 
caixas de Coca-Cola e seu 
emblema em vermelho. Os 
amigos não tomam mais sa-
quê, preferem wisky.

O filme encerra-se com 
o casamento de Ayako com 
Goto. O casamento é em 
estilo japonês, pois noiva 
alguma ficaria bem sem o 
kimono branco. Eles posam 
para a foto, que fica eterni-
zada na mente do público. 
Quanto à viúva, deve su-
portar as dores da solidão, 
pois também teve a sua 
vez. Agora, é a vez dos fi-
lhos. Aceitar o destino com 
resignação é sinal de sabe-
doria.

O primeiro papel para restauração
Localizada no coração 

da Vila Madalena, em São 
Paulo, a World Paper é a 
única empresa que repre-
senta com exclusividade a 
Paper One do Japão para 
toda a América Latina. Isso 
significa: “temos todos os 
papéis e gramaturas neces-
sários para restaurar qual-
quer documento ou livros 
raros”, garante Cecília Su-
zuki ao comentar sobre o 
carro-chefe da empresa.

Mas, nem sempre foi as-
sim. Conta que, em 1995, 

juntamente com Lucila 
Inoue, abriu a World Paper 
para importação de papel 
washi voltados à embala-
gem, artes, convites, cartões, 
origami, entre outros.

Nesse meio tempo, o 
professor Fred Lane, res-
taurador, procurou-as ansio-
so para resolver um grande 
problema: “na América La-
tina toda não havia nenhuma 
folha de papel de restauro”, 
conta Cecília.

Mas, consultando o for-
necedor japonês, levou um 

susto: o lote mínimo tinha de 
ser de 80 mil folhas. Graças 
à insistência do professor 
Lane garantindo que esse 
mercado era promissor e ao 
apoio financeiro do marido, 
o médico oftalmologista Hi-
sashi Suzuki, a negociação 
foi efetuada.

Atualmente, além dos es-
pecíficos para restauração, a 
World Paper oferece mais de 
500 tipos de washi e, desde 
2016, passou a importar os 
incríveis papéis de parede de 
mica. (Fonte: Bunkyo)

teruco kamitsuji, cecília Suzuki e Madoka hayashi
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CONQUISTA – O Departa-
mento de Karaokê do Insti-
tuto Cultural Nipo-Brasileiro 
de Campinas realizou, no úl-
timo dia 4, em sua sede, no 
Jardim Guanabara, festa para 
comemorar a conquista do 
Dantaissen pela Liga Centro-
-Oeste do 23º Concurso de 
Karaokê do Estado de São 

Paulo, o Paulistão, realizado 
nos dias 10, 11 e 12 de feve-
reiro, no Grande Auditório 
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Asasistência Social).

A Centro-Oeste, que já 
havia conquistado o troféu 
do 15 º Paulistão (2009) e do 
20º ( 2015) somou 19.585,58 

pontos contra 19.579,00 
da Regional Leste, a vice-
-campeã. Em seguida vieram 
as Regionais Central, com 
19.575,20 pontos, na tercei-
ra colocação; Centro, com 
19.571,76 pontos, na quar-
ta colocação, e Oeste, com 
19.569,80 na quintam colo-
cação.

HASHI YUKIO – O cantor 
japonês Hashi Yukio esteve no 

Brasil para a realização de dois 
shows no dia 5 de março no 

Grande Auditório do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-

tura Japonesa e de Assistência 
Social). Fotos: Jiro Mochizuki

FESTA DO SORVETE – O cantor Joe Hirata foi uma das 
atrações da 33ª Festa do Sorvete realizada no último dia 12, 
no Colégio Santa Amália, pela Associação Cultural e Espor-
tiva São Judas Tadeu. De acordo com o artista, que animou o 
público com os sucessos que marcaram sua carreira, o evento 
superou todas as expectativas. “Tanto que as comidas e bebi-
das acabavam e era preciso repor várias vezes”, disse Joe, que 
também elogiou a participação do público, “sempre vibrante”.

O cantor animou o público.da festa 

O cantor com os organizadores.

joe hirata com a equipe feminina da organização do evento

joe hirata animou a Festa do Sorvete da AcE São judas tadeu
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ESPEtácUlo

DivULgAÇÃO

Os fãs da cantora japo-
nesa Mizumori Kaori 
já podem agendar. Em 

agosto ela pisará em solo bra-
sileiro pela primeira vez para 
duas únicas apresentações no 
país. Considerada uma das 
maiores cantoras atualmente 
no Japão do estilo enka, Mi-
zumori Kaori virá acompa-
nhada do trio Hayabusa  e da 
cantora Iwasa Misaki, além 
de produtores e equipe, tota-
lizando 14 pessoas.

O show acontece no dia 
12 de agosto, no Auditório 
Celso Furtado, no Anhembi. 
Os ingressos, que custam R$ 
300,00 e R$ 400,00, já podem 
ser reservados a partir desta 
sexta-feira (17). O Anhembi 
tem capacidade para 2.500 
pessoas.

O espetáculo é uma reali-
zação da M.Ikeda Produções 
e Eventos, cujo responsável é 
o empresário Mario Kiyotaka 
Ikeda. Amante da música do 
Japão e um dos responsáveis 
pelo estreitamento cultural 
entre Brasil e Japão, foi o 
idealizador de um show me-
morável há dois anos, com o 
cantor Ituski Hiroshi, que lo-
tou o mesmo Anhembi.

“Entramos em contato 
com a produtora local e 
mencionamos que seria uma 
grande honra ter em nosso 
País uma cantora do nível da 
Mizumori Kaori. Prontamen-
te fui atendido, dando início 
aos trâmites para a viabili-
zação dos shows. Tenho a 
absoluta certeza que será um 
grande espetáculo, que en-
cherá de emoção os corações 
do público presente”, explica 
o empresário, confirmando 
que a artista está ansiosa para 
os espetáculos por aqui. “No 
Japão, todos estão sabendo 
da vinda dela para o Brasil, 
sendo noticiado em diversos 
veículos de comunicação”.

A empreitada conta com 
apoio do maestro e fundador 
do INB – Instituto NAK do 
Brasil – Akihisa Kitagawa. 
“O Mário Ikeda e eu somos 
amigos e parceiros de longa 
data e como surgiu o interesse 
de trazer ao Brasil um grande 
nome da música japonesa, 
sugerimos a Mizumori Kaori 

que também se apresenta nos 
eventos da NAK do Japão, 
nossa matriz”, diz Kitagawa, 
destacando que, “além de 
cantar expecionalmente bem, 
ela é muito carismática”. 
“Com certeza ela vai con-
quistar o público brasileiro”, 
afirma. Presidente do INB, 
Yochimi Kitagawa vai além. 
“Atualmente, a Mizumori 
Kaori é uma das únicas can-
toras japonesas que se apre-
senta com vestido de gala, ou 
seja, ela não usa quimono, o 
que é um outro diferencial”, 
diz Yochimi.

Com mais de 25 singles 

lançados e 15 álbuns, Mizu-
mori Kaori comemorou 22 
anos de carreira em 2015. Ao 
longo de sua carreira, alcan-
çou marcas impressionantes 
como a participação, por 14 
anos consecutivos, no mais 
tradicional concurso musical 
da televisão japonesa, o Koo-
haku Utagassen, onde é uma 
das principais estrelas.

No Brasil – Tamanha popu-
laridade pode ser vista nos 
lançamentos de seus álbuns e 
singles. Em 2006, Mizumori 
Kaori alcançou, em apenas 
alguns dias, mais de 20 mil 

cópias vendidas. Seus shows 
são concorridos, percorrendo 
diversas províncias e ame-
alhando cada vez mais fãs. 
Atualmente, está entre as top 
5 das cantoras mais lembra-
das pela população local.

No Brasil, o sucesso 
também é grande, especial-
mente na comunidade nipo-
-brasileira. Nos mais diversos 
concursos espalhados pelo 
país, é comum cantores ama-
dores interpretarem músicas 
da cantora nos palcos. Além 
disso, diversas aulas de canto 
voltadas à musicalidade japo-
nesa utilizam canções dela, 

Ingressos para o show de Mizumori Kaori no 
Brasil começam a ser vendidos nesta sexta-feira

custará R$ 20,00).
(Aldo Shiguti)

3º LIBERDADE JAPAN 
FESTIVAL
Quando: Dias 25 e 26, das 10 
às 18H
Onde: Salão de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel – 
Rua da Glória, 425 – Liber-
dade (Próximo à Estação Li-
berdade do Metrô)
Informações pelo telefone: 
11/3207-8511
Entrada Franca

Depois do sucesso das 
duas primeiras edições, vem 
aí o 3º Liberdade Japan Fes-
tival. O evento, que reúne 
gastronomia, bazar e atrações 
musicais, acontece nos próxi-
mos dias 25 e 26, no Salão de 
Convenções do Nikkey Palace 
Hotel, no bairro da Liberdade. 
Desta vez, com uma grande 
novidade: a festa terá como 
tema o caqui. De acordo com 
o mágico e produtor Ossamá 
Sato, além da fruta in natura, 
os visitantes poderão encon-
trá-la sob diferentes formas, 
como em doces, geleias, pas-
tel, bolo e tortinhas entre ou-
tras guloseimas.

Na parte artística, atrações 
para todos os gostos. Além do 
cantor Nobuhiro Hirata e do 
show de mágica com o The 
Oriental Magic Show, o pú-
blico poderá conferir ainda as 
apresentações do ídolo juvenil 
Teddy Shigueyama, o grupo 
de k-pop STS 3 e Fernando 
Chinen “Psy Cover Oficial”.

Na praça de alimentação, 
pratos típicos japoneses como 
yakissoba, temaki, karague, 
guioza. Quem preferir pode 
reservar seu yakissoba ante-
cipadamente com desconto 
por R$ 15,00 o prato (no dia 

ARqUivO

lIBERDADE JAPAN FEStIVAl

3ª edição traz Teddy Shigueyama e caqui como tema

pois é uma cantora que utiliza 
diversas técnicas na hora de 
soltar a voz.

Suas músicas represen-
tam toda a singularidade e 
delicadeza, tanto nas letras 
quanto nas melodias, fazendo 
sucesso entre jovens, adultos 
e idosos. Em suas apresenta-
ções no Brasil, deve incluir 
em seu repertório clássicos da 
carreira, além de releituras de 
canções tradicionais.

Participações especiais - 
O público que prestigiar o 
evento também será brindado 
com mais surpresas, como 
a participação especial do 
trio Hayabusa. Formado em 
2011, o grupo une a tradição 
do enka com o frescor das 
músicas pop, resultando em 
um som alegre e despreten-
sioso. Além do trio, também 
vem ao Brasil a cantora Iwasa 
Misaki, que foi destaque no 
grupo AKB48, um dos mais 
populares entre jovens do Ja-
pão. Por aqui, ela interpretará 
canções tradicionais, abri-
lhantando ainda mais o show 
de Mizumori Kaori.

Todo o espetáculo tem o 

apoio do Instituto NAK do 
Brasil e da produtora japo-
nesa Nagara Group Produc-
tions, responsável pelos artis-
tas japoneses.

(Aldo Shiguti)

MIZUMORI KAORI - 
GRAND CONCERT BRAZIL
Quando: 12 de agosto 
Onde: Anhembi - Auditó-
rio Celso Furtado (Avenida 
Olavo Fontoura, 1209), São 
Paulo
Horários: 1º sessão - 15 ho-
ras / 2ª sessão – 19h30 
Participações especiais:
Hayabusa e Iwasa Misaki 
Ingressos: 
de R$ 300,00 a R$ 400,00. Ido-
sos acima de 65 anos de idade 
e estudantes (mediante apre-
sentação da carteirinha) pa-
gam meia entrada.
Pontos de venda: 
ingressorapido.com.br, Ins-
tituto NAK do Brasil (rua 
Sebastião Guimarães Correa, 
36, São Paulo) e Hotel Nikkey 
Palace (rua Galvão Bueno, 
425, Liberdade - SP)
Mais informações: 
mizumorikaori.com.br ou 
pelo telefone (11) 2275-8277

O trio hayabusa também virá ao Brasil pela primeira vez

iwasa Misaki deixou o grupo AkB48 para seguir a carreira solo

Mizumori kaori, que virá ao Brasil em agosto é considerada uma das grandes intérpretes de seu país

Público terá à disposição uma variedade de docesMágicos do the Oriental Magic Show também se apresentarão

Mega Bazar é outro atrativo do Liberdade japan Festteddy Shigueyama é uma das atrações da terceira edição do evento
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Cavalinha -Scomber colias

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite re-
sistente a água, umidade, mare-
sia, temperaturas adversas e com 
bateria de longa duração. Quando 
suas aventuras exigem segurança o 
SPOT Gen3 permite que sua família 
e amigos saibam que você está bem e envia mensagens de emergên-
cia com sua localização GPS, isto tudo apertando um único botão. 
Informações e compras www.spotcomsat.com.br email: comercial@
spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak Pesca reco-
menda o site que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer 
com responsabilidade equipamentos de tamanha importância. Loja 

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

Site Moro Deconto
P e r f e i t o s 
para deixar 
suas pesca-
rias ainda 
mais provei-
tosas! Além de toda linha das consagradas iscas artificiais, você terá 
à disposição também componentes como: argolas, grubs, hélices, 
olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido por estilo ou peixe. Iscas 
para peixes de água doce ou salgada, com garantia da marca, no 
site www.morodeconto.com.br  Visite, veja e compre!  www.mo-
rodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.com.br ou fone 
(41)3244 5353      

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 ver-
dadeira história)  Apresentação 
do livro pelo saudoso psiquiatra e 
educador Dr. Içami Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço 
ao Ferreira por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai 
encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por 
casos de amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determina-
ção, sofrimento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as tra-
palhadas da contra espionagem do serviço secreto americano, cujos 
elementos terminavam frustrados diante das tolices que inventavam. 
Nippak Pesca assinala que conhecer o seu passado é primordial para 
consolidar no presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, 
advogado aposentado, escreveu este romance para revelar fatos omi-
tidos 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- 

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

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida 
é depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natu-
ral (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de 
milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um 
período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCa-
chaça, 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 Mer-

cosul. Informações no site: www.coluni-
nha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com 
moderação e se for dirigir não beba!

Massa para pesca – União Pesca
Março ainda continua quente e o sol nos ins-
pira a pescar, é ter sempre a isca certa para 
aumentar ainda mais suas chances de sucesso 
na pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar a 
fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce de lei-
te, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, ba-
nana, milho verde, mel, bichinho da laranja, 
carnívora, amendoim, natural vermelha e natu-
ral amarela, em embalagem de 500g. Procure 

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

cURtAS

Por Mauro Yoshiaki Novalo

As atividades indoors 
(academias de ginasti-
cas e etc) estão cheias, 

e a cada dia cresce o número 
de interessados. Sendo que 
alguns destes praticantes, 
além dos exercícios aeróbi-
cos, de musculação, buscam 
atividades lúdicas ou sim-
plesmente o contato maior 
com a natureza. É comum 
ver nas grandes avenidas que 
incorporaram espaço para ca-
minhadas, muito movimento 
de pessoas indo de lá para cá 
e vice versa, durante o dia e 
a noite, aproveitando suas 
horas vagas para diminuir o 
sedentarismo.

Com o crescimento contí-
nuo da população nas grandes 
cidades – exemplo da cidade 
de São Paulo - é obvio que os 
espaços públicos se tornaram 
insuficientes para a pratica 
destas atividades. Nos finais 
de semana e feriados, é co-
mum encontrar os parques 
lotados e consequentemente 
passou a ser normal enfrentar 
longas filas para estacionar 
os carros. Quem mora mais 
distante destes locais precisa 
ter muita paciência para se ter 
momentos de lazer. 

Ciclovias pipocaram na 
capital paulista mas isto não 
quer dizer que seja seguro an-
dar de bike para todo lugar, 
pois ao mesmo tempo é con-
siderável também o aumento 
de roubo destes equipamen-
tos. Coisas da metrópole, é 
o preço a pagar por morar 
numa cidade que literalmente 
não dorme e você encontra de 
tudo a qualquer hora. 

Com a insegurança ron-
dando sempre quem fica na 
área urbana, a preferência 
nos dias de folga ou feriados 
é escapar, indo para lugares 
menos agitados e mais afas-
tados destas grandes concen-
trações. Aumentaram consi-
deravelmente os praticantes 
para atividades como monta-
nhismo, pescarias, trekking, 
bike cross, rallye a pé ou de 
veículos, canoagem e etc que 
são procuradas como forma 
de lazer, relaxamento e para 
exercitar os músculos tensos 
pelo dia a dia. 

Aconselhável sempre ir 
em grupos, e de preferência 
monitorados a distância prin-
cipalmente quando se embre-
nham em locais ermos ou de 
difícil acesso. A indicação é 
sempre ir acompanhado de 
um guia ou pessoa conhe-
cedora do local e experiente 

no assunto. Enfatizamos que 
a segurança deve estar sem-
pre em primeiro lugar. Uma 
sugestão de dispositivo para 
levar em atividades outdoors 
é o SPOT Gen3.

Este rastreador permite 
que você se comunique com 
amigos e familiares onde 
quer que suas aventuras te 
levem! Ele envia mensagens 
pré-programadas, suas loca-
lizações, mensagens de ajuda 
e S.O.S., tudo isso ao apertar 
um botão! Além disso, forma 
um mapa com todo o seu 
trajeto atualizado em tempo 
real, integrado com a plata-
forma Google Maps, para 
ser compartilhado com quem 
você quiser, através de suas 
redes sociais ou sua página 
compartilhada (configurada 

antecipadamente). É um ras-
treador pessoal via satélite 
e surgiu da necessidade de 
proporcionar comunicação e 
segurança àqueles que vão se 
aventurar e viajar para áreas 
remotas.

Um exemplo de como 
funciona:

- ao pressionar o botão de 
Check-In, você envia uma 
mensagem pré-programada 
em sua conta para contatos 
cadastrados para esta função, 
que receberão mensagens 
SMS com suas coordenadas 
(Latitude e longitude), ou 
emails com link para o Goo-
gle Maps™ mostrando sua 
localização no momento do 
envio da mensagem.

É um produto leve e pe-
queno, porém robusto o sufi-
ciente para aguentar choques, 
situações diversas de tem-
peratura e altitude.  É para 
desbravadores e aqueles que 
não temem mas respeitam 
o perigo. Sua estrutura é à 
prova d’água, podendo imer-
gir o produto até 1 metro de 
profundidade durante no má-
ximo 30 minutos. 

Seja em qual ambiente 
estiver, é uma boa forma de 
assegurar que você poderá 
emitir e sinalizar sua efetiva 
posição para qualquer neces-

sidade urgente, se necessário 
for.

Um bom motivo para ter 
na sua bagagem e assim se 
dedicar com tranquilidade 
para fazer o que interessa, 
ou seja aproveitar o seu mo-
mento de relax ou adrenalina. 
Não esquecer do protetor so-
lar e repelente contra insetos. 
Vacinar contra febre amarela 
com antecedência de no mí-
nimo 10 dias, se for para local 
de risco.

Ótimas atividades!!! Óti-
mas 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

Top Fishing Tur 
www.topfishingtur.br

União Pesca 
www.uniaopesca.com.br

Por Marcelo Szpilman 
e ilustração de Antônio 

Woyames

Coloração: Dorso azul-me-
tálico com diversas barras 
escuras verticais, algumas in-
terrompidas. Flancos e ventre 
amareloprateados com várias 
manchas escuras arredonda-
das. As peitorais apresentam 
uma mancha escurecida em 
suas bases.

Características: Corpo alon-
gado, fusiforme e pouco com-
primido lateralmente. Foci-
nho pontudo. O olho possui 
membranas adiposas cobrin-
do suas margens anterior e 
posterior. Duas dorsais bem 
separadas. O segundo espi-
nho da dorsal é bem maior, 
decrescendo em tamanho até 
o último. Apresentam 5 pínu-
las dorsais e 5 anais e 2 qui-
lhas dérmicas no pedúnculo 
caudal. Nadadeira caudal 
furcada. Processo interpélvi-
co constituído de apenas uma 
pequena saliência. Podem 
chegar a 2,9 kg, mas o co-
mum são espécies de 0,6 kg.

Ocorrência: Nas águas tro-
picais e subtropicais e tempe-
radas do Atlântico. No Brasil, 
ocorrem em todo o litoral.

Habitat: Pelágicas costeiras 
de águas relativamente rasas, 
nadam ativamente próximo 
da superfície. Durante o dia 
ficam nas águas litorâneas e à 
noite costumam ir para o mar-
-aberto.

Hábitos: São encontradas em 
pequenos a grandes cardu-
mes formados por indivíduos 
com tamanhos semelhantes. 
Alimentam-se de pequenos 
peixes pelágicos, como a sar-
dinha e a anchova, lulas, co-
pépodos e outros crustáceos 
planctônicos.

Captura: Sua carne é con-
siderada de boa qualidade e 
possui grande importância 
comercial. Freqüente nos 
mercados, é comercializada 
fresca, salgada, defumada 
ou congelada. A indústria de 
enlatados utiliza sua carne 
ocasionalmente. São captu-
radas com espinhel, armadi-
lhas, arrastão de praia, rede 
de arrasto e rede de cerco, 
freqüentemente junto com a 
sardinha.

Na pesca esportiva, é cap-
turada com o corrico. É tam-
bém muito utilizada como 
isca para outros peixes. 

Outros nomes vulgares: 
Cavala-de-reino, cavala-sar-
dinheira, periquito, serra-de-

-escama (PE), muzundu ou 
muzundum (RJ).

*Marcelo Szpilman, biólogo 
marinho formado pela UFRJ, 
com Pós-graduação Executiva 
em Meio Ambiente (MBE) pela 
COPPE/UFRJ, é autor dos li-
vros Guia Aqualung de Peixes 
(1991) e de sua versão amplia-
da em inglês Aqualung Guide to 
Fishes (1992), Seres Marinhos 
Perigosos (1998), Peixes Mari-
nhos do Brasil (2000) e Tuba-
rões no Brasil (2004). Diretor-
-presidente do Aquário Marinho 
do Rio de Janeiro, membro do 
Conselho da Cidade do Rio de 
Janeiro (área de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade) e colunista 
do site Green Nation.

Segurança nas atividades outdoors
Exercícios físicos sempre foram ligados a esportistas, hoje também relacionados ao bem 
estar, são cada vez mais praticados por todos que procuram um estilo melhor de vida.
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AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

Foque em suas metas
“Nenhum objetivo é 

alcançado sem esforço, 
muito esforço”

Em um país onde a exce-
ção vira regra, o errado vira 
certo, e boa parte do povo 
tem síndrome de coitado, 
existem também muitas pes-
soas que buscam seus méri-
tos, se esforçam e tentam de 
todas as formas melhorar a 
si mesmas e a sociedade em 
que vivem. Estas pessoas 
servem sempre de motiva-
ção, pois nosso país precisa 
urgentemente de exemplos 
de como fazer, e não apenas 
de almejar algo e simples-
mente querer que aconteça 
de forma fácil e sem esforço. 

Todo objetivo necessita 
de planejamento, disciplina, 
esforço, perseverança e ati-
tude, convicção de que é 
capaz. Para que esta ação se 
torne viável e que dê resul-
tados, as metas são impres-
cindíveis. 

Antes de iniciar, porém, 
é de extrema importância 
se perguntar o quanto está 
disposto a se sacrificar por 
este objetivo. Muitos dizem 
querer o resultado, porém 
não estão dispostos a pagar 
o preço. Será que estaria 

disposto a deixar as festas, 
a diversão, a ociosidade, a 
preguiça? Será que deixa-
ria a conveniência e passar 
a fazer o que tem que fa-
zer, independentemente das 
circunstâncias? Será que 
deixaria a síndrome de coi-
tado e passaria a pensar que 
quem quer algo, tem que se 
esforçar mais que todos? 
Será que passaria a não dar 
mais justificativas e descul-
pas e pensar que é preciso 
fazer e pronto? Se a resposta 
foi sim, Parabéns! Mas te-
nha a certeza que o caminho 
não se tornará mais fácil por 
conta disso. 

O que motiva você a 
chegar a seu objetivo, é 
você mesmo!!!!! Seja firme, 
não dê desculpas, seja cum-
pridor de metas, seja aque-
le que serve de exemplo, 
aquele que chegará onde 
quer!!!!!

O caminho não é mais 
fácil para ninguém e lem-
bre-se de que quem reclama 
é geralmente aquele que não 
teve capacidade de chegar.

Nossa sociedade precisa 
urgentemente de bons exem-
plos, faça a sua parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

DIA 26

DivULgAÇÃO

Como nas edições pas-
sadas, nesta época do 
ano, o Atletismo Dia-

dema Tenri Gakuen Rikujo-
-Bu realizará no próximo dia 
26, a sua tradicional Festa do 
Sorvete, neste ano pela 17ª 
vez consecutiva, na sede do 
CCOB - Centro Cultural Oki-
nawa do Brasil, na avenida 
Sete de Setembro, 1670, em 
Diadema.

“Essa Festa do Sorvete 
tem como objetivo angariar 
fundos para a manutenção 
das atividades do Atletismo 
Diadema Tenri Gakuen 
Rikujo-Bu, que conta com 
movimentado calendário de 
competições durante todo o 
ano”, conta Flavio Fukuda, 
presidente da associação. A 
festa é planejada pela direto-
ria administrativa e acontece 
graças a participação, apoio e 
união dos pais, amigos e dos 
próprios atletas.

Como em anos anteriores, 
os organizadores prometem 
um dia de muitos sabores e a 
animação, com muito sorve-
te é claro. No local, também 
haverá uma ampla e variada 
praça de alimentação onde o 
público poderá adquirir co-
midas típicas japonesas como 
yakissoba, tempurá, guioza, 
obentô e também iguarias 
brasileiras como pastéis, 
churrasquinhos de carnes e 
doces típicos japoneses. Para 
entreter o público, os orga-
nizadores, como nas edições 
passadas, programaram um 
grandioso bingo com muitos 
prêmios.

Histórico – O Atletismo Dia-
dema Tenri Gakuen Rikujo-
-Bu (https://www.facebook.
com/Atletismo.Diadema/) 

é uma entidade responsável 
por incentivar o hábito saudá-
vel do esporte atletismo que 
congrega crianças “nikkeis” 

desde os cinco anos até a fase 
adulta.

 “O objetivo principal da 
Associação é a preparação de 
atletas para participação em 
torneios de incentivos e com-
petições de âmbito nacional, 
visando também a formação 
do jovem e o preparo para 
inserção no mercado de tra-
balho”, afirma Aldo Torikai, 
vice-presidente.

Nos últimos Jogos da Con-
fraternização Nikkei 2016, re-
alizada na Cidade do México, 
três atletas do Atletismo Dia-
dema: Eduardo Nara, Henri-
que Yamate e Fábio Morioka, 
treinados por Daniel Koga 
conquistaram quatro meda-
lhas para a equipe brasileira. 

Atletismo Diadema Tenri Gakuen realiza 17ª Festa 
do Sorvete no centro cultural okinawa

 
Engo Marcos Ya-
mada – Consultor 
Especialista em TM
Se comunica em In-
gles, Japones, Espa-
nhol e Portugues.

usar o conhecimento.
Vivenciar um intercâm-

bio num país nativo do inglês 
pode acelerar a aprendizagem 
e ser também uma excelente 
experiência de vida. Quando 
saímos da zona de conforto 
somos obrigados a pensar e 
falar em inglês, também ob-
servar e respeitar as regras do 
país e agir com responsabili-
dade.

Portanto, os intercâmbios 
que realizamos com os mesa-
-tenistas, levando-os para a 
Europa, China e Japão, tem 
dado excelentes resultados 
não só para a prática do tênis 
de mesa, mas também para o 
crescimento pessoal de cada 
um.  

Imagine agora se você 
puder estudar inglês e fazer 
algo que mais gosta: “prati-
car tênis de mesa”. Sim, isso 
é possível em julho de 2017. 
O intercâmbio de idiomas 

associado ao treinamento 
da modalidade, possibilita 
uma nova experiência, traba-
lhando os valores esportivos 
de persistência, garra, traba-
lho em equipe e disciplina.

Agora pela primeira vez, 
vamos realizar um intercâm-
bio nos EUA, graças a uma 
parceria com a empresa MK 
Idiomas, que abraçou essa 
ideia e buscou um parceiro lá 
nos Estados Unidos para ofe-
recer aos brasileiros a opor-
tunidade de estudar inglês e 
praticar tênis de mesa com es-
pecialistas. E o melhor, em um 
ambiente seguro! Ainda temos 
algumas vagas para mesa-
-tenistas com mais de 14 anos.

O ensino do idioma é den-
tro do campus da Cal Poly, 
uma conceituada universi-
dade na Califórnia, e os trei-
nos divididos entre as depen-
dências da universidade e a 
Associação de Tênis de Mesa 

Intercâmbio Brasil – 
Estados Unidos

Nem todos mesa-tenistas 
serão campeões, muito me-
nos irão participar de uma 
Olimpíada, porém, o impor-
tante é saber aproveitar as 
poucas oportunidades que 
surgem através da dedicação, 
assiduidade, esforço  numa 
modalidade.

As portas se abrem para 
os atletas viajarem e conhe-
cerem todo o país nas com-
petições oficiais, além de 
intercâmbios pelo mundo e 
das novas amizades interna-
cionais. 

Num mundo globalizado, 
onde os povos e culturas se 
misturam, é cada vez mais 
essencial o cultivo de valores 
para que o indivíduo se forta-
leça e se torne um ser humano 
que contribua para a constru-
ção de uma sociedade melhor 
e esse trabalho é facilitado se 
souber falar outras línguas, 
nos permitindo assimilar de 
forma mais rápida e abran-
gente os costumes e hábitos 
de cada país.

Porém, aprender outro 
idioma nem sempre é uma ta-
refa simples. Apesar de estu-
dar por muitos anos o inglês, 
muitas pessoas tem dificul-
dade de se comunicar; um dos 
motivos pode estar na falta de 
oportunidade para praticar e 

de Los Angeles (LATTA _ 
Los Angeles Table Tennis As-
sociation), capitaneada pela 
Tawny Banh, mesatenista da 
equipe olímpica dos EUA 
(2000 - 2004) e medalhista 
Pan Americana. 

Quem domina o inglês 
ou outro idioma, sem dúvida 
alguma, aproveitará melhor 
uma viagem ao exterior, pois 
vivenciará com mais ênfase a 
cultura local, e na vida profis-
sional, terá uma importante 
vantagem competitiva; O di-
ferencial para ser contratado, 
pode estar em alguns detalhes 
tanto esportivo como de falar 
várias línguas. 

DivULgAÇÃO

tÊNIS DE MESA

Vantagens de participar no esporte ou de alguma equipe

Universidade conveniada

Festa será realizada na sede da Associação Okinawa kenjin do Brasil, em Diadema

como nos anos anteriores, haverá muita animação e sorvete

Organizadores prometem entreter público com várias atrações

Público também terá à disposição comidas típicas japonesas

Atividades Extras –  A 
equipe técnica organiza acan-
tonamentos semestralmente, 
de praia e campo e com parti-
cipação dos familiares, como 
forma de promover sua inte-
gração.

Como atividade social, 
faz parte do calendário anual 
a promoção do Bazar Benefi-
cente de roupas e objetos do-
ados pelas famílias, que obje-
tiva atender a população ca-

rente da cidade de Diadema. 
A atividade de preparação 
de almoço para os internos 
da entidade Kodomo-No-
Sono é uma atividade inte-
grante do calendário anual. 
Como atividades de integra-
ção familiar, a diretoria do 
Atletismo Diadema Tenri 
Gakuen Rikujo-Bu promove 
eventos da cultura japonesa 
como shinen kai, bonen kai e 
motitsuki.
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SAA HAJIMEYOU – Re-
alizado no último dia 12, no 
Grande Auditório do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), a segunda 
edição do Saa Hajimeyou 
contou com a participação 
de vários artistas de diver-
sas manifestações artísticas 
como o Coral Miriam Otachi, 
o grupo de dança Hanaya-
gui Ryu Kinryukai, Associa-
ção Kenko Taisso do Brasil, 
Takeshi Nishimura, Karen Ito 

e Yuzo Akahori. Idealizado, 
coordenado e executado pela 
cantora Mariko Nakahira, o 
evento teve como objetivo ar-
recadar recursos para a con-
clusão das obras do Espaço 
Cultural Bunkyo. Na ocasião, 
Mariko Nakahira entregou à 
presidente do Bunkyo, Ha-
rumi Goya, a quantia de R$ 
14.500,00  ( o equivalente a 
532 mil ienes) arrecadados 
pela cantora no Japão.

Fotos: Jiro Mochizuki

Yuzo Akahori takeshi Nishimuratakeshi Nishimura com Mariko Nakahira

takeshi Nishimura, harumi goya, Mariko Nakahira, Miriam Otachi, 
karen ito e Yuzo  Akahori

Público interage com participantes do kenko taissoParticipação da cantora karen ito

Mariko Nakahira repassa a harumi goya valor que ela arrecadou 
no japão

Mariko Nakahira idealizou, coordenou, executou e cantou

Mariko Nakahira comanda o espetáculo ao lado de takeshi 
Nishimura e karen ito

Mariko Nakahira com hanayagui Ryu kinryukaikaren itoIdealizadora do espetáculo, Mariko recebe flores

harumi goya, jorge Suzuki e Mariko Nakahirahanayagui Ryu kinryukaicoral Miriam Otachi

Mariko Nakahira, karen ito, takeshi Nishimura, kenko taisso, coral Miriam Otachi e Yuzo Akahori

Associação kenko taisso do BrasilApresentação do hanayagui Ryu kinryukai

A união faz a força: artistas e voluntários se unem em prol do Bunkyo


