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restaurantes japoneses

chIbbAS

Com o objetivo de “pre-
servar as raízes da milenar 
culinária japonesa, evi-
tando assim a descaracte-
rização de suas origens e 
consequentemente a perda 
de sua tradição”, tomou 
posse nesta segunda-feira, 
15, a diretoria da Associa-
ção Brasileira de Gastro-
nomia Japonesa. Reali-
zada na Associação Aichi 
do Brasil, a reunião inau-
gural serviu também para 
apresentar os objetivos da 

entidade que, na verdade, 
é uma reedição da Asso-
ciação Brasileira de Culi-
nária Japonesa – entidade 
fundada em 1993 e extinta 
em 2005. Além da altera-
ção no nome – de Culi-
nária para Gastronomia 
– a ABGJ tem também 
um novo CPJ. “Até ten-
tamos entrar em contato 
com alguns ex-diretores 
da ABCJ”, conta o recém-
-empossado presidente da 
ABGJ, Flavio Nakaoka.

Associação quer ‘preservar raízes’ e 
evitar ‘descaracterização’ da culinária 

Primeiro grande 
evento da comu-
nidade nikkei 
a ser realizado 
pós-inauguração 
da Japan House 
São Paulo – pri-
meira unidade 
do projeto global 
do governo japo-
nês que promete 
trazer para a ca-
pital paulista um 
novo olhar sobre 
o Japão contem-
porâneo – a 11ª 
edição do Bunka 
Matsuri – a Festa 
da Cultura Japo-
nesa que este ano 
acontece também no Pavilhão Japonês, tem como “maior 
riqueza a criatividade de seus voluntários”. 
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Logomarca dos 110 anos será apresentada nesta sexta-feira
A Comissão para Comemo-
ração dos 110 Anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil 
– que tem como presidente 

Harumi Arashiro Goya, e 
presidente do Comitê Exe-
cutivo Yoshiharu Kikuchi – 
apresentará nesta sexta-feira 

(19), a partir das 19 horas, 
no Salão Nobre do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-

tência Social), a logomarca 
criada pelo artista plástico 
Kazuo Wakabayashi, alusiva 
à comemoração.          Pag 2

A falta de planejamento foi 
o ponto central das discus-
sões na Audiência Pública 
realizada no último dia 11, 
na Distrital Sudeste da As-
sociação Comercial de São 
Paulo. O debate proposto 
pelo vereador Aurélio No-
mura, líder do governo na 
Câmara Municipal, teve 
como objetivo discutir a 
implantação da Faixa Ex-
clusiva de Ônibus na aveni-
da do Cursino e a ciclofaixa 
na Av. Bosque da Saúde. 

nomura convoca audiência para debater 
ciclofaixas e corredores de ônibus

DIvULgAçÃO
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8ª edição do Festival do 
japão de Vinhedo acontece 
neste fim de semana

DIvULgAçÃO
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A Associação Cultural e 
Esportiva Nikkey de Vi-
nhedo (Acenvi) realiza 
neste fim de semana (20 e 
21), no Parque Municipal 
Jayme Ferragut, a oitava 
edição do Festival do Ja-
pão. O evento, que conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo e apoio do Con-
sulado Geral do Japão em 
São Paulo, tem como ob-
jetivo a divulgação da cul-
tura, do intercâmbio social 
e econômico entre Vinhedo 
e o Japão. Além de exposi-
ções, haverá estandes de 
vendas de produtos japone-
ses importados e praça de 
alimentação com a tradi-
cional culinária japonesa.  
Na parte artística, estão 
programadas apresenta-
ções de artes marciais, 
danças folclóricas, taiko 
e shows com cantores co-
nhecidos da comunidade.

11º Bunka Matsuri quer 
‘valorizar a criatividade’

––––––––––––––—–––| Pág. 03

DIvULgAçÃO

Em seu último dia como 
prefeito em exercício da 
Capital, o presidente da 
Câmara Municipal de São 
Paulo, Milton Leite (DEM) 
esteve nesta quarta-feira, 
17, no bairro da Liberdade. 
Ele foi recepcionado na Pra-
ça da Liberdade pelo presi-
dente da Acal (Associação 
Cultural e Assistencial da 
Liberdade), Hirofumi Ike-
saki; pelo presidente do 
Comitê Executivo da Co-
missão para Comemoração 
dos 110 anos da Imigração 
Japonesa no Brasil, Yo-
shiharu Kikuchi; pelo 1º 
vice-presidente do Bunkyo, 
Osamu Matsuo e pelo pre-
sidente do Conseg Liber-
dade, Akio Ogawa, além do 
delegado aposetado da Po-
lícia Federal, Mario Ikeda, 
idealizador do projeto que 
visa a mudança do nome 
da Praça da Liberdade para 
Praça da Liberdade-Japão.

Massao Vilela conquista 
título do torneio de Kobudo
O Instituto Cultural Niten realizou no 
último dia 5, na Associação Paulista 
de Cirurgiões Dentistas, no bairro de 
Santana, o 15º Campeonato Brasileiro 
Individual de Kobudo. A competição 
contou com a participação de cerca de 
200 praticantes de várias Unidades do 
Niten. Pelo terceiro ano consecutivo, o 
campeão geral foi Massao Vilela.

A Festa de 177 anos de 
Piedade e 17ª Festa do Kaki 
Fuyu serão realizadas nesta 
sexta-feira, sábado e domingo 
(dias 19, 20 e 21), na Asso-
ciação Cultural e Esportiva 
de Piedade (Acep) – Kaikan, 
onde ocorrerão shows com 
a dupla sertaneja Matogros-
so e Mathias, com a cantora 
internacional de rock Tarja 
Turunen e com o cantor Joe 
Hirata, entre outros.

17ª Festa do ‘Kaki Fuyu’ começa nesta sexta-feira
DIvULgAçÃO
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em seu último dia como prefeito em 
exercício, Milton Leite visita a Liberdade
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

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

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

ARTE ATUAL FESTIVAL – QAP: 
TÁ NA ESCUTA?
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 05/05 a 21/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ 
SABE... - YOKO ONO
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 01/04 A 28/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo - Sessões: 
das 11h às 13h (entrada até ás 13h); 
das 13h ás 15h (entrada até ás 15h); 
das 15h às 17h (entrada até ás 17h); 
das 17h às 20h (entrada até ás 19h)
Ingresso: R$12,00 – 1ºlote -  01 
março – liberado vendas do dia 02-
30 abril e 2° lote – 24 março – libe-
rado vendas do dia 01-28 maio
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

ARTIFICES DA MADEIRA – MO-
BILIÁRIO E OBJETOS
Curadoria: Dimitri Buriti
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do 
Chá cx 05, acesso pela Estrada do 
Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das 
Cruzes/SP) 
De 02/04 a 21/05/2017
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

CASARÃO DO CHÁ – MOGI DAS 
CRUZES/SP 
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do 
Chá cx 05, acesso pela Estrada do 
Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das 
Cruzes/SP) 
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 

Durante a semana visitas monito-
radas: Escolas – visitação gratuita; 
Grupos Turisticos – R$100,00 até 
30 pessoas. Agendamentos 11/4792-
2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

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

PINACOTECA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
Onde: End. 1: Praça da Luz 02 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Pos-
sui bicicletário e estacionamento 
gratuito) 
Informações: 11/3324-1000
Onde: End. 2: Largo General Osó-
rio 66 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Esta-
cionamento 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 e Website: 
www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Traba, Sa-
lão de Atos, Tiradentes e Pavilhão 
da Criatividade Darcy Ribeiro de 3ª 
a domingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e aos 
sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Principal, 
2-Acesso rua Tagipuru, 5-Acesso à 
Praça Cívica, 6 e 7 Acesso à Galeria 
Marta Traba, 8-Acesso ao estacio-
namento, 9-Acesso ao prédio admi-
nistrativo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao Auditó-
rio Simón Bolívar e 14 e 15 Acesso 
ao estacionamento do auditório. 

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

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM 
DE SÃO PAULO - MIS
Onde: 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

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

Horário: das 10h às 12h e das 13h 
às 17h 

EVENTO 

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CUL-
TURAL
Pioneiro nessa atividade cujo obje-
tivo 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 country. To-
dos os domingos Baile com Música 
ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi) 
Dias 20 e 21/05/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 16h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 com 
Iritsu 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua 
Tomas Gonzaga 95, Liberdade)
Dia 25/05/2017 (todas as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 com 
Iritsu

FEIRA DE EMPREGOS NO JA-
PÃO
Onde: Bunkyo – Edifício anexo, 
Sala de Exposição (Rua São Joa-
quim 381, Liberdade)
Dias 19 e 21/05/2017
Horário: 19 das 14h às 16h30 e 21 
das 13h às 16h
Inscrição: contato@ciate.org.br 
Informações: 11/3207-9014

17ª FESTA E EXPOSIÇÃO KAKI 
FUYU PIEDADE 2017
Shows: 19/05 Mato Grosso e Ma-
thias, 20/05 Joe Hirata e Eduardo 
Moraes e Banda e 21/05 Tarja Tu-
runen.
Onde: Associação Cultural e Espor-
tiva de Piedade - Kai Kan (Rodovia 
SP 250 km 101, Trecho Piedade/Pi-
lar do Sul)
Dias 19, 20 e 21/05/2017
Horário: 19 abertura às 16h, 20 e 
21 à partir das 9h

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 20/05/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

3º BAILE SHOW – VILA CARRÃO
Onde: Associação Okinawa da Vila 
Carrão (Pça Haroldo Daltro 297, 
Vila Carrão) 
Dia 20/05/2017 
Horário: 18h
Convites: R$30,00 e R$25,00 ante-
cipado 

8º FESTIVAL DO JAPÃO EM VI-
NHEDO/SP 2017
Onde: Parque Municipal Jayme 
Ferragut (Estr da Boiada S/N, Por-
tal, Vinhedo/SP)
Dias 20 e 21/05/2017
Horário: 20 das 10h às 22h e 21 das 
10h às 18h

11º BUNKA MATSURI – FESTIVAL 
DA CULTURA JAPONESA
Onde: Pavilhão Japonês do Parque 
Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Ca-
bral, Portão 10, próximo ao planetá-
rio e ao Museu Afro). 

De 20 a 25/05/2017
Horário: das 9h às 17h
Informações: www.facebook.com/
events/1602685119758849

11º KITAKATA LÁMEN MATSURI
Onde: Associação Fukushima Ken-
jin do Brasil (Rua da Gloria 721, 
Liberdade)
Dia 21/05/2017
Horário: 11h às 15h
Informações: 11/3208-
8499 e www.facebook.com/
events/1951880001757371

10º FESTIVAL JAPÃO - BRAGAN-
ÇA PAULISTA 2017
Onde: Av Nipo-Brasileira 340, Jd 
América, Bragança Paulista/SP)
Dias 27 e 28/05/2017
Horário: 10h
Ingresso: R$3,00
Informações: 11/4033-2996

11º IWATE KENJINKAI WANKO 
SOBA MATSURI
Onde: Iwate Kenjinkai do Brasil 
(Rua Tomás Gonzaga 95, 1º andar, 
Liberdade)
Dia 28/05/2017
Horário: 11h às 15h
Ingresso: Até 5 anos entrada gra-
tuita; De 6 a 12 anos R$20,00 e 
Acima de 13 anos R$30,00
Informações: https://
www.facebook.com/
events/1873648749570651

11º PRÊMIO INTERNACIONAL 
DE MANGÁ
Inscrições: Até 05/06/2017
Inscrições e informações: Embai-
xada ou Consulados Gerais do Japão
Informações em português: http://
www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/
not_17_05_international_manga_
award2017.html

CURSO 

OFICINA DE MANGÁ: TEORIA E 
PRÁTICA
Onde: Casa de Cultura Japonesa, 
na Cidade Universitária – USP (Av. 
Prof. Lineu Prestes 159, sala 13, Ci-
dade Universitária)
De 04/04/2017 a 06/06/2017, às 
terças-feiras
Horário: das 14h às 17h
Informações: sce.fflch.usp.br/
node/2303

CURSO DE KIRIGAMI
Onde: Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão (Rua Vergueiro 727, 5º andar, 
Liberdade)
De 10/04 e 29/05/2017
Horário: 14h às 16h30
Informações e valores: www.acbj.
com.br/index.php/kirigami-abril/ 

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

A Comissão para Come-
moração dos 110 Anos da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil – que tem como presidente 
Harumi Goya, e presidente 
do Comitê Executivo Yoshi-
haru Kikuchi – apresentará 
nesta sexta-feira (19), a partir 
das 19 horas, no Salão Nobre 
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira dse Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), a 
logomarca criada pelo artista 
plástico Kazuo Wakabayashi, 
alusiva à comemoração.

Na ocasião, serão divul-
gados também os principais 
itens da programação co-
memorativa e os membros 
da Comissão Organizadora. 
A cerimônia principal, con-
forme antecipado pelo Jor-
nal Nippak, acontecerá no 
dia 21 de julho de 2018, du-
rante a realização do Festival 
do Japão, no São Paulo Exhi-
bition & Convention Center, 
localizada no início da Rodo-
via dos Imigrantes.

Outro destaque será a vi-
sita de um membro da Famí-

lia Imperial do Japão. Além 
da capital paulista, cidades 
da região Noroeste paulista, 
como Marília, Promissão e 
Araçatuba, também se candi-
dataram para receber a visita, 
caso ela seja confirmada.

De acordo com o presi-
dentee do Comitê Executivo, 
Yoshiharu Kikuchi, a série de 
eventos comemorativos irá 
começar já nos primeiros dias 
de janeiro de 2018. O lança-
mento dos 110 anos deve ser 
feito no dia 7 de janeiro, no 
Hotel Tivoli, com a comemo-
ração do Shinenkai (festa de 
Ano Novo) da comunidade 
nikkei em conjunto com o 
cerimonial Hatsugama (pri-
meira cerimônia do chá do 
ano) e Hatsuike (primeiro 
ikebana do ano). Segundo 
ele, todos os eventos do Bun-
kyo realizados durante 2018 
receberão o selo comemora-
tivo dos 110 anos, o mesmo 
ocorrendo com outros que 
solicitarem esse credencia-
mento.

(com o site do Bunkyo)

ARqUIvO/ALDO ShIgUtI

110 anos Da IMIGraÇÃo japonesa

Logomarca será apresentada 
nesta sexta-feira

Yoshiharu Kikuchi, presidente do comitè Executivo da comissão

Presidente: Harumi Goya
Vice-Presidentes: Akeo Yo-
gui, Yasuo Yamada, Aiichiro 
Matsunaga e Yokio Oshiro.

COMITÊ EXECUTIVO
Presidente: Yoshiharu Kiku-
chi
Vice-Presidentes: Cláudio 
Kurita, Tério Uehara, Valter 
Sassaki e Márcia Nakano.
Membros: Akinori Sono-
da, Atsushi Yasuda, Carlos 
Kendi Fukuhara, Eduardo 
Yoshida, Jorge Yamashita, 
Osamu Matsuo, Marcelo Hi-
deshima, Minoru Uehara, 
Renato Ishikawa, Ricardo 
Nishimura, Ricardo Seguchi, 
Roberto Nishio, Toshio Ichi-
kawa, Hitomi Sekiguchi, An-
gela Hirata e Kenji Iwashima.

COMITÊS REGIONAIS
Júlio Uehara, Zenemon Ya-
mamoto, Kiyoji Nakayama, 
Tetsuo Kanno, Isaac Yasuo 
Miyaoka, Artur Nakahara, 
Tadayoshi Hanada, Shinichi 
Yassunaga, Hideki Okamoto, 
Toshio Koketsu, Alberto 
Sakakisbara, Jorge Ajifu, Ro-
gério Hissao Umeoka, Toshi-
aki Yamamura e Sadao Sakai.

SUB-COMISSÕES
Cerimônias – Jorge Ya-
mashita, Anacleto Hanashiro, 
Carlos Kendi Fukuhara, José 
Taniguti, Yoshihiro Harashi-
ma e Tomio Katsuragawa.
Eventos Culturais – Tério 
Uehara, Madoka Hayashi, 
Teruco Kamitsuji, Ignácio 
Moriguchi, Lidia Yamashita, 
André Korosue, Elzo Sigue-

ta, Seinen Bunkyo, José Ka-
nashiro, Henrique Matsuo, 
Sérgio Nishino, Marcelo Hi-
deshima e Márcia Nakano.
Comunicação – Ricardo Ni-
shimura, Léo Ota, Roberto 
Otake, Fernando Matsumoto, 
Izumu Honda e Érica Yamau-
ti.
Planejamento/Captação 
Recursos – Yoshiharu Kiku-
chi, Osamu Matsuo, Shodi 
Nomura, Rogério Kita, Jairo 
Uemura, Taqueshi Ishikawa, 
Eiki Shimabukuro, Noritaka 
Yano, Harumi Goya, Hen-
rique Nakagaki, Tadao Ya-
mashita, Kenji Inoue e Naga-
to Hara.
Esportes – Valter Sassaki, 
Carlos H. Fujii, Jorge Otsuka 
e Hachiro Honda.
Projetos Especiais – Roberto 
Nishio, Hideaki Iijima, S. 
Murata, Yugo Mabe, Kazuo 
Wakabayashi, Masao Suzuki, 
Jorge Yamashita, Gerson Ku-
nii, Anacleto Hanashiro, Hen-
rique Nakagaki, Celso Mizu-
moto e Miyoko Shakuda.
Infraestrutura / Secretaria 
– Toshio Ichikawa, Gerson 
Kunii, Celso Mizumoto, Sa-
dao Kayano e Camilo Shima-
bukuro.
Secretaria das 5 entidades – 
Eduardo G. Nakashima, Lau-
ro H. Kumano, Misao Ada-
chi, Fujiyoshi Hirata e Luzia 
Takayasu.

MEMBROS DA COMISSÃO PARA  
COMEMORAÇÃO DOS 110 ANOS DA IMIGRAÇÃO  

JAPONESA NO BRASIL

noite fica por conta da dupla 
Matogrosso e Mathias, que se 
apresenta às 22h.

No sábado, dia 20 de 
maio, a programação come-
ça às 16h, com apresentação 
da peça de teatro “Era Uma 
Vez Um Rei”. A Companhia 
#REQUEBRA traz o me-
lhor da dança, às 18h30. Às 
19h30 haverá apresentação 
de Taiko, seguida do cantor 
Joe Hirata, às 20h. Quem en-
cerra o segundo dia da festa é 
o músico Eduardo Moraes e 
Banda, às 22h.

No domingo, a noite do 

Rock fecha o evento com as 
bandas Black Burn, Dream 
Wild e The Prisoners que 
abrirão o show da grande 
atração da noite: Tarja Turu-
nen. A cantora finlandesa en-
cerra o aniversário da cidade 
com apresentação da turnê 
“The Shadow Shows 2017”, 
às 22h.

Além dos shows, o pú-
blico contará praça de ali-
mentação, exposição e venda 
de produtos agrícolas – caqui, 
hortaliças, flores e folhagens, 
cogumelos comestíveis, entre 
outros – e comercialização de 

A Prefeitura Municipal 
de Piedade, por meio da Co-
missão Municipal de Festas, 
preparou uma programação 
recheada de espetáculos, que 
ocorrerão ao longo de todo 
mês de aniversário do muni-
cípio. Diversas atrações como 
shows musicais, apresenta-
ções de teatro, dança, exposi-
ções, entre outras pretendem 
agitar milhares de munícipes 
e turistas esperados para a co-
memoração. A Festa de 177 
anos de Piedade e 17ª Festa 
do Kaki Fuyu serão realiza-
das nesta sexta-feira, sábado 
e domingo (dias 19, 20 e 21), 
na Associação Cultural e Es-
portiva de Piedade (Acep) 
– Kaikan, onde ocorrerão 
shows com a dupla sertaneja 
Matogrosso e Mathias, com a 
cantora internacional de rock 
Tarja Turunen, entre outros.

A cerimônia de aber-
tura da 17ª Festa e Exposi-
ção do Kaki Fuyu e Festa 
de 177 anos de Piedade será 
nesta sexta-feira, 19, às 16h, 
no Kaikan. O grupo Dança 
Country Company é a pri-
meira atração a se apresentar 
às 20h. O grande show da 

artesanato produzido em Pie-
dade e região.

Doação de alimento – A en-
trada do evento é gratuita, 
mas será realizada a arrecada-
ção de alimentos não perecí-
veis em prol ao Fundo Social 
de Solidariedade de Piedade 
que fará a distribuição das 
doações para as entidades as-
sistenciais do município. 

O Kaikan de Piedade está 
localizado na Rodovia SP-
250, no quilômetro 101, tre-
cho de Piedade a Pilar do Sul.

Nesta sexta-feira, a Câ-
mara Municipal de Piedade 
vai realizar Sessão Solene 
em comemoração ao aniver-
sário do município. Toshiro 
Enomoto será uma dos ho-
menageados com Título de 
Cidadão Piedadense. Marcos 
Hiçatoshi Chikanay também 
será condecorado pelos servi-
ços prestados junto ao Bata-
lhão da Guarda Presidencial 
– BGP no ano de 1962. 

A Câmara Municipal de 
Piedade está localizada na 
Praça Coronel João Rosa, 26, 
Centro.

(Aldo Shiguti)

DIvULgAçÃO

pIeDaDe

17ª Festa do ‘Kaki Fuyu’ começa nesta sexta-feira

Público contará com área para exposição e venda de produtos

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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CuLInÁrIa japonesa

jIRO MOchIzUKI

Com o objetivo de “pre-
servar as raízes da 
milenar culinária ja-

ponesa, evitando assim a des-
caracterização de suas origens 
e consequentemente a perda 
de sua tradição”, tomou pos-
se nesta segunda-feira, 15, a 
diretoria da Associação Bra-
sileira de Gastronomia Japo-
nesa. Realizada na Associa-
ção Aichi Ken do Brasil, no 
bairro da Liberdade, a reunião 
inaugural serviu também para 
apresentar os objetivos da en-
tidade que, na verdade, é uma 
reedição da Associação Bra-
sileira de Culinária Japonesa 
– entidade fundada em 1993 e 
extinta em 2005. Além da alte-
ração no nome – de Culinária 
para Gastronomia – a ABGJ 
terá também um novo CPJ.

“Até tentamos entrar em 
contato com alguns ex-direto-
res da ABCJ”, conta o recém-
-empossado presidente da 
ABGJ, Flavio Nakaoka.

Segundo ele, o objetivo da 
nova entidade “não é mostrar 
o que é certo e o que é erra-
do” na culinária japonesa, 
mas “respeitar a criatividade 
de cada chef, além de oferecer 
serviços como curso básico do 
idioma japonês para garçons, 
intercâmbio com profisisonais 
japoneses, palestras de atua-
lização gastrônomica, dicas e 
receitas dos melhores chefes 
do segmento; treinamentos e 
especializações; e consultoria 
jurídica e contábil, entre ou-
tros.

“A ideia é oferecer o que 
há de melhor e mais moderno 
na gastronomia”, destaca 
Nakaoka. 

Vice-presidente da Abjica 
(Associação dos Ex-Bolsistas 
da Jica – São Paulo), Flavio 
Nakaoka conta que a diretoria 
da ABGJ é composta por pes-
soas “que respeitam a cultura 
japonesa” e futuramente terá 
também um Comitê Gastro-
nômico formado pelos prin-
cipais nomes da gastronomia 
japonesa no país. 

Da Diretoria fazem parte 
nomes como a professora de 
etiqueta Lumi Toyoda, o pro-
fessor de karatê, Akira Saito e 
o fundador do Instituto Paulo 
Kobayashi (IPK), Victor Ko-
bayashi. Conforme apurou o 
Jornal Nippak, para o Comi-
tê, o primeiro nome a ser con-
vidado será o de Shin Koike, 
designado em 2016 pelo Mi-
nistério da Agricultura, Flo-
resta e Pesca do governo japo-

nês “Embaixador da Difusão 
de Culinária Japonesa”.

Além de representar os 
interesses do segmento junto 
a fornecedores e demais enti-
dades visando otimizar custos 
e elevar o nível de qualidade 

da prestação de serviços, a 
ABGJ também terá como 
missão “promover e proteger 
a memória cultural japonesa, 
ressaltando a importância da 
diversidade e equilibrando a 
essência do tradicional com 

a criatividade do contempo-
râneo”. Para Nakaoka, existe 
uma certa “rixa” entre os 
restaurantes tradicionais e os 
chamadados contemporâneos, 
que, segundo ele, respondem 
por 90% dos cerca de mil 
estabelecimentos asiáticos 
existentes em São Paulo. E a 
maioria, conta, comandados 
por não descendentes de japo-
neses. 

“A ABGJ pretende atuar 
junto aos novos restaurantes 
orientando-os para que não 
cometam erros por falta de co-
nhecimento, vendendo o que é 
errado como certo”, disse.

Parceria – Até porque, des-
taca o presidente, em 2013 a 
Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e 
Cultura – Unesco – conside-
rou a milenar culinária japo-
nesa como Patrimônio Natu-
ral Intangível da Humanidade. 
“Em contato com alguns res-
taurantes japoneses, constata-
mos a importância de ter uma 
entidade que represente essa 
gastronomia”, conta Naka-
oka, antecipando que a ideia é 
trazer grandes nomes da área 
para o Brasil e aproveitar os 
conhecimentos adquiridos por 
bolsistas para capacitar profi-
sisonais do ramo.

Para isso, além da Abjica, 
a ABGJ conta com parcei-
ros como o IPK e a Acapesp 
(Associação de Comerciantes 
Atacadistas de Pescados do 
Estado de SP).

A ABGJ atenderá na Ave-
nida Paulista, 807 - 23°an-
dar, na região da Bela Vista. 
Informações pelo telefone: 
11/3181-2862. 

(Aldo Shiguti)

aBGj busca preservar as raízes 
da milenar culinária japonesa

DIRETORIA DA ABGJ
Presidente: Flavio Nakaoka
1º Vice-Presidente: Gerson Kenji Aikawa
2º Vice-Presidente: Keiji Kato
Diretora Cultural: Lumi Toyoda
Vice-Diretora Cultural: Aparecida Akamine
Diretora de Qualidade: Marly Sugimoto
Vice-Diretora de Qualidade: Alice Midori Hanaruma 
Wakabayashi
1ª Tesoureira: Erica Tanji
2º Tesoureiro: Anderson Tanaka
1ª Secretária: Márcia Kawassaki Haino
2ª Secretária: Vanessa Lumi Nakano Ohira
Diretor de Relações Institucionais: Victor Kobayashi
Vice-Diretor de Relações Institucionais: Christiano Fon-
tes Blota
Diretor de Gestão de Regionais: Hermes Suzuki
Vice-Diretor de Gestão de Regionais: Akira Saito
Conselho Jurídico: Alexandre Postigo
Conselheiros: Mauricio K. Nishimori, Hideyo Uchinaka, 
Shinji Yonamine, Carlos Cavalcanti, Jiro Yamada, Lino S. 
Yoshinoze

Assembleia da Associação brasileira de gastronomia japonesa realizada nesta segunda-feira no Aichi

O presidente da Abgj, Flavio Nakaoka

Carlos Kubo no japão

Estive na embaixada 
brasileira em Tóquio, onde 
fui levar o meu abraço ao ar-
tista Carlos Kubo, que está 
realizando uma exposição 
das suas obras.

Sou uma admiradora dos 
trabalhos do Kubo, e fiquei 
muito feliz quando soube da 
exposição no Japão. 

E hoje, dia 16 de maio, 
foi realizado um coquetel 
inaugural da mostra das 
obras do Kubo. Sincera-
mente, foi lindo! O em-
baixador André Corrêa do 
Lago fez um discurso belís-
simo, como sempre, enal-
teceu os valores de artistas 
brasileiros que têm ligação 
com o Japão. O embaixador 
lembrou que é de suma im-
portância manter esse vín-
culo entre Brasil e Japão, 
pois os artistas como Carlos 
Kubo saem do eixo Europa-
-Estados Unidos e ganham 
notoriedade no Japão. 

A exposição está sendo 
realizada na Embaixada 
do Brasil em Tóquio, onde 
o prédio é uma obra de 
Ruy Ohtake, na sala Tomie 
Ohtake (recém inaugurada), 
e que fica ao lado da sala 
Manabu Mabe. Como o 
próprio embaixador André 
disse, temos que reconhe-
cer a importância de artistas 
tipo brasileiros, tipo descen-
dentes, enfim, não importa 
a denominação, importa o 
espírito artisticamente ta-
lentoso.

Conversei com Kubo, 
antes da abertura oficial da 
exposição, e ele me confes-
sou estar apreensivo com o 
discurso que faria durante a 
cerimônia, Kubo alegou que 
para ele, a melhor forma de 
expressão é pintando qua-
dros, mas após o discurso 
do embaixador, lhe foi dada 
a palavra e ele se saiu muito 
bem, demonstrando que a 
sua preocupação foi em vão.

O artista explicou o 
nome da exposição: Grati-
dão. Gratidão pela vida, é 
isso.

Kubo falou sobre grati-
dão, e que deveríamos ser 
gratos mais vezes, mas mui-
tas vezes acabamos por es-
quecer de agradecer. Foi por 
esse motivo que o nome da 
exposição é gratidão, para 
lembrar a importância do 
agradecimento no dia a dia. 

Incrível como parece 
que o mundo conspira para 
que tudo aconteça de uma 
forma continuada. A semana 
passada escrevi o artigo “A 
vida é trem bala”, onde falei 
sobre a importância de valo-

rizar cada momento vivido, 
e agora me deparo com uma 
exposição de arte onde o 
tema é gratidão. Como disse 
Steve Jobs, a vida tem vá-
rios pontos, onde a nossa 
função é liga-los. 

Chegamos num mo-
mento da vida em que temos 
que parar para pensar e ver 
que reclamar não faz mais 
sentido, o que temos que 
fazer é agradecer, afinal já 
somos vitoriosos.

Muitas pessoas me per-
guntam, o que você pede 
para Deus nas suas orações? 
E eu respondo que não peço 
mais nada, apenas agrade-
ço! Tenho muito mais do 
que mereço, menos do que 
eu quero, pois egoistamente 
nunca estamos satisfeitos, 
mas tenho certeza de que 
tenho o suficiente. E não 
tem nada relacionado a bens 
materiais, e sim a satisfação 
como ser humano. 

Hoje, durante a exposi-
ção na embaixada, me emo-
cionei algumas vezes, por 
exemplo: um fã de Carlos 
Kubo viajou de Shizuoka 
para Tóquio só para co-
nhece-lo! E nem ficou para 
o coquetel inaugural, pois 
precisava pegar a estrada de 
volta. É isso que faz tudo va-
ler a pena. O dinheiro com-
pra esse carinho? Jamais...

Essa foi mais uma prova 
de que o reconhecimento 
por um trabalho bem feito 
é mais importante que qual-
quer bem material. Todos 
aqueles políticos com os no-
mes envolvidos em corrup-
ção não sabem o que é ser 
reconhecido profissional-
mente, aquela satisfação de 
dever cumprido e ter em tro-
ca um carinho alheio, e que 
a remuneração financeira é 
apenas consequência de um 
bom trabalho, sem ilicitude, 
sem pisar em ninguém, sem 
quaisquer tipo de negativi-
dade.

É por isso que um tra-
balho com obras artísticas 
como a de Carlos Kubo, não 
poderia ter um nome mais 
apropriado, afinal a gratidão 
é só o início da sensação de 
plenitude.

*Erika Tamura 
nasceu em Ara-
çatuba (SP) e 
há 18 anos re-
side no Japão, 
onde trabalha 
na ONG Sabja 

(Serviço de Assistência aos 
Brasileiros no Japão). E-mail: 
erikasumida@hotmail.com

COLUNA DA ERIKA TAMURA

O artista plástico carlos Kubo

DIvULgAçÃO

artistas conhecidos na comu-
nidade nipo-brasileira – e fora 
dela – como o astro mirim 
Ryu Jackson (o Nuno do Zoo 
da Zu do Discovey Kids), Re-
nato Chibana e Mariana Kata-
oka, Luis Yabiku, Sergio Ta-
nigawa e Takeshi Nishimura, 
entre outros. 

Público – Inserido no Ca-
lendário de Eventos do Mu-
nicípio,  o Festival do Japão 
de Vinhedo é considerado 

o terceiro  maior da cidade, 
ficando atrás apenas da tra-
dicional Festa da Uva e do 
Encontro Nacional de Moto-
ciclistas de Vinhedo.

No ano passado, em três 
dias – a pedido da Prefeitura 
o festival teve início na sexta 
– cerca de 25 mil pessoas pas-
saram pelo parque, que ocupa 
uma área de cerca de 93 mil 
m2 e oferece aos visitantes 
todo clima do interior – ape-
sar de estar distante apenas 75 

A Associação Cultural e 
Esportiva Nikkey de Vinhedo 
(Acenvi) realiza neste fim de 
semana (20 e 21), no Parque 
Municipal Jayme Ferragut, a 
oitava edição do Festival do 
Japão. O evento, que conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo e apoio do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
tem como objetivo a divulga-
ção da cultura, do intercâmbio 
social e econômico entre Vi-
nhedo e o Japão.

Além de exposições, ha-
verá estandes de vendas de 
produtos japoneses importa-
dos e praça de alimentação 
com a tradicional culinária 
japonesa. Na parte artística, 
estão programadas apresenta-
ções de artes marciais (kendô, 
kung fu e aikidô) e danças fol-
clóricas – como o grupo Awa 
Odori Represa – taiko (com 
os grupos Ryukyu Koku Ma-
tsuri Daiko, Kawasuji Seiryu 
Daiko Taiko de Atibaia, Mit-
suba Wadaiko Taiko do Nipo 
de Campinas) e shows com 

km da capital paulista – como 
tranquilidade e segurança. 
Este ano, os organizadores 
esperam um público estimado 
entre 20 e 22 mil pessoas.

“O Festival do Japão foi 
crescendo ano a ano e hoje 
é um dos principais eventos 
não apenas de Vinhedo, mas 
da região. Recebe milhares de 
visitantes de diversas cidades 
e ajuda a movimentar a nossa 
economia, sem contar que é 
um dos eventos mais aguar-
dados do ano pelos vinheden-
ses”, comentou o prefeito Jai-
me Cruz.

(Aldo Shiguti, com infor-
mações do site da Prefeitura 

de Vinhedo)

8º FESTIVAL DO JAPãO  
DE VINHEDO
Quando: Dias 20 e 21 de maio. 
Sábado, das 10 às 22 horas e 
domingo, das 10m às 18 horas
Onde: Parque Municipal Jayme 
Ferragut: Avenida Apparecida 
Tellau Seraphim, s/nº, Portal
Informações pelo telefone: 
19/3309-1256 (até às 14h)

ARqUIvO

VInHeDo

8ª edição do Festival do Japão acontece neste fim de semana

CoMunIDaDes

teruco Kamitsuji é eleita 
presidente do Conscre

A vice-presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Teruco Araki 
Kamitsuji, foi eleita presi-
dente do Conscre – Conselho 
Estadual, Parlamentar das 
Comunidades de Raízes e 
Culturas Estrangeiras. A no-
meação foi publicada no Di-
ário Oficial do Estado de São 
Paulo, em 27 de abril último. 
O mandato é de dois anos, de 

2017 a 2019.
O Conscre é uma entidade 

criada em 2001, pela Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo, e tem como objetivo 
integrar as comunidades es-
trangeiras de diversas origens 
e etnias residentes no Estado 
de São Paulo. Hoje, o Con-
selho conta com o apoio de 
mais de 20 comunidades.

(do site do Bunkyo)

Programação do 8º Festival do japão de vinhedo terá danças
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Primeiro grande evento 
da comunidade nipo-
-brasileira a ser realizado 

pós-inauguração da Japan 
House São Paulo – primeira 
unidade do projeto global do 
governo japonês que promete 
trazer para a capital paulista 
um novo olhar sobre o Japão 
contemporâneo – a 11ª edição 
do Bunka Matsuri – a Festa da 
Cultura Japonesa que este ano 
acontece também no Pavilhão 
Japonês, tem como “maior ri-
queza a criatividade de seus 
voluntários”.

A afirmação é do presi-
dente da Comissão Organiza-
dora, Carlos Kendi Fukuha-
ra. Segundo ele, no Bunka 
Matsuri “nada é importado”. 
“A ideia é valorizar a cultura 
trazida pelos imigrantes e o 
esforço das novas gerações 
para preservá-la, adaptando-
-se à realizada brasileira. É 
justamente essa riqueza que 
pretendemos mostrar”, escla-
rece Fukuhara, lembrando que 
o Bunka Matsuri “nasceu da 
vontade de trazer novos ares 
para o Bunkyo, fazendo com 
que a entidade abra as suas 
portas para a cidade de São 
Paulo, fortalecendo assim 
os laços de amizade entre os 
Brasil e o Japão e, ao mesmo 
tempo, proporcionando opor-
tunidades de entretenimento 
e integração à sociedade em 
geral, além de contribuir para 
a preservação e divulgação da 
cultura japonesa”.

Pavilhão Japonês – Pensando 
nisso, os organizadores agre-
garam mais um ingrediente. 
Este ano, o evento terá como 
novidade a inclusão de ativi-
dades no Pavilhão Japonês, 
localizado no Parque do Ibira-
puera (zonaSul de São Paulo). 
A programação começa neste 
fim de semana (20 e 21), com 
oficinas de artes plásticas, 
bonsai, origami e ikebana e 

apresentação de iki iki taissô, 
no sábado, e cerimônia do chá, 
no domingo. Nos dois dias ha-
verá participação das Lolitas.

Segundo Fukuhara, a pro-
posta é “explorar” os “vários 
produtos” oferecidos pelo 
Bunkyo. “Deixar escondido 
não faz sentido. Os paulista-
nos e usuários do parque em 
geral precisam saber que o 
Pavilhão Japonês passou re-
centemente por uma reforma”, 

explica Fukuhara, lembrando 
ainda que o Pavilhão Japonês 
foi construído em parceria 
com o governo japonês e do-
ado à cidade de São Paulo em 
1954 por ocasião das come-
morações do IV Centenário da 
fundação da cidade.

A programação no Pavi-
lhão Japonês prossegue até o 
dia 25 de maio (quinta-feira)
No Bunkyo – Na sede do 
Bunkyo, no bairro da Liber-

dade, as atrações para este 11º 
Bunka Matsuri começam no 
dia 24 de maio, a partir das 
19h, com um Desfile de Qui-
monos e Jantar com o chef 
Shin Koike, no Espaço Mul-
tiuso da entidade.

O desfile reunirá 17 di-
ferentes tipos de quimonos 
com o objetivo de oferecer ao 
público uma breve amostra 
desse universo, representado 
por essa vestimenta tradicio-
nal. Participam as escolas de 
dança japonesa: Hanayagui-
ryu Kinryukai, Fujima Cia. 
de Dança Kabuki, Kyofujima 
Ryu, Acal – Ryokuen Ikeshi-
ba, Japanese Dance Company 
Yuubi e Tamagusuku Ryu 
Senjukai Saito Satoru Ryubu 
Dojo. Conta ainda com a co-
laboração do Centro de Chado 
Urasenke do Brasil e do Mu-
seu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil.

Após o desfile, que terá 
duração de aproximadamente 
uma hora, será servido o jan-
tar preparado pelo chef Shin 
Koike, que em 2016 foi desig-

Com quimonos, 11ª edição do Bunka Matsuri abre 
as portas do Bunkyo para ‘valorizar a criatividade’

PAVILHÃO JAPONÊS – 
PARQUE DO IBIRAPUERA

20 a 25 de maio
Horário: das 9H ÀS 17H

DIA 20 (SÁBADO) 
Participação das Lolitas

9H30 ÀS 17H - Sessão de Fo-
tos com Yukata
11H, 15H - Iki Iki Taissô (Gi-
nástica)
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Bonsai
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Artes Plásticas
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Origami ou Ikebana

DIA 21 (DOMINGO) 
Participação das Lolitas

11H, 15H - Iki Iki Taissô (Gi-
nástica)
11H, 12H, 13H, 14H - Ceri-
monia do Chá
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Bonsai
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Artes Plásticas
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Origami ou Ikebana

DIA 22 (SEGUNDA-FEIRA)
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Artes Plásticas
10H30, 13H, 14H30 – Oficina 
de Ikebana

DIA 23 (TERÇA-FEIRA)

10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Oshibana
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Cerâmica

DIA 24 (QUARTA-FEIRA)
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Bonsai
10H30, 13H, 14H30 – Poesia, 
Haicai e Nome em Japonês

DIA 25 (QUINTA-FEIRA)
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
de Origami
10H30, 13H, 14H30 - Oficina 
Kirigami

SEDE DO BUNKYO – 
LIBERDADE

Rua São Joaquim, 381 – 
Liberdade – São Paulo – SP

DIA 24 (QUARTA-FEIRA)
19H30 - Desfile de Kimono e 
Jantar com o Chef Shin Koike 
(adesão)
Informações: (11) 3208-1755

PROGRAMAÇÃO  
DE SHOWS

DIA 27 (SÁBADO)
10H05 - Rizumu Taiso Acal (Gi-
nástica)
10H25 - Mika Youtien Taiko
10H45 - Shizuoka Goju Kan – 
Karatê
11H05 - Grupo Min – Shamis-
sen

11H20 - Yossakoi Soran Heisei 
(Dança)
11H45 - Harumi Miyamura 
(Cantora)
12H - Cerimônia de Abertura
13H - RKMD - Ryu Koku Ma-
tsuri Daiko (Taiko)
13H25 - Aikido Maruyama
13H55 - Ricardo Nakase (Can-
tor)
14H15 - Hanayagui Ryu Ryutita 
Kai (Dança)
14H30 - Grupos Kiowa e Kodai-
ko (Taiko)
14H50 - Yossakoi Soran Hokkai-
do (Dança)
15H10 - Joe Hirata (Cantor)
15H40 - Iwai Shu Nem - AN-
BIN (Dança Comemorativa)
15H50 - Peça Teatral da Ceri-
mônia do Chá (Escola Reisei)
16H15 - Kiendaiko (Grupo de 
Taiko)
16H40 - Yossakoi Soran ACAL 
(Dança de Rua)
16H55 - Teddy Shigueyama 
(Cantor)
17H20 - Street Dance Heisei
17H35 - Shinkyo Daiko (Taiko)
18H - Desfile Moderno de Ki-
mono
18H30 - Encerramento do Dia

DIA 28 (DOMINGO)
10H30 – Tatiane Kakazu (Can-
tora)
10H40 – Ryufukikai (Dança)
10H55 - ACAL Buyoubu – 

Ikeshiba (Dança)
11H10 - Yuri e Yumi Kataoka 
(Cantoras)
11H20 – Tottori Shan Shan 
Kassaodori (Dança Coletiva)
11H35 - Kyofujima Ryu 
(Dança)
11H50 - Ryukyukoku Matsuri 
Daiko (Taiko)
12H05 - Intervalo 
13H30 - Requios Gueino Dou-
ko Kai Eisa Taiko (Taiko)
13H45 - Mariana Suzuke 
(Cantora)
13H55 - Akemi Matsuda e Ka-
waii Revolution Stars (Show)
14H25 - Hanayagui Ryu Kin-
ryukai (Dança)
14H40 - Associação Kenko 
Taisso do Brasil (Ginástica)
14H55 - Elaine Hara (Cantora)
15H05 - Fujima Ryu Nihon 
Buyo Gakko (Dança)
15H20 - Show - Sergio Tani-
gawa

*Programação sujeita a alteração sem 
aviso prévio
**Nos dias 27 e 28 (sábado, das 10h 
às 18h30; e domingo, das 10h às 16h): 
apresentações artísticas e culturais, 
exposições, gastronomia, visita ao Mu-
seu Histórico da Imigração Japonesa 
no Brasil, bazar, oficinas e workshops 
(origami em tecido, furoshiki, shodô, 
mangá, origami, kirigami, oshibana, 
shogui, go, soroban, etiqueta japo-
nesa, Caminho de Shikoku), e Campe-
onato de Hashi.

PROGRAMAÇÃO – 11º BUNKA MATSURI

Apresentação de grupos de taiko faz parte da programação de palco do bunka Matsuri

Aula de Furoshiki

Visitantes participaram de oficinas campeonato de hashi é uma das atrações deste ano

nado “Embaixador da Difusão 
de Culinária Japonesa” pelo 
Ministério da Agricultura, 
Floresta e Pesca do governo 
japonês. 

De acordo com Fukuhara, 
os 200 convites postos à ven-
da foram vendidos.

Ikebana – As atividades no 
Bunkyo serão retomadas nos 
dias 26, 27 e 28 com atra-
ções culturais em diferentes 
espaços na sede da entidade. 
Destaque para a Exposição 
de Ikebana, que terá abertura 
para o público nesta sexta, às 
14 horas. Participam da expo-
sição as escolas Ikenobo do 
Brasil, Ikenobo Kadokai Nan-
bei Shibu,  Ikenobo Tatibana 
da América Latina, Kooguet-
su Ryu, Shoguetsudo Koryu e 
Ikebana Sogetsu. 

Nos dias 27 e 28 haverá 
apresentações de  shows de 
dança e música, de taiko, 
oficinas culturais, visitas ao 
Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, cerâ-
mica, Campeonato de Hashi e 
Espaço Bazaristas. Este ano, 
além da tradicional Praça de 
Alimentação, os visitantes 

também terão à disposição 
serviço de bufês no Espaço 
Multiuso.

Os organizadores esperam 
atrair um público estimado em 
cerca de 20 mil visitantes nos 
oito dias de programação.

(Aldo Shiguti)

11º BUNKA MATSURI – 
A FESTA DA CULTURA 
JAPONESA
Dias 20 a 25 de maio, no Pavi-
lhão Japonês, das 9h às 17h

Local: Parque Ibirapuera – 
portão 10
Contribuição: R$ 5,00 (espe-
cial para o Bunka Matsuri)
• Dia 24 de maio, quarta-feira, 
a partir das 19h
Desfile de Kimono e Jantar 
com o chef Shin Koike
Local: Espaço Multiuso Bun-
kyo – Rua São Joaquim, 381 – 
Liberdade – São Paulo – SP
• Dias 27 e 28 de maio / sábado, 
das 10h às 18h30 / domingo, 
das 10h às 16h
Local: Bunkyo – Rua São Joa-
quim, 381 (próx. ao Metrô São 
Joaquim)
Entrada franca
Informações: (11) 3208-1755

Violência urbana
Para melhorar seu portu-

guês, desde quando chegou 
ao Brasil, baseado no fato 
de em seu país os noticiá-
rios televisivos serem os que 
praticam a linguagem nacio-
nal oficial correta, Hiroaki 
também os adotou para esse 
fim. “Aqui não é bem assim”, 
Mário já o alertou, mas foca-
do nisso, e devido à própria 
curiosidade, acabou conhe-
cendo e adotando também 
alguns outros programas da 
TV, dentre os quais aqueles 
específicos à violência ur-
bana.

— Nossa! Ficar assustado 
com tanta violência em Bra-
sil! — comentou com Mário 
em um de seus primeiros dias 
naquela casa após já ter visto 
alguns desses programas.

— Se tivesse conheci-
mento disso antes de vir para 
o Brasil, mesmo com esse 
fanatismo todo pelo Corin-
thians, talvez nem tivesse 
vindo pra cá. Né, Hiro? — 
respondeu-lhe no ato, Mário.

Hiroaki, não apenas es-
tava admirado com a popu-
laridade desse tipo de pro-
grama como com o nível de 
violência que via. E sempre 
que chegava mais cedo do 
trabalho já ia à frente da te-
linha para assisti-lo... junta-
mente com Mário que, nor-
malmente, já estava com a 
TV ligada no canal.

— Caramba! Todo dia ter 
caso novo, né! — acabava 
comentando em voz alta, mas 
aos quais Mário nem mais o 
respondia, a não ser por um 
movimento lateral de cabeça 
e semblante reprovador.

Até que um dia, durante a 
janta, com a TV ligada num 
desses programas, no encer-
ramento do mesmo, Hiroaki 
comentou:

— Agora entender porque 
casa de Mário ter grade na 
frente. Primeiro dia que che-
gar aqui, achar estranho Má-
rio me receber atrás de portão 
trancado.

Mário sorriu.
— Agora, já reparar que 

vizinhos, todos, têm grades 
na frente. Até apartamentos! 
— Hiro reforçou.

— Pois é, Hiro. Por isso, 
no Brasil, falamos que nós, 
cidadãos de bem, estamos 
presos enquanto os ladrões 

soltos — respondeu-lhe, Má-
rio — E mesmo assim, não 
estamos seguros — reforçou.

— Em Japão, diferente! 
Nenhuma casa ter grade! — 
Hiro falou orgulhoso — E 
porta das casas, quase sempre 
não trancada — completou.

— Que inveja! — Mário 
foi sincero.

— Polícia não andar ar-
mado — Hiro prosseguiu — 
Ficar assustado quando, pri-
meira vez, ver policial com 
arma na cintura...

— É... — Mário o inter-
rompeu — E aqui tem crimi-
noso até muito melhor arma-
do do que policial...

— Verdade! — foi a vez 
de Hiro o interromper — on-
tem, programa mostrar armas 
achadas naquela favela no 
Rio. Caramba! Fuzil podero-
so que nem exército tem!

— Pois é, Hiro. Trazidas 
de fora do país! Contraban-
do... Tráfico!!

— Como possível isso?! 
— Hiro o indagou.

— Bem... acha mesmo 
que preciso te explicar, Hiro?

O japonês sorriu dando 
a entender que não, mesmo 
pelo pouco tempo que estava 
no Brasil.

— O Brasil nunca chega-
rá ao nível do Japão devido 
às desigualdades socioeconô-
micas que são escandalosa-
mente enormes... e histórica 
— Mário preferiu amenizar 
o assunto, mas percebendo 
incompreensão da parte do 
japonês, prosseguiu —  por 
pressões da sociedade, já me-
lhorou muito, mas o que falta 
mesmo é vontade política... e 
mesmo assim, igual ao Japão 
nunca chegará...

— ...?! — Hiro mostrou-
-se ainda confuso.

Hiro o entendeu.
— Ah! Deixa pra lá, Hiro. 

Posso recolher os pratos? — 
encerrou a conversa.

País violento.
Como explicar a Hiro?
Soltando-o por aí...

*Silvio Sano 
é arquiteto, 
jornalista e es-
critor. E-mail: 
si lviossam@
gmail.com
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A falta de planejamento 
foi o ponto central das dis-
cussões na Audiência Pública 
realizada no último dia 11, na 
Distrital Sudeste da Associa-
ção Comercial de São Paulo. 
O debate proposto pelo vere-
ador Aurélio Nomura, líder 
do governo na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, teve 
como objetivo discutir a im-
plantação da Faixa Exclusiva 
de Ônibus na avenida do Cur-
sino e a ciclofaixa na avenida 
Bosque da Saúde.

Participaram dos debates 
o secretário de Transportes, 
Sérgio Avelleda, o diretor de 
planejamento de transporte 
da SPTrans, Rodrigo Sarto-
ratto, os prefeitos regionais 
Amandio Martins (Ipiran-
ga), Benedito Mascarenhas 
(Vila Mariana) e Maria de 
Fátima Fernandes (Jaba-
quara), os membros da As-
sociação Comercial de São 
Paulo, Anis Kfouri, Samir 
Khoury e Giacinto Cataldo, 
além da vereadora Soninha 
Francine.

Na primeira parte da audi-
ência foi discutida a implan-
tação da faixa exclusiva de 
ônibus na avenida do Cursi-
no. Moradores e comercian-
tes reclamam de sua subutili-
zação e da falta de diálogo em 
sua implantação. 

De acordo com o comer-
ciante Valdeni, mais impor-
tante do que o quantitativo é 
a saúde econômica do bairro. 
“Um comerciante que inves-
tiu no seu imóvel de repente 
começa vê-lo fracassar e não 
ter mais atividade, tudo por 
causa da falta de planeja-
mento e estudos para a im-
plantação da faixa exclusiva 
de ônibis”, explicou. 

Segundo Rodrigo Sarto-
ratto, a SPTrans está sempre  
de portas abertas para rece-
ber as sugestões e demanda. 
“Estamos aqui para ouvi-los e 
sabemos que com a participa-
ção popular poderemos fazer 
um transporte público muito 
melhor”, declarou.

Aurélio Nomura desta-

cou a importância de novos 
estudos para analisar a de-
manda. “Esta faixa exclusiva 
vem causando um transtorno 
tremendo para os moradores 
e para o comércio local, por 
isso existe a necessidade de 
novos estudos. Observamos 
que a faixa exclusiva passa a 
maior parte do dia vazia, por 
isso ela poderia ser liberada 
durante o dia, por exemplo”, 
explicou.

Já na segunda parte da au-
diência, o debate ficou pauta-
do na ciclofaixa da avenida 
Bosque da Saúde. Implantada 
há mais de um ano, na gestão 
anterior, as obras foram inter-
rompidas depois que o verea-
dor Aurélio Nomura solicitou 
a apresentação dos estudos 
técnicos.  

A principal reclamação é 
em relação ao trânsito na re-
gião. Os comerciantes alegam 
que não há espaço para em-
barque e desembarque e que 
os motoristas não respeitam a 
sinalização e estacionam em 
cima da ciclofaixa para entrar 
nos estabelecimentos da ave-
nida.

Diálogo – O secretário mu-
nicipal de transportes, Sérgio 
Avelleda, disse que vai reali-
zar uma vistoria técnica e dia-
logar com a população para 
a revisão do projeto. “Eu, 
pessoalmente, vou visitar as 
duas regiões atingidas, vou 
conversar com todas as pes-
soas que quiserem conversar, 
e entender o problema. É pre-
ciso construir uma solução 
que integre a cidade. Nós não 
podemos ver comerciante 
contra ciclista, carro contra 
pedestre. Eventuais erros de 
projetos, erros de execução, 
nós vamos corrigir”, finali-
zou.

DIvULgAçÃO

sÃo pauLo/BaIrros

aurélio nomura convoca 
audiência pública para 
debater ciclofaixas e 
corredores de ônibus 

Nomura destacou a importância de novos estudos: transtornos

BaIrro orIentaL

ALDO ShIgUtI

Em seu último dia como 
prefeito em exercício 
da Capital, o presidente 

da Câmara Municipal de São 
Paulo, Milton Leite (DEM) 
esteve nesta quarta-feira, 17, 
no bairro da Liberdade. Ele 
foi recepcionado na Praça da 
Liberdade pelo presidente da 
Acal (Associação Cultural e 
Assistencial da Liberdade), 
Hirofumi Ikesaki; pelo pre-
sidente do Comitê Executivo 
da Comissão para Comemo-
ração dos 110 anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil, 
Yoshiharu Kikuchi; pelo 1º 
vice-presidente do Bunkyo – 
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social –, Osamu Matsuo 
e pelo presidente do Conseg 
Liberdade, Akio Ogawa, 
além do delegado aposentado 
da Polícia Federal, Mario 
Ikeda, idealizador do projeto 
que visa a mudança do nome 
da Praça da Liberdade para 
Praça da Liberdade-Japão.

O projeto, que o delegado 
Mario Ikeda costuma chamar 
de “Caminhada para os 110 
Anos da Imigração Japo-
nesa”, foi antecipado com ex-
clusividade pelo Jornal Nip-
pak. Conforme revelado pelo 
Nippak, o próprio Mario 
Ikeda e o presidente da Acal 
já haviam se reunido com os 
vereadores Milton Leite e Ota 
(PSB) no último dia 4.

Milton Leite disse que, 
quanto a simples alteração 
de nome, “não vejo problema 
nenhum”. “A mudança é 
tranquila. Estará pronto em, 
no máximo, 30 dias”, avaliou 
Leite, que assumiu a Prefei-
tura na noite da sexta-feira 
passada, 12, porque o prefeito 
João Doria (PSDB) e o vice, 
Bruno Covas, estavam em 
viagem – Covas deve retor-
nar hoje.

Calçadas e iluminação – O 
projeto deve ser apresentado 
nos próximos dias pelo ve-
reador Ota. “Será um pra-
zer apoiar este projeto para 
transformar a Liberdade num 
pedacinho do Japão”, disse 
Ota, explicando que o projeto 

ainda está em fase de elabora-
ção e que contemplará outras 
ações. Uma delas refere-se à 
iluminação que, segundo ele, 
está “desgastada”. 

“Vamos pedir ajuda para 
a Ilume para mudar a cara do 
bairro”, antecipou. Ainda me 
fase embrionário, o projeto 
também deve padronizar as 
calçadas do bairro. “Em con-
versa com o Ikesaki, a ideia 
é fazer com que os comer-
ciantes participem na ques-
tão das calçadas, pagando 
parte da reforma que for feita 
em frente ao seu estabeleci-
mento”, disse Ota, afirmando 
que “é um projeto de fácil 
aceitação”.

Ao Jornal Nippak, Ikeda 
disse o projeto está “reesta-
belecendo a ordem”. “O que 
estamos fazendo nada mais é 
do que tornar oficial algo que 
já existe porque a praça já é 
caracterizada como japonesa 
há mais de 100 anos, quando 
os primeiros imigrantes que 
vieram ao Brasil escolheram 
esta região para se fixarem. 
O bairro da Liberdade é um 
símbolo para nós”, destacou 
Mario Ikeda.

Portal da Liberdade – Já o 
presidente da Acal considerou 
a visita “produtiva”. Ikesaki 

aproveitou para apresentar o 
projeto Portal da Liberdade 
e fazer algumas reivindica-
ções pontuais, como reativar 
o banheiro público, solicitar 
melhorias nas calçadas e re-
mover os bancos colocados 
na Rua Galvão Bueno na ges-
tão Haddad. 

Milton Leite, que finali-
zou sua visita ao bairro com 
um almoço no Nikkey Pala-
ce – onde estavam presentes 
também o deputado estadual 
Jooji Hato (PMDB) e o vere-
ador George Hato (PMDB) 
– disse que sua visita serviu 
para mostrar a importância da 
imigração japonesa ao Brasil, 
especificamente para a cidade 
de São Paulo.

Próximos – “Desde que o pri-
meiro navio aqui aportou esse 
povo trabalhador e de uma 
cultura fantástica construiu 
aqui a maior representação de 
uma comunidade estrangeira 
no país. Então, nós temos que 
respeitar, colaborar, conviver 
e prestigiar e mostrar que, 
esta comunidade tem sim o  
prestígio e reconhecimento 
da cidade de São Paulo”, des-
tacou Leite, acrescentando 
que “é muito importante para 
nós que sejamos próximos no 
cotidiano, ajudando e discu-

tindo os seus problemas”.
“Hoje me foi apresentado 

um projeto [Portal da Liber-
dade] que é um avanço. Va-
mos estudar a legislação fu-
tura para que  nós possamos 
estar mexendo na lei de uso 
para que em breve permita 
a adequação e implantação 
deste projeto, principalmente 
porque não usa recursos pú-
blicos. Serão recursos priva-
dos, da comunidade japonesa 
e isso é muito importante”, 
afirmou Leite, que destacou 
a criação de diversos espaços 
públicos para múltiplos usos.

110 Anos – “É muito impor-
tante que nós consigamos 
implantar porque dá para a 
comunidade um espaço pró-
prio e com retorno pois é 
auto-sustentável. Mas isso 
depende de financiamento. 
Cabe à Prefeitura trabalhar na 
regulação da lei de uso e de-
pois sim na implementação. 
Não é algo que seja rápido, 
as regulações que tratam es-
sas matérias são complexas”, 
disse Milton Leite, que ga-
rantiu a presença do prefeito 
João Doria (PSDB) nas co-
memorações dos 110 Anos da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil, em 2018. 

(Aldo Shiguti)

em seu último dia como prefeito, 
Milton Leite visita a Liberdade

Audiência foi realizado na Distrital Sudeste da Associação comercial

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

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

MUNDO VIRTUAL

A cada dia, os veículos de 
comunicação divulgam notí-
cias que representam orienta-
ções ou advertências aos usu-
ários da internet, e ao mesmo 
tempo  auxiliam a uma melhor 
utilização das funcionalidades 
disponíveis no mundo virtual.

Na última semana, vimos 
que em um dos desdobramen-
tos da Operação Lava Jato, a 
empresária Monica Moura, 
esposa do publicitário João 
Santana, em depoimento pres-
tado na sua delação premiada, 
entregou ao Ministério Público 
Federal um conteúdo extraído 
de conta de e-mail por ela cria-
da para facilitar o diálogo com 
a ex-presidente Dilma Roussef 
sobre avanços na aludida Ope-
ração que viessem a envolver o 
casal.

Longe de qualquer intuito 
de fazer uma abordagem de 
aspectos políticos que não di-
zem respeito a esta coluna, a 
notícia tem interesse pelo ins-
trumento utilizado por Moni-
ca Moura para materializar as 
informações contidas na conta 
de e-mail: para este fim, foi 
utilizada a Ata Notarial lavrada 
em 13 de julho do ano de 2016, 
em Curitiba-PR, junto ao 1o 
Tabelionato Giovannetti, livro 
1993-N, folhas 171 a 174.

Trata-se de instrumento já 
conhecido nos meios jurídicos, 
que contava com a previsão da 
lei 8.935/94, dizendo competir 
aos notários autenticar fatos. 

Por último, a “ata notarial” 
passou a contar com previsão 
expressa na lei 13.105/15, que 

instituiu o Novo Código de Pro-
cesso Civil, dizendo que a exis-
tência e o modo de existir de al-
gum fato podem ser atestados ou 
documentados, a requerimento 
do interessado, mediante ata la-
vrada por tabelião, e também, 
que dados representados por 
imagem ou som gravados em 
arquivos eletrônicos poderão 
constar da ata notarial.

Em outras palavras, com o 
uso da “ata notarial” o tabelião 
declara existentes ou autênticos 
determinados fatos (no caso, 
conteúdos de e-mail), a requeri-
mento do interessado que deseje 
reivindicar algum direito perante 
terceiros.

Nos dias atuais, os diálogos 
deixaram de ser travados de ma-
neira pessoal e direta, passando 
a ocorrer através das inúmeras 
ferramentas hoje disponíveis no 
mundo virtual, tais como apli-
cativos de mensagens, redes so-
ciais e e-mails.

Por meio de e-mails, ocor-
rem manifestações de vontade 
que produzem efeitos jurídicos, 
e principalmente, são acertados 
negócios e fechados contratos: 
mas como preservar um e-mail 
a fim de poder utilizá-lo como 
instrumento para prova de um 
direito?

É claro que se alguém apre-
senta o conteúdo de uma mensa-
gem de e-mail, de forma impres-
sa ou em arquivo eletrônico, vi-
sando reivindicar algo, e a parte 
contrária, a quem tal reivindica-
ção é dirigida, não se opõe, não 
contesta e nem impugna o conte-
údo desta mensagem de e-mail, 

sobre a preservação de um e-mail
ele automaticamente se torna 
verdadeiro.

O Novo Código de Processo 
Civil foi claro em dizer que con-
sidera-se autêntico o documento 
quando não houver impugnação 
da parte contra quem ele foi 
produzido.

O instrumento jurídico cha-
mado “ata notarial”, utilizado 
por Mônica Moura, passa a ser 
útil quando se trata de preservar 
a existência e a autenticidade 
de um e-mail, pois a parte con-
trária pode eventualmente não 
reconhecer a mensagem de e-
-mail que eu estiver utilizando 
como prova para reivindicar um 
direito, dizendo que ela não é 
autêntica ou que seu conteúdo 
foi alterado; ou ainda, porque 
posso tê-la impressa ou salva em 
um pendrive, mas ela pode vir a 
ser apagada da minha conta de 
e-mail, ou mesmo pode desapa-
recer do servidor.

Para tais casos, a “ata nota-
rial” surge como instrumento 
apto a resguardar a existência 
daquele conteúdo de e-mail, evi-
tando seu desaparecimento ou 
a adulteração do conteúdo que 
originariamente existia no pro-
vedor.

Por meio dela, o interessado 
comparece a um Cartório de 
Notas e solicita ao tabelião que 
acesse o endereço eletrônico in-
dicado, através do computador 
do cartório, verificando que na-
quele dia e hora foram encontra-
dos os conteúdos que serão por 
ele descritos, seja de imagens, 
textos, sons ou vídeos, e em se-
guida fazendo constar estas in-

formações na “ata notarial”, la-
vrada perante este mesmo car-
tório, valendo-se da fé pública 
para atestar que aquela prova 
existia e não foi adulterada em 
relação ao que lá constava.

É claro que o conteúdo de 
e-mail pode ser obtido através 
de apreensão policial do pró-
prio computador ou disposi-
tivo onde ele se encontre, por 
fornecimento direto do prove-
dor ou por requisição judicial; 
mas sua apresentação direta 
pela parte pressupõe que aque-
le conteúdo realmente exis-
ta e represente a reprodução, 
sem adulterações, daquilo que 
conste na caixa de e-mails.

Por fim, usando de analo-
gia, penso que com a “ata nota-
rial” obtém-se o mesmo efeito 
do chamado “boletim de ocor-
rência de preservação de direi-
tos”, permitindo que os dados 
arquivados na conta de e-mail 
(caixa de entrada ou de saída, 
itens enviados, rascunho ou 
pastas arquivadas) sejam igual-
mente preservados e passem a 
representar prova pré-constitu-
ída sobre a existência daquele 
fato, texto, imagem ou comu-
nicação, garantindo que tais 
informações não se percam, 
sejam destruídas ou alteradas.

Presidente da câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite esteve nesta quarta-feira na Liberdade
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FestIVaL De MÚsICa

FOtOS: SILvIO SANO

Realizado na Asso-
ciação Shizuoka, no 
bairro da Liberdade, 

no último dia 7, em sua 5ª 
edição, o Kitsuwa Ongakusai 
vem se consolidando como 
algo realmente diferenciado 
e ganhando cada vez mais 
adeptos. A começar pelo fato 
de não haver competição, ou 
seja, sem a pressão pela pre-
sença de jurados. Mas o que 
parece estar sendo atraente é 
a possibilidade de se cantar 
com banda, ao vivo, apesar 
do impacto –  ainda um tabu.

“Muitos cantores têm 
medo de cantar com banda 
mais por considerarem di-
fícil, mas se pensarem bem 
perceberão o contrário por-
que, diferente do CD, se atra-
sarem no cantar, a banda os 
espera. No caso do CD, já 
era”, lembra Tadashi Wata-
nabe, experiente guitarrista e 
apresentador do evento desde 
a 1ª edição. E os cantores, aos 
poucos, parecem estar assi-
milando. “Por problemas de 
saúde em casa, começamos 
a organizar o evento muito 
em cima da hora e, mesmo 
assim, veja só quantos ins-
critos”, disse, emocionada, 
a professora Yasue Kitsuwa, 
líder dessa organização musi-
cal familiar. 

“Tudo isso graças à cola-
boração dos amigos, do in-
cansável pessoal do Fujinbu 
(Departamento de  Senhoras) 
da associação Engenheiro 
Goulart e, principalmente, 
dos alunos, sem os quais não 
o realizaríamos”.

Na primeira edição foram 
cerca de 40 participantes ao 
todo. Nesta, apenas com a 
banda foram 70 cantores, e 
mais 14 com CDs convida-
dos a conhecerem o formato, 
como têm sido nas últimas 
edições, para atrai-los a can-
tarem com banda. “Quando 
cantei logo após a turma com 
a banda, parecia que algo es-
tava faltando em minha apre-
sentação”, comentou uma 
que cantou com CD. Por isso, 
e pela repercussão o apresen-
tador brincou com a profes-
sora Kitsuwa que a próxima 
edição talvez terá de ser reali-
zado em dois dias.

Mas o diferencial não está 
restrito a apenas isso. Tendo 
em vista terem também alu-
nos de teclado (8) e coral (18), 
aproveitam o evento para 
também mostrarem as evolu-
ções dos mesmos, o que tam-
bém contribui para poupar os 
músicos dentro da programa-
ção do evento. “Antes de me 
formar em Música, fiz Ma-

gistério e Educação Artística. 
Por isso gosto de música e de 
ensinar. Ver a evolução dos 
alunos é gratificante. E como 
tocar em conjunto requer en-
trosamento, no nosso caso 
serviu para unir ainda mais a 
família”, manifestou-se, feliz, 
a professora Sanae, que mi-
nistra as aulas na escola.

E nesse clima de des-
contração, evidente desde 
o início, até coreografia es-
pontânea por parte da plateia 
começou também a aparecer, 
de forma que uma interação 
palco/plateia ficou evidente 
em determinadas músicas, 
outra contribuição a esse di-
ferencial. 

“No ano que vou querer 
cantar com a banda!”, foi 
taxativa aquela que se se im-
pressionara com essa possi-
bilidade após cantar com CD 
neste.

Banda –  A Banda Kitsuwa 
conta com a seguinte forma-
ção: Osvaldo Kitsuwa (gui-
tarra), Yasue Kitsuwa (bando-
lim), Sanae Kuwahara (tecla-
do), Tiemi Kitsuwa (baixo/
base), Akira Kitsuwa (bate-

ria), Satie Kitsuwa (Vocal/
flauta), Sergio Kuwahara (te-
clado), Fabio Sakari (percus-
são), Miyuki Kitsuwa (som), 
Kevin Kuwahara (mascote). 
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

5º Kitsuwa ongakusai, um 
evento musical diferenciado

Apoio Estratégico

Satie KitsuwaMario tanakaMitiko Matsumoto

Akira KitsuwaFernanda NakaiKenji Nikaido

Abertura Oficial do 5º Festival de Música Kitsuwa Ongakusai na Associação dos Shizuoka

Apresentação Yuugi

Aluno de teclado tadashi Watanabe.

Plateia

Apresentação

homenagens dos alunos 

Apresentação coral

  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
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ruas da Liberdade I
A maioria das pessoas 

que circula pelo bairro 
oriental não tem a mínima 
ideia da origem do nome 
das ruas. Curioso, fiz esta 
singela pesquisa.

Alabastro: vem da mine-
ração. Variedade de gipsita 
finamente granulada ou ma-
ciça que, quando translúci-
da e pura, é usada para fins 
ornamentais.
Apeninos: a cordilheira de 
Apeninos estende-se por 
mil km ao longo da Itália 
Central e costa leste, for-
mando a coluna dorsal do 
país da bota. Deram o seu 
nome à península Apenina, 
a maior da Itália.
Barão de Iguape: Antonio 
da Silva Prado, primeiro ba-
rão com grandeza de Igua-
pe. Nasceu em São Paulo 
em 1778 e faleceu em 1875.
Baturité: município do Ce-
ará, fundado em 1858.
Castro Alves: poeta maior, 
autor de Navio Negreiro. 
Escreveu também o famoso 
poema Livro: Óh! Bendito 
o que semeia/ livros à man-
cheia e manda o povo pen-
sar!/ O livro caindo n’alma/ 
é germe – que faz a palma,/é 
chuva que faz o mar!
Conde de Sarzedas: home-
nagem ao 5ºconde de Sarze-
das, D. Bernardo José Maria 
Lorena e Silva. Nomeado 
em 1766. Nasceu em 1756 e 
faleceu em 1818, no Rio de 
Janeiro. Governou a India 
por 9 anos até 1816.
Conselheiro Furtado: 
Francisco José Furtado nas-
ceu em Oeiras em 1818 e 
morreu em 1870. Foi minis-
tro da Justiça, presidente da 
província e senador d 1864 
a 1876.
Espírita: Antonio Gonçal-
ves da Silva nasceu na ci-
dade do Porto, Portugal, em 
1838. Mais conhecido como 
Batuíra, foi um famoso 
médium precursor do Kar-
decismo no Brasil. Como 
era muito ligeiro, recebeu 
o apelido de Batuíra, nome 
popular de uma ave muito 
arisca, a narceja. Foi diretor 
e ator. A rua se chamava rua 
do Espírita, um reconheci-
mento ao muito que fez pe-
los mais carentes.
Fagundes: pequeno muni-
cípio paraibano, localizado 
no Planalto da Borborema, 
com cerca de 12 mil habi-
tantes. A Pedra de Santo 
Antônio é o seu principal 
ponto turístico, recebe mui-
tas visitas de brasileiros e 
estrangeiros.
Galvão Bueno: Nada a ver 
com o narrador polêmico 
da Globo. A rua homena-
geia ao Dr. Cralos Mariano 

Galvão Bueno, 1834-1883. 
Seu nome anterior era “rua 
detrás do cemitério”.
Da Glória: a rua do Nip-
pak é uma alusão à Cháca-
ra Nossa Senhora da Glória 
que ficava nos arredores. 
Essa rua que seguia para o 
caminho de Santos, foi ba-
tizada em 1851. No começo 
da rua, ficava a sede da glo-
riosa escola da escola de 
samba Paulistano da Glória.
............................................

Meu poema no livro Hiper-
conexões 3, organizado por 
Luis Braz, editora Patuá, 
recém lançado.

FIM DA SECA

Alô, carentes, cheguei!
E vim para arrasar. 
Seus problemas acabaram
de terminar.

Estou disponível
24 horas por dia,
7 dias por semana,
seu sacana.

Sou fiel, portanto
Corno, nunca mais!
Vamos curtir o bem-bom
de mil maneiras.
Relaxe e goste.

Não sou fria,
Sophia é o meu nome,
Muito prazer!
E bota prazer nisso.

Sophia,
Robô sexual,
Pra você gritar uau!
Quando a gente
Estiver juntos
furunfando.

Não sou uma roubada
vou lhe causar arroubos
E meu preço não é um rou-
bo.

Maquina de prazer
que a DR dIspensa
Aceita romance
Não tem dor de cabeça
Nem critica performance

Os japas me adoram
Os americanos também
o mundo inteiro, enfim. 
E você brasileiro
tem medo de mim?

E então,
vamos ter um caso,
tirar  o seu atraso. 

Como assim,
Não tá a fim?
Não faça isso!
Esse botão, não!

Clic!
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luça. Ela tenta intervir, fala 
com o homem. E ele só cho-
ra. Pacientemente, ela fica 
com o fone. Esperan do que 
ele se recupere. Orando para 
que a lucidez se instale do 
outro lado da linha.  E ela 
pensa com seus botões, pre-
cisava disso a esta hora da 
noite? Minutos e mais mi-
nutos, ela vê os ponteiros do 
velho relógio andando. Para 
se distrair, enquanto espera, 
fica cantarolando em pen-
samento a canção do antigo 
relógio e seu dono.

Do outro lado, o homem 
quer saber se ela ainda o 
escuta. Sem soluçar, mais 
calmo, ele quer saber seu 
nome e quem ela é. Ela diz 
que é Maria e um equívoco 
fez com que os dois se en-
contrassem por telefone. Ela 
deseja que ele fique muito 
bem. Com Lúcia ou sem 
Lúcia. Importante é que ele 
fique bem. Conversam mais 
um pouquinho, ele pede seu 
número. Ela não fornece. 
Educadamente, ele diz seu 
nome, pede mil desculpas 
por tomar seu tempo e agra-
dece dizendo que sempre se 
lembrará dela e de sua voz.

De volta a si, pensa no 
ocorrido. Quer dar explica-
ções que ela nem sabe. Atri-
bui ao acaso. Na sala, o an-
tigo relógio. Tic Tac Tic Tac. 
Som que só escuta quando 
tudo parece dormir e ela se 
dá conta que seu corpo tam-
bém precisa descansar.

Velho relógio
Aparentemente estava 

tudo certo. A sala em or-
dem, a mesa sem os livros 
e papéis amontoados dos 
últimos dias. Conseguira 
entregar o projeto no prazo 
estabelecido sem pedir por 
algumas horas ou minutos a 
mais.

Teve disposição até para 
colocar tudo em ordem na-
quela mesma noite. Agora, 
iria desfrutar um pouco do 
silêncio da madrugada que 
se anunciava. Ao mesmo 
tempo, lembrava-se de seu 
curto prazo para a entrega 
do próximo trabalho. Mas, 
agora não. Pelo menos esta 
noite ela queria só para si. 
Sem nada fazer, nada pen-
sar.

Escuta o som abafado, 
insistente. Lembra-se da 
amiga mineira. Ela é quem 
costuma ligar assim tarde da 
noite. Seria ela?

A voz desesperada de 
um homem. Ele quer falar 
com Lúcia. Algo na voz do 
homem fez com que ela ten-
tasse retê-lo do outro lado 
da linha. Diz que não é Lú-
cia, ela é Maria, mas, pode 
escutá-lo, se ele quiser fa-
lar. O homem ri. Pergunta 
onde Maria escondeu Lúcia. 
Sem dar tempo, começa a 
disparar seus lamentos. O 
homem fala de suas últimas 
aventuras, suas brigas com 
os irmãos, sua falta de aten-
ção com ela, Lúcia, a única 
mulher que sempre o apoiou 
nos seus piores momen-
tos e ele, ingrato, sempre a 
magoava com as pequenas 
aventuras. Até a última. Ela 
não aguentou e fez as malas. 
Ele está arrependido. Berra. 
Chora. Quer Lúcia de volta. 
Desesperadamente. Ele so-

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CuLtura

HaICaI BrasILeIro
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhambu-chororó –
canto prolongado lembra
infância na roça
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Sem barulho, gente...
o ninho da inhambu
está com ovinhos.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

o céu todo cinza 
na tarde com sol ameno
prenúncio de inverno
Carlos Viegas
Brasília, DF

Tudo é solidão.
Na capoeira seca
pia um inhambu.
Danita Cotrim
São Paulo, SP

a perder de vista
o milho já embonecando
na encosta do morro
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Nova tecnologia –
colhe, debulha, ensaca.
Colheita do milho.
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

Bosque João Paulo
imóvel para observar
os dois inambus
José Marins
Curitiba, PR

Passeio no sítio –
O piar do inhambu
e a saudade do pai.
Mahelen Madureira
Santos, SP

Lembranças da roça –
Sol a baixar no horizonte
piados de inhambu.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Só milho cozido.
Por hoje e por muitos dias
sem o pão da tarde
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

aves se abrigam
antes de escurecer –
prenúncio de inverno
Regina Alonso
Santos, SP

Saudosa lembrança –
Meu avô moendo milho
Na velha tafona.
Reneu Berni
Goiânia, GO

Sossega a viola
O caboclo a suspirar –
Pia o inhambu.
Reneu Berni
Goiânia, GO

casal de inhambu 
passeia pela folhagem –
lento entardecer
Rose Mendes
Ilhabela, SP

as mãos enrugadas
mais frias na despedida 
prenúncio de inverno 
Seishin
São Paulo, SP

ao cair da tarde,
vontade de tomar sopa –
prenúncio de inverno.
Sonia Rodrigues
Santos, SP

Pios melancólicos
Inhambus solitários
Procuram parceiras?
Yone
São Paulo, SP

Prenúncio de inverno.
Queixa- se a velha feirante
de dores nas juntas.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Prenúncio de inverno – Inhambu – Milho
TEMAS DE MAIO

Temas de julho (postar até 10 de junho)
Serra de inverno – Brócolis – Vento uivante

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

serra de inverno (tema para julho)
Edson Kenji Iura

No inverno, as monta-
nhas veem sua vegetação 
perder a vitalidade. Muitas 
árvores despem-se total-
mente das folhas. Pássaros 
e outros animais tornam-se 
mais raros e o ambiente mais 
silencioso e melancólico. 
Em nosso país, é bem mais 

sutil a caracterização das es-
tações do que no Japão, de 
onde os imigrantes trouxe-
ram o haicai. Picos nevados 
e vegetação totalmente quei-
mada, deixando ver o solo 
nu, são paisagens que só fi-
caram na memória dos hai-
caístas que esquadrinhavam 

as serras do interior paulista 
em busca de sinais reconhe-
cíveis da mudança sazonal. 
Reaprendendo a observar a 
natureza do Brasil, tão diver-
sa do país que deixaram para 
trás, os haicaístas lograram 
distinguir em sensíveis nu-
ances as montanhas da nova 

terra ao longo das quatro es-
tações, construindo ao longo 
dos anos um novo vocabulá-
rio poético. 

Estabelecido
em meio à serra de inverno
monte ensolarado.
Nempuku Sato

o que é viver?

BEM ESTAR

Chegou o momento do 
despertar!

Aprendizes da vida, como 
humanos, acordai.

Vamos relembrar para o 
que vieram fazer nesse plano 
terreno.

Vieram para passar por 
uma experiencia de vida 
como humanos, plantar, co-
lher, e retornar à casa verda-
deira de origem.

Eis a razão por você exis-
tir, vivenciando essa vida.

Cada qual experimenta o 
viver de formas diferentes, 
envolvidos em circunstan-
cias, situações, condições, 
meios, relacionamentos, en-
contros, desencontros, pro-
fessores, mestres, gurus, co-
nhecimentos didáticos, mate-
riais, espirituais.

Assim sendo, tudo que 
acontece na sua vida, nada é 
por acaso.

Viver a aceitação, a gra-
tidão de ter recebido a prova 
para a sua superação e obter 
o aprendizado, eis o caminho.

Assim caminhará sempre 
sob luz, sob sol radiante, com 
a mente positiva, fazendo a 
vida fluir no amor, na alegria 
e na gratidão.

Trilhe caminhos diferen-
tes dos traçados pelas outras 
pessoas, desbravando, abrin-
do caminhos, construindo 
pontes novas para travessia 
sem cair nos abismos.

Amanhã não lhes perten-
ce, foquem no aqui e agora, 
lute, dê o seu melhor sempre, 
leve a vida de felicidade,  para 
seguir adiante, sem perdas de 
tempo, pois ele é curto.

A infância, a juventude, a 
idade adulta, idade madura, 
a velhice, são ciclos irrever-

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

síveis do drama da vida, que 
ficam registrados no livro da 
Vida.

A atribuição, a qual é soli-
citada e exigida não pode ser 
boicotada, devem ser cumpri-
das dentro dos deveres e obri-
gações como parte de um todo.

A contribuição de sua parte 
por existir nesse planeta tam-
bém se faz necessário retribuir, 
para a sustentação do universo. 

Colaboração em tudo que 
estiver a seu alcance sem me-
dir esforços auxilia no bem es-
tar , no convívio  geral.

Laços vão se firmando en-
tre as pessoas, um comprome-
timento firme e duradouro.

Atenção redobrada é pre-
ciso, para que nada aconteça 
na manutenção do equilíbrio e 
bem estar de todos.

Ajuda mútua, solidarie-
dade, ser prestativo, sempre 
que preciso, para elevação e 
crescimento, fazem parte da 
realização do proposito desta 
encarnação.

Doação, caridade, assisten-
cialismo, em todos os sentidos,  
fazem parte inerente do conví-
vio perante todos que acercam, 
as que permanecem, as que pas-
sam, no decorrer desta jornada.

Perdoar e ser perdoado, a 
todos aqueles que em algum 
momento prejudicaram e, a 
quem tem prejudicado direta 
ou indiretamente, limpar e eli-
minar as máculas impregnadas 
no coração.

Acolher a todos com muito 
amor e compaixão, para que 
possa e tenha condições de 
reescrever o livro da vida, no 
cumprimento da missão e ob-
jetivo dessa encarnação.

Não remar contra a maré, 
sair da turbulência, busquei 
a calmaria, para prosseguir, 
com sabedoria.

A reflexão sobre os  atos 
e pensamentos tidos, são de 
suma importância, para ava-
liação, separação, reparação  
e correção, para não reinci-
dência do mesmo.

A aprovação ou reprova-
ção dos atos e pensamentos 
registrados, é feito pelo pró-
prio, sob olhos de terceira 
pessoa, pois ninguém pode 
enganar a si próprio. 

Assim obtém o real co-
nhecimento donde precisa 
aprimorar ou corrigir os des-
vios.

Devem prestar contas, a si 
próprio, para avaliar se a mis-
são foi cumprida a contento, 
ou há pendencias que preci-
sam de mais outra encarnação 
para o seu aprimoramento e 
elevação espiritual.

Preparação para o retorno 
à casa está concluído, reple-
tos de luz que guiará.

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

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

A Associação Okinawa 
Vila Carrão, através de seu 
Departamento de Dança de 
Salão, realiza neste sábado, 
20, a partir das 18 horas, em 
sua sede (na Praça Haroldo 
Daltro, 297), na Vila Carrão, a 
terceira edição do Baile Show. 
Os organizadores prometem 
diversão com muita animação 
e alegria. Destaques para as 
presenças de grandes intérpre-
tes da música japonesa como 
Alexandre Hayafuji (várias 
vezes campeão do Brasilei-
rão e do Paulistão), Haruo 
Nagahama, Mário Chibana, 
Cintia Yuka e Carmen Fujita, 
além de Marina Furuuti e o 
consagrado Hélio Kamia.

O repertório será eclético 
e promete agradar todos os 
ouvidos e gostos. Eles inter-
pretarão músicas dos mais va-
riados ritmos, do contagiante 
forró ao agitado rock soltinho, 
passando pelo envolvente bo-
lero, além de muito sertanejo e 
country. Este ano, os cantores 
prometem muitas surpresas 
que certamente cairão nas gra-
ças dos dançarinos e também 
para quem for somente para 
acompanhar o show. 

Haverá ainda sorteios de 
brindes ofertados por parcei-
ros e colaboradores que con-
fiam no sucesso desse projeto, 
desde jantares em conhecidos 
restaurantes da região, até 
cestas de perfumarias e afins, 

sendo que tão somente a aqui-
sição do convite já dará direito 
ao prêmio, na hipótese de con-
templação. O jantar, com o 
Buffet Midori, será cobrado à 
parte. Haverá personal dancer.

3º BAILE SHOW DA ASSO-
CIAçãO OKINAWA VILA 
CARRãO
Quando: Dia 20 (Sábado), a 
partir das 18Hs
Onde: Praça Haroldo Dal-
tro, 297 – Vila Carrão
Convites: R$ 25,00 (antecipa-
dos) e R$ 30,00 (no dia)
Informações e reservas pelo 
telefone: 11/2296-1120

DIvULgAçÃO

neste sÁBaDo

3º Baile show da aoVC terá participações 
de ‘feras’ da música japonesa

Flyer do 3º baile Show da Associação Okinawa vila carrão
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No último dia 6, o SP 
Giants Beisebol e 
Softbol Club, uma 

das mais tradicionais agre-
miações do beisebol e softbol 
da Capital realizou na área de 
lazer do Estádio Municipal de 
Beisebol  Mie Nishi, no Bom 
Retiro, a sua II Feijoada, cuja 
arrecadação é para a manu-
tenção das suas atividades.

Para a realização desta 
festa, a presidente Cláu-
dia Seguchi, mais uma vez, 
contou e agradeceu a ajuda 
e o empenho de familiares 
e amigos de atletas que se 
desdobraram na elaboração 
da feijoada. Neste almoço, 
os dirigentes apresentaram o 
técnico Roberto Higashi e as 
atletas do sub-13, que no ano 
que vem deverão realizar jo-
gos no Japão. 

Como na edição anterior, 
o almoço e depois os dois jo-
gos amistosos da tarde foram 
prestigiados por familiares, 
amigos e simpatizantes do 
beisebol e softbol.  

Estiveram presentes na 
oportunidade Olivio Sawasa-
to, administrador do estádio, 
Osmar Maeda, representante 
do deputado estadual Hélio 
Nishimoto e do grupo Nikkey 
Matsuri e de Shinji Yamauti 
e Hélio Kodama, respectiva-
mentes, presidente e diretor 
do Grupo Sumirê. 

Breve histórico – No pró-
ximo mês de agosto, o SP 
Giants Beisebol e Softbol 
Club comemorará 71 anos 
de atividades. Atualmente, 
o Giants conta com cerca de 
120 atletas no beisebol, di-
vididos nas categorias: t-bol 
(iniciantes), pré-infantil, in-
fantil, adulto e veterano. No 

softbol, mantém as categorias 
sub-13 e sub-15.

A presidente Claudia Se-
guchi diz que está surpresa 
com o interesse que o beise-

bol e o softbol está desper-
tando nos público brasileiro 
e avisa: “quem tiver interesse 
em conhecer e iniciar nessa 
modalidade pode falar dire-

tamente com membros da 
equipe técnica do Giants, que 
todos os sábados e domin-
gos, das 9 às 14 horas treina 
as equipes e está à disposi-
ção no Estádio Municipal de 
Beisebol Mie Nishi, no Bom 
Retiro.
(Colaborou: Osmar Maeda)

sp Giants realiza II Feijoada no estádio Mie nishi 

KAREN ITO – No último dia 6, a cantora Karen Ito foi destaque no Udon da 1ª Aliança, na 
Comunidade Yuba, em Miradópolis (SP). Durante a apresentação, a cantora prestou uma ho-
menagem às mães no jantar show que contou com um excelente público.

DIA DO EXÉRCITO – No 
dia 19 de abril, no QG Ibira-
puera, no Comando Militar 
do Sudeste, foi comemora-
do o “Dia do Exército Bra-
sileiro”. Na ocasião, foram 
condecorados com Mérito 
Militar (de acordo com a 
Portaria Ministerial nº 1303 – 
D.O.U 04/04/17 do Ministro 
da Defesa – Raul Jungmann), 

técnico Roberto higashi e atletas da categoria Sub 13

jogadoras da categoria Sub 13

Olivio Sawasato, Shinji Yamauti, zenki Sato, Osmar Maeda, 
Ricardo Seguchi e helio Kodama

jogadoras do giants
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com a prefeita de Andradina, tamiko Inoue
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as seguintes personalidades: 
prefeito de São Paulo, João 
Doria; o cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae; o desembargador 
Silvio Hiroshi Oyama; Car-
los Eigi Miyakuchi (vice-
presidente da Honda); Hiro-

fumi Ikesaki (presidente da 
Acal – Associação Cultural 
e Assistencial da Liberdade) 
e Yasuyuki Hirasaki (diretor 
da Acal); além do juiz federal 
Sergio Moro; o apresentador 
Luciano Huck e jornalista 
William Waack, entre outros.

ASSINE  –  Jornal Nippak  –  (11) 3340-6060
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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

R$2600
APTO DUPLO

BEST SEASON

HOTEL

GRAN SOLARE

(04 Dias)

LENÇÓIS MARANHENSES 
 FERIADO CORPUS CHRISTI

LENÇÓIS MARANHENSES
FERIADO CORPUS CHRISTI

Passagem aérea
Tour GRANDES LENÇOIS DIA TODO
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem 

 IDA:        15 JUNHO
VOLTA:  18 JUNHO

NÃO PERC
A TEMPO!

PARTICIPE

LENÇOIS
RESORT + taxa de emb

JAPAN HOUSE SP – O Concerto Musical de 
Jun Miyake e Ryuichi Sakamoto realizado no 
último dia 8, no Auditório do Ibirapuera (zona 
Sul de São Paulo) para celebrar a inauguração da 
Japan House São Paulo contou com a presença 
de personalidades de diferentes áreas como o ex-
-presidente FHC, o deputado federal Walter Iho-
shi (PSD-SP), os deputados estaduais Jooji Hato 
(PMDB) e Hélio Nishimoto (PSDB), a cantora 
Fernanda Takai e o músico e produtor John 
Ulhoa, a Embaixadora Kawaii no Brasil, Akemi 
Matsuda, e o artista plástico Yutaka Toyota, além 
do cônsul geral do Japão em São Paulo Takahi-
ro Nakamae, a presidente da Japan House São 
Paulo, Ângela Hirata, o curador e produtor Mar-
cello Dantas e o arquiteto japonês Kengo Kuma, 
entre outros. Foto: Jiro Mochizuki

O arquiteto japonês Kengo Kuma e a Embaixadora Kawaii do 
brasil, Akemi Matsuda

BeneFICente

DIvULgAçÃO

O dia 7 de maio certa-
mente ficará marcado 
na história do Nippon 

Country Club como a data que 
reuniu três campeões olímpi-
cos em sua sede de campo, 
em Arujá (SP): Amauri Ri-
beiro (medalha de prata em 
Los Angeles e medalha de 
ouro em Barcelona), Fo-
fão (medalhas de bronze em 
Atlanta e Sidney e ouro em 
Pequim) e o grande tricam-
peão olímpico José Roberto 
Guimarães, que deu uma pa-
lestra para cerca de mil pes-
soas, que o aplaudiram de pé 
por mais de 1 minuto. 

Se José Roberto Guima-
rães, ou Zé Roberto – como é 
carinhosamente chamado – já 
era admirado por sua vitoriosa 
carreira como técnico, o sacrí-
ficio que fez para participar do 
evento o tornou ainda mais es-
pecial e, com certeza, fez cres-
cer sua legião de fãs. Com um 
agravamento de uma hérnia de 
disco, Guimarães chegou ao 
salão em uma cadeira de rodas 
e saiu direto para o hospital 
Sírio Libanês para uma cirur-
gia que corrigiria o problema 
ainda naquela noite.

O evento, organizado pe-
los 60 jovens da Academia 
do Futuro, teve início com a 
apresentação dos objetivos, 
que é a reforma da ala de Edu-
cação Física dos internos da 
Casa de David – entidade que 

abriga mais de 400 deficien-
tes intelectuais – e a viabili-

zação do protocolo médico 
hospitalar para crianças com 
Atrofia Muscular Espinhal. 
Na sequência, o Dr. Acary 
Oliveira falou ao público um 
pouco sobre a AME seguido 
do presidente do NCC, Val-
ter Sassaki, dos  deputados 
estadual Hélio Nishimoto 
(PSDB) e federal, Walter Iho-
shi (PSD-SP), que apoiaram 
o evento.

Em seguida, o técnico da 
seleção brasileira de vôlei 
falou sobre superação, lide-
rança e foco, além de desta-
car que “devemos fazer muito 
pelas pessoas pois elas são a 
essência das nossas vidas”.

Após a palestra os jovens 

prepararam uma surpresa para 
técnico trazendo um vídeo 
com jogadores que tiveram 
uma passagem importante na 
vida dele, como Tande, Érica, 
Carol Albuquerque e Fofão, 
que aprendeu a ser levanta-
dora com ele, ainda muito jo-
vem. José Roberto Guimarães 
não contece as lágrimas.

Homenagem – Os cheques 
simbólicos foram entregues 
ao presidente da AME, Iza-
bel Kropsch, e a Luciana 
Luca, assessora de imprensa 
da Casa de David. Luciana e 
Graziela Ducatti, que asses-
sorou  os jovens durante seis 
meses neste processo de en-

evento com josé roberto Guimarães no nippon 
Country Club atrai mais de mil pessoas

josé Roberto guimarães, Fofão e Amauri com os jovens da Academia do Futuro do Nippon

O técnico josé Roberto

tendimento das causas e sele-
ção da colaboração que seria 
feita, também foram homena-
geadas.

Os jovens da Academia 
também agradecem todos que 
os apoiaram nesta jornada, 
onde, no caminho, consegui-

ram mais de 150 mil envolvi-
mentos no Facebook através 
da ajuda de Washington Oli-
vetto, Tande, Fofão, Arthur 
Nori, Bruno Rezende, Flavio 
Canto, Guga, Thiaguinho, 
Hortência, Oscar Schmidt, Dr. 
Acary Oliveira e Piong Lee.

O técnico (ao lado de Amauri e Fofão) não conteve as lágrimas

Evento reuniu mais de mil pessoas no Nippon... Izabel Kropsch, da AMEEntregas simbólicas dos cheques a Luciana Luca (casa de Davi)...

com hideko honma

Ângela hirata e o cônsul Nakamae com o casal 
terio Uehara e Monica

Ângela hirata, o artista Yutaka toyota e takahiro 
Nakamae

A cantora Fernanda takai e o músico e produtor john Ulhoa.

O presidente do hospital Santa cruz, Renato 
Ishikawa também marcou presença

O deputado federal Walter Ihoshi com Ângela 
hirata e o cônsul takahiro Nakamae

Milton Matsumoto, Angela hirata e o cônsul 
Nakamae

O ex-presidente Fhc também prestigiou o 
concerto

As estrelas do evento com convidados e autoridades

FAcEbOOK/WALtER IhOShI
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nIppaK pesCa
Mauro Yoshiaki Novalo

texto: 

Mauro Yoshiaki Novalo

revisão: 

Aldo Shiguti

publicidade

nippak@nippak.com.br

tel. (11) 3208-4863

Massa para pesca – União Pesca
Outono a pleno vapor e os peixes ainda ativos, é ter 
sempre a isca certa para aumentar ainda mais suas 
chances de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 
amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 

de pesca. Suas pescarias com 
sossego, tranquilidade e se-
gurança! Informações e com-
pras no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: www.
uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日本
がアメリカ合衆国を攻撃したかを知っ
ていますか。この本で真実の物語を読
んでください。(Você sabe por que o 
Japão atacou os Estados Unidos em 
1941? Leia neste livro a verdadeira 
história) 
Apresentação do livro pelo saudoso 
psiquiatra e educador Dr. Içami Tiba: 
“... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira por ser um gaijin que 
fala sobre nihonjin...” O leitor vai encontrar relatos da história da imigra-
ção japonesa, ilustrados por casos de amizade, amor,  incompreensão,  per-
severança, determinação, sofrimento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler 
também as trapalhadas 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 con-
solidar no presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, advogado 
aposentado, escreveu este romance para revelar fatos omitidos na Histó-
ria oficial. Contate o autor no email: jcferr@terra.com.br À venda pela 
internet nas Livrarias Asabeça, Cultura e Martins Fontes confira no link: 
www.scortecci.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=4955&friurl=_-
-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--
-Jose-Carlos-Ferreira- 

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via satélite que 
mantém você conectado onde sua aventura te levar. 
Permite ligar em locais remotos, pequeno, leve, longa 
duração da bateria, bastante compacto quando não está 
com sua antena esticada. Muito resistente, projetado para uso em extremas 
condições com excelente qualidade de voz digital. Confira mais informa-
ções, planos e preços no site www.spotcomsat.com.br no email: comer-
cial@spotcomsat.com.br e fone (11)98343 1521. Nippak Pesca recomenda 
o site, que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com respon-

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial de 
Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no mu-
nicípio de Coluna-MG, é auto-suficiente na 
produção de cana-de-açúcar, sendo a garapa 
obtida após a moagem depositada em dornas 
de inox, protegidas por telas contendo fermento natural (extraido da própria 
cana de açúcar misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente 
isento de aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Colu-
ninha vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá 
e jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Participou 
em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – 
Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 
1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, USA 

e Mercosul. Informações www.coluninha.
com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: coluni-
nha@coluninha.com.br  Beba com modera-
ção e se for dirigir não beba!

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

Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem apre-
cia aeromodelismo, 
aquarismo e pesca. 
O local indicado para 
você encontrar o que 
precisa. Veja no site 
como comprar, e para você que é lojista, condições especiais. Iscas, aces-
sórios e tralha para sua pescaria. Bombas, plantas, ração e tudo o mais para 
o seu aquário. Em breve, tudo para aeromodelismo. Qualidade, confiança e 

preço. Visite, para mais informações www.
pisciculturachang.com.br ou consulte fone 
(11) 3375 7265 email: contato@piscicultu-
rachang.com.br

Curtas

Manutenção de equipamentos!!!
O pescador sabe o valor sentimental e em cash da sua tralha. Neste período de meia estação é 
boa hora para verificar todo seu material, organizar e deixar pronto para próxima pescaria.

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Um pouco de organi-
zação é o suficiente 
para deixar tudo em 

ordem, seja sua pescaria em 
rio, represa, mar ou pesque-
-pague. Nada melhor do que 
na beira dágua abrir a caixa e 
ver tudo em ordem e no lugar 
certo, facilitando para locali-
zar, sem precisar revirar tudo 
para achar o que precisa.

A caixa ou bolsa de pes-
ca é simples, basta tirar tudo 
e proceder uma limpeza ge-
ral. Alicates, anzóis, bóias, 
chumbadas, apoiadores e 
etc merecem uma lavagem. 
Aproveite para repor o mate-
rial necessário (anzóis, iscas, 
snaps, grampos, boias, linhas 
reservas).

Se recentemente foi para 
uma pescaria em mangues 
ou água salgada, ATENçãO! 
Lavar varas, molinetes ou 
carretilhas, iscas artificiais 
(mesmo as não utilizadas mas 
que foram na caixa de iscas), 
tudo que possa sofrer a ação 
de oxidação da maresia, e 
colocar para secar a sombra. 
Falando em iscas artificiais já 
tem no mercado caixas plásti-
cas com furos (para escorrer a 
água) o que permite que você 
de uma boa enxaguada sem 
tirar das mesmas, o que vai 
minimizar o risco de aciden-
tes com as garateias. E se es-
tas ou os anzóis estiverem em 
estado ruim proceder a troca.

Uma boa prática é toda 
vez que retornar da pescaria 
aproveitar quando for tomar 
seu banho, e enxaguar toda 
a tralha utilizada e tirar o 
grosso com a água morna do 
chuveiro. 

Feito a primeira análise, 
agora com calma é separar 
os que necessitam de manu-
tenção completa que pode ser 
feito nas lojas especializadas. 
Além de facilitar se precisar 
trocar qualquer componente, 
você terá prolongada a vida 
útil do equipamento. 

Areia é de arrepiar quando 
entra no molinete ou carre-
tilha, pode causar estragos 
nos componentes internos, 
ao grudar na graxa. Caso per-
ceba som diferente ou sinta 
dificuldade ao manivelar, o 
melhor é reservar este equi-
pamento para uma manuten-
ção completa.

Se suas pescarias são em 
água doce, o intervalo pode 
ser de 8 a 10 pescarias para 
este cuidado.

Depois de limpas e lubrifi-
cadas carretilhas e molinetes 
devem ser guardadas com a 
fricção solta.

Para vistoriar varas de 
pesca - depois de lavados e 
secos – utilizar um chumaço 
de algodão. É só passar como 

se fosse a linha de pesca por 
dentro dos anéis dos passa-
dores e, caso algum fiapo se 
prenda é sinal que precisará 
trocar (pois pode cortar sua 
linha numa briga com peixe). 
Para a sujeira impregnada no 
cabo de cortiça, é passar um 
pouco de pasta dental, espe-
rar uns segundos, depois uma 
esponja macia e água para 
ficar como novo. Se for usar 
sabão, utilizar o em pedra de 
coco pois produtos químicos 
podem danificar peças dos 
equipamentos.

Obs: alguns pescadores 
não tiram o plástico que re-
veste o cabo e isto além de di-
ficultar a “pegada” tornando-
-a escorregadia, pode acumu-

lar água por dentro formando 
pontos de mofo. O cabo de 
cortiça foi idealizada para ser 
usada sem nenhum tipo de 
proteção e uma lavagem sim-
ples retira muito da sujeira ou 
pó.

Outro cuidado a ser toma-
do é no transporte das varas. 
O porta-varas, além de facili-
tar nesta locomoção garante a 
integridade das mesmas. 

Quando estiver nave-
gando, proteja as carretilhas 
ou molinetes com capinhas 
de proteção próprias. Isto 
evitará os riscos ocasionados 
pela batida dos conjuntos en-
tre si ou nas bordas do barco, 
nas mudanças de pontos de 
pesca. Também não esquecer 

de prender as iscas artificiais 
ou anzóis para evitar aciden-
tes com os ocupantes.

No mais, é lembrar sem-
pre de utilizar de boné ou 
chapéu, protetor solar e repe-
lente se for o caso, e óculos 
de proteção sempre.

Ótimas pescarias!!!

APOIO

Cachaça Coluninha    
www.coluninha.com.br

Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br

Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br

Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br

Mustad 
www.mustad.com.br

Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br

SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br

União Pesca 
www.uniaopesca.com.br
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ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Devido a falta de uma po-
lítica esportiva no país, ape-
nas o vôlei e futebol ofere-
cem condições para os atletas 
de alto rendimento sobrevi-
verem no Brasil.

No tênis de mesa,  o mo-
tivo é a falta de eventos com 
qualidade, onde toda a estru-
tura seja mais profissional e 
ofereçam condições para o 
atleta receber prêmios em di-
nheiro e salários dignos, po-
dendo manter-se jogando em 
competições com forte nível 
técnico.

Como não há incentivo e 
planejamento para atletas da 
chamada seleção brasileira B, 
todos param de jogar e bus-
cam outra forma de conseguir 
uma nova profissão, daí o ní-
vel técnico dos torneios bai-
xam ainda mais.

Um exemplo de como 
fazer, estão nas Ligas da Eu-
ropa e na Ásia, com longas 
temporadas de jogos de ida 
e volta com as equipes se en-
frentando em sua casa e na do 
adversário.

Quem sabe um dia va-
mos poder imitá-los e chegar 
numa Alemanha que tem 8 
mil clubes e 750 mil  atletas 
filiados.

Hugo Calderano (Alema-
nha), Gustavo Tsuboi (Po-
lônia), Cazuo Matsumoto 
(Polônia), Thiago Monteiro 
(França), Eric Jouti (Alema-

nha), Victor Ishiy (Alema-
nha), Bruno Anjos (EUA), 
Masao Kohatsu (Espanha), 
Renan Wiest (Portugal), 
Jeff Yamada (EUA), Jessica 
Prates (Espanha), Gui Lin 
(França) e Jessica Yamada 
(França e Suécia). 

Na França, onde atua a 
atleta profissional Jessica Ya-
mada, que vai para a sua 6ª 
temporada na Europa, exis-
tem várias divisões como 
Pro-A, Pro-B, Nacional 1, 2, 
3, 4 e Regional 1,2, …. para 
todos os níveis, como em 
nosso futebol – Série A, B, C, 
1ª Divisão, 2ª, 3ª, etc... Jés-
sica é a atual número 48 no 
ranking nacional da França e 
número 1 no ranking nacional 
da Suécia.

Na foto, a grande final da 
Liga Sueca, onde a equipe da 
brasileira perdeu a chance do 
título nacional, com o desta-
que para a vitória de Jessica 
na semifinal sobre a ex-cam-
peã mundial de duplas Ni Xia 
Lian (Luxemburgo) que bri-
lhou na última Olimpíada do 
RJ 2016, ficando entre as 32 
melhores.

REPRODUçÃO

tÊnIs De Mesa

Mesa-tenistas brasileiros no 
exterior

 
Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

KoBuDo

DIvULgAçÃO

O Instituto Cultural 
Niten realizou no 
último dia 5, nas de-

pendências da Associação 
Paulista de Cirurgiões Den-
tistas (APCD), no bairro de 
Santana (zona Norte de São 
Paulo), o 15º Campeonato 
Brasileiro Individual de Ko-
budo. A competição contou 
com a participação de cerca 
de 200 praticantes de várias 
Unidades do Niten. E pelo 
terceiro ano consecutivo, o 
campeão geral foi Massao 
Vilela, da Sumaré. 

Este ano, além das mo-
dalides tradicionais ensinadas 
no Niten – kenjutsu, jitte, ku-
rarigama, jojutsu e iaijutsu – 
a novidade ficou por conta da 
inclusão de duas novas mo-
dalidades: o goshinjutsu – a 
defesa pessoal dos samurais – 
e o tameshigiri (combate com 
katana real).

Praticante de kobudo há 
cerca de dez anos, Massao 
Vilela conta que o segredo 
para se manter no topo por 
tanto tempo é “manter o ka-
buto [capacete] sempre am-
arrado”. “Como diz o Sensei 
Jorge Kishikawa [fundador do 
Niten], não podemos chegar e 
desistir. É preciso dedicação 
aos treinos porque sempre 
há algo para aprendermos”, 
explica Vilela, acrescentando 
que “as cobranças do Sensei 
também são importantes para 
que possamos continuar sem-
pre evoluindo”. 

Descendente de japoneses 
com espanhois, Vilela lem-
bra que descobriu o Niten 
através do seu interesse pela 
cultura japonesa. “Acabei fi-
cando pela disciplina imposta 
no instituto”, diz Vilela, afir-
mando que os conhecimentos 
obtidos o ajudaram não só na 
parte física como também na 
rotia diária.

“Meu trabalho é muito 
puxado e o aprendizado no 
Niten me ajuda mentalmente, 

contribuindo para que eu 
mantenha a cabeça no lugar 
mesmo diante das situações 

mais difíceis”, garante Vilela, 
que já está encaminhando seu 
herdeiro, Takeshi, de ape-
nas 10 meses, para seguir o 
caminho dos samurais.

Como costuma afirmar o 
Sensei Kishikawa, os trein-
amentos no Niten não visam 
somente a formação de 
campeões. As competições 
fazem parte, mas o foco prin-
cipal do instituto é a forma-
ção de verdadeiros cidadãos. 

Para saber mais sobre o 
Instituto Niten: www.niten.
org.br

(Aldo Shiguti)

Massao Vilela conquista título 
geral pelo 3º ano consecutivo

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

A c o n t e c e 
nos dias 19, 20 
e 21 de maio 
de 2017, na ci-
dade de Tuba-
rão-SC, o 33° 
Campeonato 
Brasileiro de 
Karate-do Go-
ju-ryu IKGA, 
que servirá de 
seletiva para 
o Campeonato 
Mundial que 
acontecerá em 
Outubro, em 
Va n c o u v e r , 
Canadá.

E s t a r ã o 
presentes atle-
tas de vários 
estados do 
país, todos em 
busca de uma vaga em suas respectivas categorias, entre 
Kata Individual, Kumite Individual, Kata Equipe e Bunkai-
-Kata-Kumite.

A dupla formada pelos irmãos Akira e Horácio Saito, 
atuais campeões mundiais na categoria Bunkai-Kata-Ku-
mite, buscarão uma vaga para compor a seleção brasileira, 
para no Mundial tentar o Bi-campeonato.

Kenjutsu Mirim Iniciantes
1º) Kazuo Tsuzuki (Vila Mariana)
2º) Luiza Yoriyasu (Vila Mariana)
Kenjutsu Mirim
1º) Chen Eduardo (Ana Rosa)
2º) Pontes Eduardo (Vila Mariana)
3º) Natalia Chen (Ana Rosa)
Honra ao Mérito: Pietro (Vila Ma-
riana)
Kenjutsu Infantil Até 6º Kyu
1º) Cindy Kawano (Ana Rosa)
2º) Isadora (Santos)
3º) Umeda Kuhn (Brasília)
3º) Romeu (Tucuruvi)
Kenjutsu Infantil 5º Kyu Acima
1º) Hiromitsu (Vila Mariana)
2º) Yoshimitsu (Vila Mariana)
3º) Takemitsu (Vila Mariana)
3º) Débora Kuhn (Brasilia)
Honra ao Mérito: Ichiro Takeuchi 
(Vila Mariana)
Kenjutsu Iniciantes
1º) Miki Tsuzuki (Vila Mariana)
2º) Honorato (Sorocaba)
3º) Vellardi (Santos)
3º) Ikuta (Itaim)
Honra ao Mérito: Alves (São José 
dos Campos)
Kenjutsu Masc 0 Kyu
1º) Allan (Ana Rosa)
2º) Luna (Itaim)
3º) Yasser (Ana Rosa)
3º) Almeida (Sorocaba)
Honra ao Mérito: Luis (São José 
dos Campos)/ Rosa (Sorocaba)
Kenjutsu Masc 7º Kyu
1º) Bispo (Belo Horizonte)
2º) Cho (Porto Alegre)
3º) Neubauer (Itaim)
3º) Verzine (Vila Mariana)
Honra ao Mérito: Calheiros (Vila 
Mariana) / Renan (Santos)
Kenjutsu Fem. Até 7º Kyu
1º) Toshi Nagumo (Sumaré)
2º) Isadora (Santos)
3º) Yumi Kanemaru (Niterói)
3º) Luciana Chagas Lima (Uni-

dade Vila Mariana)
Kenjutsu Fem 6º A 5º Kyu
1º) Toshi Nagumo (Sumaré)
2º) Mariana (Santos)
3º) Cindy Kawano (Vila Mariana)
3º) Kate Nakano (Sorocaba)
Honra Ao Mérito: Estevão (brasí-
lia) / Gabriella (Belo Horizonte)
Kenjutsu Fem 4º Kyu Acima
1º) Tiemi Kawano (Curitiba)
2º) Tais Boeira (Porto Alegre)
3º) Toshi Nagumo (Sumaré)
Kenjutsu Senior Até 6º Kyu
1º) Neubauer (Itaim)
2º) Carvalho (Santos)
3º) Akazawa (São José dos Cam-
pos)
3º) Coimbra (Campo Grande)
Kenjutsu Senior 5º Kyu Acima
1º) Edgar Aotagil (Santana)
2º) Kuhn (Brasília)
3º) Lucio Nakada (Vila Mariana)
3º) Stefam (Rio de Janeiro)
Honra Ao Mérito: Samuel Meira 
(vitória) / Fusari (Campinas)
Kenjutsu Masc 6º Kyu
1º) Ruiz (Sumaré)
2º) Rohwedder (Campinas)
3º) Coimbra (Campo Grande)
3º) Perassole (ABC)
Honra Ao Merito: Akazawa (são 
José Dos Campos) / Lotto (Floria-
nópolis)
Kenjutsu Masc 4º e 5º Kyu
1º) Miyadaira (Tatuapé)
2º) Paiva (Tucuruvi)
3º) Albuquerque (Ana Rosa)
3º) Nakada (Vila Mariana)
Honra Ao Merito: Suzuki (Ribei-
rão Preto) / Kiryu (Campinas)
Goshinjutsu
1º Uehara / Kimura (unidade Ana 
Rosa)
2º Marques / Massao (unidade Su-
maré)
3º Leite Rodrigo (vila Mariana)/ 
Grein (belo Horizonte)

15º TORNEIO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE KOBUDÔ

Embate Massao vilela x Silva

Foto oficial com todos os participantes do 15º Torneio Brasileiro Individual de Kobudô

Niten-ichi-ryuO campeão com a família e o sensei Kishikawa

tameshigiri, uma das novidades

3º Akio Asakawa / Bergamini 
(vila Mariana)
Jitte
1º) Holschuh/Danilo (Campinas)
2º) Marques /Massao (Sumaré)
3º) Uehara / Kimura (Ana Rosa)
3º) Toshi Nagumo / Paiva (Tucu-
ruvi)
Kusarigama
1º) Marques / Massao (Sumaré)
2º) Uehara / Kimura (Ana Rosa)
3º) Amargos / Paiva (Tucuruvi)
3º) Sanzio / Bernardo (Belo Hori-
zonte)
Kenjutsu Masc 2º e 3º Kyu
1º) Dallacqua (ABC)
2º) Sanzio (Belo Horizonte)
3º) Miyadaira (Tatuapé)
3º) Tito Livio (Florianópolis)
Honra Ao Mérito: Neves (San-
tos) / Todesco (Sorocaba)
Kenjutsu 1º Kyu Acima
1º) Massao Vilela (Sumaré)
2º) Vaz (Rio de Janeiro)
3º) Marques (Sumaré)
3º) Silva (Vila Mariana)
Honra Ao Mérito: Kuhn (Brasí-
lia)/ Alessandro (Porto Alegre)
Tameshigiri
1º) Danilo Pedroso (Campinas)
2º) Uehara Daniel (Ana Rosa)
3º) Barreto (Ana Rosa)
3º) Samuel Meira (Vitória)
Jojutsu Iniciantes
1º) Caroline Amado (Ana Rosa)
2º) Cassiolato (Belo Horizonte)
3º) Cristiane (Curitiba)
3º) Yumi (Niterói)
Jojutsu 7º Kyu
1º) Araujo (Curitiba) / Kelvin 
(Porto Alegre)
2º) Tiemi Kawano (Curitiba)/Al-
buquerque (Tatuapé)
3º) Suzuki / Delvechio (Ribeirão 
Preto)
3º) Arcieri (ABC) / Fiuza (Ana 
Rosa)

Jojutsu 6º Kyu
1º) Débora Kuhn / Umeda (Brasí-
lia)
2º) Araujo (Curitiba) / Kelvin 
(Porto Alegre)
3º) Bhering / Estevão (Brasília)
3º Rossi (Porto Alegre) / Silva 
(Vila Mariana)
Jojutsu 5º Kyu Acima
1º) Holschuh/Danilo (Campinas)
2º) Paiva /Toshi (Tucuruvi)
3º) Kimura /Uehara (Ana Rosa)
3º) Vaz /Hideo (Rio de Janeiro)
Honra ao Mérito: Victor / Ber-
nardo (Belo Horizonte)
Iaijutsu Até 7º Kyu
1º) Couto (Tatuapé)
2º) Oishi Emilio (Sorocaba)
3º) Denberg (Ana Rosa)
3º) Herlon (Brasília)
Honra ao Mérito: Yuki Kato 
(Vila Mariana) / Rezende (ABC)
Iaijutsu 6º Kyu
1º) Massao Vilela (Sumaré)
2º) Nishihara (Campinas)
3º) Marques (Sumaré)
3º) Umeda (Brasília)
Honra ao Mérito: Guerrero (Ri-
beirão Preto)/ Gaia (Vila Mariana)
Iaijutsu 5º Kyu
1º) Tais (Porto Alegre)
2º) Esteves (Sumaré)
3º) Hiromitsu (Vila Mariana)
3º) Toshi (Ana Rosa)
Honra ao Mérito: Hada (Santos) 
/Takemitsu (Vila Mariana)
Iaijutsu 4º Kyu Acima
1º) Kimura Silvio (Ana Rosa)
2º) Hideo Miyazaki (Rio de Ja-
neiro)
3º) Yoshimitsu (Vila Mariana)
3º) Danilo (Campinas)
Honra ao Mérito: Katsuaki Kiha-
na (Sumaré)/ Felipe (São José dos 
Campos)
Troféu Kobudo: Massao Vilela

Matéria do jornal que destaca conquista de jessica Yamada
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FAÇA UMA AVALIAÇÃO E TIRE SUAS DÚVIDAS
Para maiores esclarecimentos, acesse o site www.sfquiropraxia.com.br.

Existem vários depoimentos de pacientes que tiveram recuperação imediata.
Celulares: (15) 99149-5051 | 99617-4363 | 98111-4331

SOROCABA: Rua Reynaldo Ferreira Leão, 56 (Final da Av. Afonso Vergueiro - Paralelo Bombeiro)
Fones: (15) 3217-1041 | 3202-7544 | 98118-8546 | 99636-1620
ITAPETININGA: Av. Wenceslau Brás, 315 – Vila São João – Fone: (15) 3373-2695 | 3273-4053
TATUÍ: Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 145 – Centro (ao lado da Rodoviária) – Fone: (15) 3251-3487
INDAIATUBA: R. Ademar de Barros, 475 (próx. Rodoviária) – Fones: (19) 3801-5941 | 9626-9278

TRATAMENTO DE COLUNA COM MÉTODO DE QUIROPRAXIA
TÉCNICA ORIENTAL MILENAR

Tratamento com correção e recuperação dos nervos das articulações deslocados
Uma ciência milenar que passa de pai para filho há sete gerações

O método de Quiropraxia é uma ciência que fundamentalmente analisa o corpo como um 
todo orgânico e silencioso e não como um conjunto de peças interligadas.
É um tratamento alternativo milenar reconhecido pela OMS - Organização Mundial de 
Saúde, que traz resultado imediato.
Ao procurar um profissional capacitado de sua preferência o paciente volta à sua saúde 
normal. No caso de cirurgia, peça ao profissional a certeza de recuperação total para não se 
arrepender futuramente. Os profissionais não assumem responsabilidade.
Pela experiência de 48 anos de trabalho com este método de Quiropraxia, nunca foi cons-
tatado o rompimento do tendão (menisco), sendo que o mesmo apenas se desloca, sendo 
recolocado no lugar de maneira simples, como também não existe desgaste dos ossos, com 
recuperação imediata, sem sirurgia e sem medicamento. Isso se aplica às Hérnias de Disco 
da Coluna Lombar, Bursite no Ombro e Artrose no Joelho.

“A vida é uma só, e como é bom viver com saúde pefeita”

QUIROPRAXIA ORIENTAL  
sem tranco, sem torcida e sem manobra, não afeta ossos.

TRATAMENTO INDOLOR
SEM MEDICAÇÃO – NÃO É ACUPUNTURA – NÃO É FISIOTERAPIA

DIAGNÓSTICO EXCLUSIVO
Hérnia de Disco – Coluna Lombar L4 e L5
Artrose – Joelho
Nervo – Joelho (Nervo Fibral e Nervo Tibial)
Bico de Papagaio – Coluna Cervical
Bursite – Ombro
Insônia – Esquecimento
Cansaço – Mental
Recuperação – Memória

BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO
• Tratamento Indolor
• Recuperação imediata
• 48 anos de experiência

Quem já foi operado ou perdeu atividade física e a dor 
voltou, tem boa recuperação.
Esse diagnóstico é causado pelo desvio do nervo do dis-
co L4 e L5, que altera a medula e outros.
Agora, porém, esses problemas podem ser plenamente 
resolvidos através de longos estudos elevatórios para o 
realinhamento esquelético, através de original e ade-
quada técnica terapêutica. No momento são poucos 
profissionais aqui no Brasil com esta técnica.
Resultado do tramento não é paliativo: com atividade 
física normal, o resultado é permanente. 
Técnica Milenar.

Terapeuta: SHOICHI

e-mail: sfquiropraxia@hotmail. com

Registro VBO. 2202 cod.3221-15

Registro ANQ nº 002/8

A Associação Okinawa 
de Casa Verde uma das mais 
antigas e tradicionais entida-
des da comunidade nipo-bra-
sileira da Capital, realizou no 
último dia 7, o seu 55º Un-
dokai, gincana poliesportiva 
no estádio Municipal Arnaldo 
José Celeste (Ponte Grande), 
rua Domingos Fanganiello, 
315 - bairro da Ponte Grande 
- Guarulhos. 

“O tempo bom e a anima-
ção dos associados fizeram 
com que os participantes ti-
vessem um dia muito agra-
dável ao lado dos seus fami-
liares e amigos”, comemorou 
o presidente da associação, 
Luiz Uehara acompanhado 
de outros diretores. 

Um dos pontos de des-
taque do undokai da Casa 
Verde são as presenças do 
koinobori, que são hasteadas 
no centro do campo. “Es-
sas peças foram importadas 
por um dedicado associado, 
quando esteve no Japão”, 
conta o dirigente.

Os organizadores calcu-
lam que mais de 600 pessoas, 
entre adultos, crianças e auto-
ridades e dirigentes da comu-
nidade nipo-brasileira pas-
saram pelo undokai da Casa 
Verde. Estiveram presentes 
no undokai da Casa Verde o 
deputado estadual Jooji Hato, 
o jornalista Osmar Maeda, 

unDoKaI 1

associação okinawa de Casa Verde realiza o seu 55º undokai 
FOtOS: OSMAR MAEDA

centopeia de cincoPremiação das crianças 

OdoriKoinobori

taiko Ryukyu Koku Matsuri Daikocorrida dos avó

Discurso com as autoridades

Entrega do prêmio a Fumiko Makabe, 83 anos 

UNDOKAI DA ACENBO 
– A Acenbo – Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira de Osasco – reali-
zou no dia 7 de maio, em sua 
sede esportiva (Rua Acenbo, 
100 – Jardim Umuarama), o 
seu 53º Undokai. Além das 

tradicionais provas, como 
Corrida de Centopeias, Cor-
rida de Três Pernas, Prova do 
Canguru, Corrida com Co-
lher, e Procurar Namorados, 
entre outras – que costuma 
mobilizar familiares de todas 
as faixas etárias – a Gincana 

Poliesportiva da Acenbo tem 
como diferencial o Desfile 
dos Departamentos. A ce-
rimônia de abertura contou 
com a presença de diveras 
autoridades.

Fotos: Kohei Osawa

anos participou do grupo de 
danças folclóricas e de provas 
de corridas. “Gostei muito 
da surpresa”, disse acom-
panhada de Satiko Oshiro, 
presidente do departamento 
feminino da AOCV. Ela é 
natural de Pedro de Toledo e 
tem quatro filhos e sete netos. 

José Kanashiro, presi-
dente da União Cultural e 
Esportiva São Paulo Norte, 
representou o deputado es-
tadual Walter Ihoshi. Marca-
ram presença também Eiki 
Shimabukuro, presidente da 
Associação Okinawa Kenjin 
do Brasil, presidentes e diri-

gentes de outras associações 
nikkeis da São Paulo Norte. 

Como nos anos anteriores, 
para facilitar a ida ao local, a 
associação disponibilizou um 
ônibus especial a partir da sua 
sede social no bairro da Casa 
Verde. (Colaborou: Osmar 
Maeda)

representante do deputado 
estadual Hélio Nishimoto, 
que fez a entrega de prêmio 

para a associada mais antiga 
presente no evento: a senhora 
Fumiko Makabe, que aos 83 


