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Prevista para ser inaugu-
rada em maio deste ano e 
com orçamento de US$ 30 
milhões até março de 2019, 
a Japan House São Paulo 
promete inovar. Não só na 
forma, como na sua facha-
da projetada pelo renomado 
arquiteto Kengo Kuma, 
mas também no conteúdo. 
Quando abrir suas portas 
para o público, os visitantes 
serão convidados a, literal-
mente, fazer uma viagem 
pelo “novo Japão”. Ou o Ja-
pão contemporâneo como 
explicam o cônsul geral 
do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, e a 

presidente da Japan House 
São Paulo, Ângela Hirata. 
A ideia é oferecer, em seus 
três andares, exposições, 
seminários, workshops e 
atividades, além de trazer 
para o país os mais relevan-
tes criadores e empreende-
dores japoneses da atuali-
dade nas artes, no design, 
na moda, na gastronomia, 
na ciência e na tecnologia. 
O espaço abrigará ainda um 
restaurante dedicado à gas-
tronomia japonesa, loja de 
produtos de alta qualidade 
produzidos no Japão e uma 
biblioteca, que terá anexo 
um café. 
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Com ideias de sustentabilidade,
Japan House será inaugurada em maio

JIRO mOchIzUkI

HATSUGAMA E 
SHINNENKAI – O Cen-
tro de Chado Urasenke do 
Brasil realizou no último 
dia 15, no hotel Tivoli 
São Paulo – Mofarrej, o 
seu tradicional Hatsugama 
(primeira Cerimônia de 
Chá do Ano) e Shinnenkai 
(Festa de Confraternização 
de Ano Novo).
––––––––—–––—––––| Pág. 12

JIRO mOchIzUkI

Líder do Governo na 
Câmara, Aurélio faz balanço 
dos primeiros dias de Doria
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O vereador Aurélio No-
mura (PSDB) foi indicado 
pelo prefeito João Doria 
para exercer a liderança do 
Governo na Câmara Muni-
cipal de São Paulo. Eleito 
com 41.954 votos nas elei-
ções 2016 para exercer seu 
6º mandato, o vereador Au-
rélio Nomura é o primeiro 
parlamentar nikkei a ocupar 
a Liderança de Governo, 
posto estratégico na admi-

nistração municipal. Além 
de nortear a discussão e a 
votação das propostas do 
Executivo, o parlamentar 
terá uma série de atribui-
ções importantes, principal-
mente ligadas à articulação 
política e partidária. Na 
prática, isso quer dizer que 
Nomura será o “porta-voz” 
do prefeito na Câmara Mu-
nicipal e vai liderar toda a 
base governista.

ARqUIvO/JIRO mOchIzUkI

Para celebrar a chegada do 
Ano Novo Chinês – um 
dos feriados mais impor-
tantes da China e que este 
ano será no dia 28 de ja-
neiro – a festa deve come-
çar no dia 27 de janeiro e 
se estender até 2 de feve-
reiro no país asiático – a 
Associação 21 Tomates 
Fritos prepara a 12ª edição 
da festa, que acontece exa-
tamente no mesmo final de 
semana – 28 e 29 deste mês 
– no Bairro Oriental, um 
dos principais cartões pos-
tais da cidade de São Paulo 
e que  além da comunidade 
japonesa, reúne as comuni-
dades chinesa e coreana. 

Comunidade chinesa celebra Ano Novo na Praça da Liberdade
ARqUIvO/ALDO ShIgUtI
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A Associação Nipo-Brasileira de São 
Caetano do Sul (Bunka SCS) em par-
ceria com o grupo Shinkyo Daiko, rea-
liza neste domingo (22), das 9 às 18h, 
no Teatro Paulo Machado de Carvalho, 
no bairro Santa Maria, em São Caetano 
do Sul (Região do ABC paulista), um 
grande Festival de Taiko com os milena-
res tambores japoneses. Trata-se da 12ª 
edição do Kawasuji Fest, que este ano 
reunirá 15 grupos vindos de várias ci-
dade do Brasil – São Bernardo, Atibaia, 
Ribeirão Pires, Bauru, Maringá, Presi-
dente Prudente, Rio de Janeiro e Piraci-
caba, entre outras.
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12ª edição do Kawasuji Fest reunirá 15 grupos de taiko em 
São Caetano do Sul neste domingo
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Seletivas definem equipes 
para o Sul-Americano e para 
o Pan-Americano Adulto
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Carlos Ishida e Luana Sou-
za garantiram vaga para 
o Campeonato Sul-Ame-
ricano da categoria, que 
será realizado em março, 
em Assunção, no Paraguai. 
Os atletas se juntam a Si-
ddharta Almeida e Alexia 
Nakashima. Já na categoria 

DIvULgAçÃO/cbtm

Infantil estão classificados 
Livia Lima, Diogo Silva,  
Giulia Takahashi e Daniel 
Godoy. Para o Pan-Ameri-
cano Adulto, estão classifi-
cados Caroline Kumahara 
e Eric Jouti. E para o Sul-
Americano Mirim, Gus-
tavo Gerstmann, Henrique 
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

SANTOS-DUMONT - COLE-
ÇÃO BRASILIANA ITAÚ
Onde: Itaú Cultural (Av Pau-
lista 149, Bela Vista - Pró-
ximo à estação Brigadeiro do 
metrô)
De 12/12 a 29/01/2017 
Horário: 3ª a domingo, das 
9h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2168-1778

LEDA CATUNDA - I LOVE 
YOU BABY
Curador: Paulo Miyada 
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 10/11 a 22/01/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

‘RYO MIZUNO, O HO-
MEM QUE INICIOU A IMI-
GRAÇÃO JAPONESA NO 
BRASIL E O SEU DIÁRIO 
DE BORDO DO KASATO 
MARU”
Onde: Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil 
(Rua São Joaquim 381, 9º an-
dar, Liberdade)
Visitação: 
05/11/2016 a 29/01/2017
Horário: 3ª a domingo das 
13h30h às 17h
Informações: 
www.museubunkyo.org.br

A FORMA DAS IDEIAS: DE-
SIGN ITALIANO DO PÓS-
-GUERRA
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)
De 14/12 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

EXPOSIÇÃO GAUDÍ: BAR-
CELONA, 1900
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros)

De 20/11 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: R$12,00 e R$6,00 
(meia-entrada). Têm direito 
à meia-entrada estudantes, 
idosos com idade superior a 
60 anos e professores da rede 
pública, mediante apresenta-
ção de documento compro-
batório, Crianças até 10 anos, 
cadeirantes e deficientes físi-
cos têm entrada gratuita todos 
os dias da exposição. E as ter-
ças-feiras a entrada é gratuita 
mediante retirada de senhas 
na bilheteria do Instituto To-
mie Ohtake.
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

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

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateau-
briand – MASP 
Onde: Avenida Paulista 
1578, Bela Vista 
Telefone: 11/3149-5959
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h (bilheteria aberta 
até 17h30) e 5ª das 10h às 20h 
(bilheteria até 19h30)
Horário especial: Programa-
ção de férias, o MASP abre 
suas portas durante todas as 
segundas-feiras de janeiro 
de 2017. Serão cinco dias a 
mais no mês para visitar as 
exposições e participar das 
atividades do museu: 2, 9, 16, 
23 e 30 de janeiro. O horário 
permanece o mesmo dos ou-
tros dias, das 10h às 18h, com 
bilheteria aberta até as 17h30. 
O MASP tem entrada gratuita 

às terças-feiras, durante o dia 
todo (10h às 18h) 

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

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

FUNDAÇÃO MEMORIAL 
DA AMÉRICA LATINA
Onde: Av. Auro Soares de 
Moura Andrade 664, Barra 
Funda
Telefone: 11/3823-4600
Website: www.memorial.
org.br
Horário: Galeria Marta Tra-
ba, Salão de Atos, Tiradentes 
e Pavilhão da Criatividade 
Darcy Ribeiro de 3ª a do-
mingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 15h
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 e 7 
Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 
9-Acesso ao prédio adminis-
trativo e CBEAL, 10-Acesso 
ao Parlatino, 12 e 13 Acesso 
ao Auditório Simón Bolívar e 
14 e 15 Acesso ao estaciona-
mento do auditório.

MUSEU DE ARTE MODER-
NA DE SÃO PAULO – MAM 

Onde: Av. Pedro Alvares Ca-
bral s/nº, Parque Ibirapuera
Telefone: 11/5085-1318 
e 11/5549-2342 e atendi-
mento@mam.org.br
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h e Bilheteria até 
17h30.

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

EVENTO

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

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e 
comidas caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade)
Dia 21/01/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

BAILE ALLEGRO
Animação Com A Banda Evi-
dence/Jb e Vários Personais 
Dancer. Jantar Com Buffet 
Shoori
Onde: Salão Social do Mi-
yagui Kenjin (Rua Fagundes 
156, Liberdade)
Dia 21/01/2017
Reservas com Beth: 
11/3209-2609 e 11/99904-
2237 e E-Mail: Bethpromo-
ter@Gmail.Com

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL 
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar 
um ambiente familiar onde os 
freqüentadores cantam suas 
músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e coun-
try. Todos os domingos Baile 
com Musica ao Vivo.
Onde: Assoc. Cultural Toku-
shima Kenjin do Brasil (Av 
Dr Antonio Maria Laerte 275, 
100m do Metro Tucuruvi)
Dias 21 e 22/01/2017
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Do-
mingos das 8h às 18h e das 
18h às 22h Bailes com musi-
ca ao vivo.

Informações: 
11/99857-3845 com Iritsu

FESTIVAL NA VILA MADA-
LENA
Atrações musicais: são 44 
atrações que vão do choro ao 
jazz até discotecagens, pales-
tras e oficinas sobre mobili-
dade urbana e empreendedo-
rismo feminino.
Onde: Ruas Medeiros de Al-
buquerque, Aspicuelta e Har-
monia
Dias 21, 22, 25, 28 e 29/01 e 
04 e 05/02/2017.
Horário: a partir das 13h
Ingresso: Programação cul-
tural gratuita

CURSO

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

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

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

CURSO ESSENCIAL DE JA-
PONES DO CIATE
Turmas em fevereiro – Con-
versação; Kanji 1; Módulo 2; 
Módulo 3.
Informações:
E-mail: palestras@ciate.org.
br
Telefone: 11/3207-9014 – 
das 09:00 ~ 17:00 horas 
www.ciate.org.br e www.fa-
cebook/ciate 
Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, sala 11, Liberdade

CURSO DE INTRODUÇÃO 
À TRADUÇÃO
Prova de admissão: 16/01 e 
23/01, das 19h às 21h
Taxa para inscrição no exa-
me: R$60,00
Divulgação dos resultados: 
30/01/17
Início das aulas: 06/02/17 – 
19 às 21 horas
Onde: Aliança Cultural 
Brasil-Japão – Unidade Ver-
gueiro (Rua Vergueiro 727, 
5º Andar, Liberdade)
Informações: 11/3209-6630 
e alianca@aliancacultural.
org.br

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS 
DO CIATE
JANEIRO/2017 – 14h às 16h
19/01 – Quinta-feira - Des-
cobrindo talentos: Como en-
caminhar profissionalmente 
com Marcos Suguiura
26/01 – Quinta-feira,- 
Workshop Coaching 
Onde: CIATE - Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador Retornado do Exterior 
(Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, Liberdade)
Informações e Inscrições: 
11/3207-9014

INSTITUO TOMIE OHTAKE
Onde: Rua Coropés 88, Pi-
nheiros
Informações: 11/2245-1900 
ou www.institutotomieo-
htake.org.br 

CONVERSAS EM FLUXO
Programa de conversas com 
pesquisadores de diferentes 
áreas de conhecimento sobre 
temas ligados à exposição de 
Gaudí
DIA 02/02/2017 às 19h
Vitor Lotufo - “Méritos e le-
gados de Gaudí”
Capacidade: 20 vagas para 
todos os encontros.
Inscrições e informações 
pelo e-mail setoreducativo@
institutotomieohtake.org.br 
ou 11/2245-1937

ENCONTRO COM SKE-
TCHERS
Dia 25/01/2017 das 14h às 
17h
Das 14h às 15h30 - Oficina de 
cadernos artesanais
Das 15h30 às 17h30 - Saída 
para desenho livre
Evento Gratuito: 20 vagas.
Informações e inscrições: 
11/2245-1937

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

FOtOS: JIRO mOchIzUkI

Aos poucos, uma cons-
trução logo no co-
mecinho da Avenida 

Paulista – um dos principais 
centros financeiros do país e 
símbolo da capital paulista – 
passa a dividir a atenção de 
quem passa pelo local. Em 
meio a prédios imponentes e a 
correria do dia a dia dos sem-
pre apressados paulistanos, 
a Japan House vai ganhando 
espaço. A obra surpreende 
logo de cara, ou melhor, atra-
vés de sua fachada que deve 
ficar pronta até o final desta 
semana. A obra está sendo 
executada por uma equipe 
de cinco artesãos especiali-
zados na arte de encaixes de 
madeira Hinoki. A proposta 
é do arquiteto japonês Kengo 
Kuma, idealizador do projeto 
em parceria com o escritório 
paulistano FGMF Arquitetos. 
Na terça-feira (17), quando a 
reportagem do Jornal Nip-
pak esteve no local, os fun-
cionários davam os último 
retoques. Com inauguração 
prevista para maio de 2017, 
a Japan House São Paulo 
combinará arte, cultura, tec-
nologia e gastronomia em um 
espaço que trará à capital pau-
lista um novo olhar sobre o 
Japão contemporâneo.

Para falar um pouco mais 
sobre como estão os prepa-
rativos para a inauguração, 
que deve ter a presença de 
um artista de “renome inter-
nacional”, o Jornal Nippak 
entrevistou a presidente da Ja-
pan House São Paulo, Ânge-
la Hirata, e o cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae:

(Aldo Shiguti)

J. N.: Como estão os prepa-
rativos para a inauguração 
da Japan House? 

Ângela Hirata: A expecta-
tiva é grande e todos estão 
empenhados em fazer uma 
apresentação à altura porque, 
na verdade, como brasileira, 
sinto que São Paulo, o Bra-
sil e a América do Sul estão 
recebendo um grande projeto 
do governo japonês. Acho 
que a Japan House vai marcar 
uma nova era sobre o que é 
realmente o Japão de hoje, o 
que é o Japão contemporâneo 
e o que é o Japão de fato. O 
Japão da forma que conhe-
cemos, que nossos antepas-
sados trouxeram, temos quie 
aceitar sempre com respeito. 
Mas esse nosso conhecimento 
que temos do Japão é limita-
do, conhecemos apenas uma 
pequena parte que veio com 
os imigrantes. Esse novo Ja-
pão, que nós não conhecemos 
é que o governo japonês está 
trazendo. Diria com toda sin-
ceridade que, como brasileira 
descendente de japoneses, 
estamos abrindo uma porta 
para o mundo a partir do Bra-
sil, que é o extremo oposto 
do Japão. Como os japoneses 
costumam falar, todos os dias 
e todos os momentos é ‘doki-
doki’ na expectativa do negó-
cio dar certo. E eu tenho cer-
teza que dará até porque bar-
reiras sempre existirão e elas 
são facilmente transponíveis.

J.N.: Que barreiras? 

A.H.: De cultura, porque nós 
somos brasileiros. Então com 
a cara que a gente tem, temos 
que estudar muito mais sobre 
o Japão porque nós achamos 
que entendemos alguma coisa 
sobre o Japão mas na verdade 
não entendemos nada. E para 
mim é um grande aprendiza-
do, uma grande faculdade da 
vida o que está acontecendo. 
É algo que não esperava e 
sou muito grata. Hoje vejo 
o quanto o Japão tem a nos 

passar. Então, não se trata so-
mente de fazer essa casa, mas 
do seu conteúdo. Percebi que 
o Japão não está parado, está 
sempre em movimento. Existe 
a tradição, que eles respeitam 
muito, mas tem também a ino-
vação e tem o futuro. E esse é 
o verdadeiro Japão que temos 
que estar sempre mostrando. 
Essa é a nossa missão, não só 
no Brasil como também em 
Londres e em Los Angeles.

J.N.: O próprio cônsul tem 
sempre enfatizado em to-
das as oportunidades que a 
proposta da Japan House é 
lançar um novo olhar sobre 
o Japão. Que Japão é esse? 

Takahiro Nakamae: Isso 
tem muito a ver com o por-
que da Japan House estar em 
São Paulo, Londres e Los 
Angeles. São Paulo é o cen-
tro econômico e cultural não 
só do Brasil mas também de 
toda a América do Sul. A di-
vulgação da cultura, da his-
tória e de todos os encantos 
do Japão contemporâneo ga-
nham uma dimensão maior 
aqui. Por outro lado, em São 
Paulo vive a maior comuni-
dade japonesa fora do Japão. 
Ou seja, aqui tem um alicerce, 
uma base muto forte e rica de 
apresentação da cultura japo-
nesa. É sobre essa base que a 
Japan House tem a missão de 
apresentar, como bem disse a 
Ângela Hirata, o Japão con-
temporâneo, o Japão ainda 
desconhecido, o Japão sem 
estereótipos. Felizmente, con-
tamos com uma equipe ex-
celente com a Ângela Hirata 
como presidente e o Marcello 
Dantas como curador. Tenho 
certeza que a Japan House vai 
ter a capacidade de apresen-

tar uma grande variedade da 
cultura, história, sociedade, 
tecnologia, indústria,  encan-
tos turísticos e regionais do 
Japão. Além disso, como côn-
sul geral, tenho uma expecta-
tiva que a Japan House tenha 
um efeito muito positivo para 
aumentar o interesse dos pau-
listanos, especialmente da-
queles que não  frequentam 
o Bairro Oriental possam ter 
uma oportunidade de conhe-
cer e aprofundar os seus co-
nhecimentos sobre o Japão 
e, consequentemente, que o 
interesse sobre o país também 
aumente. 

Um bom exemplo pode-
mos observar na arquitetura 
desta construção. O que ve-
mos aqui é uma arquitetura 
totalmente contemporânea 
projetada pelo renomado ar-
quiteto Kengo Kuma. Mas 
nós sabemos que essa arqui-
tetura tem uma base da tra-
dição arquitetônica japonesa. 
A fachada de hinoki utiliza a 
técnica tradicional de encaixe 
de madeira também utilizada 
no Pavilhão Japonês, no Par-
que do Ibirapuera. Então, uma 
descoberta fascinante para os 
visitantes da Japan House 
será observar que o Japão de 
hoje tem todos esses apectos e 
também a mesma origem que 
é apresentada da forma tradi-
cional na Liberdade. 

J.N.: Então à primeira vista 
a ideia é causar impacto nos 
visitantes? 

A.H.: Causar impacto e de-
monstrar o que é o Japão de 
hoje. Como o cônsul disse, 
existe sim um aspecto tradi-
cional porque sem a tradição 
não existe a sequência. O Ja-
pão sequencial não parou por 

qualquer motivo parou por-
que os imigrantes já se foram 
e as novas gerações já não 
tem muita proximidade com 
o Japão, o que causa um dis-
tanciamento. Então daqui 20, 
30 anos nós vamos identificar 
quem é descendente de japo-
neses apenas pelo sobrenome 
porque a nossa fisionomia 
também vai mudar. Acredito 
que o governo japonês teve a 
ideia de criar a Japan House 
no momento certo não só para 
levar cultura mas também 
porque tem algo a ver com 
tecnologia e uma coisa que se 
chama sustentabilidade base-
ada na cultura. 

Aí vem uma série de coi-
sas como o business que vai  
se juntando até criar um cír-
culo virtuoso do Brasil para 
a América do Sul e este, por 
sua vez, com a América do 
Norte, que tem uma base em 
Los Angeles, e futuramente 
Londres também estará inte-
grada. Se pararmos para pen-
sar você percebe que é uma 
coisa muito grande. Por isso 
é importante que o brasileiro 
entenda o valor do trabalho 
que o governo japonês está 
nos presenteando. Será algo 
capaz de criar um círculo 
vistuoso de sustentabilidade, 
econômico, de business e de 
paz porque onde não tem paz 
é por que falta sustentabilida-
de. A Japan House não é ape-
nas um presente que o Japão 
deu. O Japão forneceu a fer-
ramenta para a gente se unir. 
Imagina esse projeto daqui 
20, 30 anos levado com serie-
dade. Pode acabar até com a 
guerra. Acho que tem muito a 
ver com o que o premiê [Shin-
zo] Abe disse quando esteve 
no Brasil: ‘progredir juntos, 
liderar juntos e inspirar jun-
tos’. Isso é o início de tudo. 

J.N.: A Japan House de 
Londres também estava 
programada para ser inau-
gurada praticamente no 
mesmo mês que a de São 
Paulo, ou seja, em março, 
mas o cronograma acabou 
sofrendo uma mudança. 
Porque? 

T.N.: Mudou por uma questão 
de ajuste de disponibilidade 
de tempo das autoridades e 
de vários convidados, como 
artistas que vão participar da 
cerimônia.

J.N.: As obras chegaram a 
preocupar? 

A.H.: Só no sentido de rece-
ber todos os materiais envia-
dos pelo Japão sem nenhum 
dano. 

T.N.: Nossa expectativa é ter-
minar a obra até o final deste 
mês ou até a primeira semana 
de fevereiro. A previsão é 
mudar a Secretaria da Japan 
House para cá para que pos-

Com inauguração prevista para maio, Japan House 
deve se tornar autossustentável a partir de 2019

sam trabalhar visando os pre-
parativos.

A.H.: Até meados de feve-
reiro já vamos estar traba-
lhando aqui.

T.N.: E entre o final de março 
e início de abril o escritório da 
Fundação Japão também vai 
mudar para cá

J.N.: A previsão era que até 
o primeiro semestre as três 
Japan Houses estivessem 
em funcionamento...

A.H.: Eu não posso falar pelas 
outras mas estou rezando para 
que isso aconteça, de coração.

JN.: O investimento inicial 
era de US$ 30 mi até 2019. 
Esse valor foi alterado e 
como essa quantia será dis-
tribuída no projeto? 

A.H.: O valor permanece 
o mesmo. Mas de qualquer 
forma temos que ser autos-
sustentável daqui para frente. 
Temos muito trabalho a fazer.

T.N.: Temos um orçamento 
de US$ 30  mi do governo 
japonês até março de 2019. 
Dai para diante, a continua-
ção da Japan Hoouse vai de-
pender do comportamento da 
mesma durante esse período. 
O governo japonês e o con-
sórcio das empresas da qual a 
senhora Ângela é uma parte, 
concordam sobre alguns ín-
dices, como por exemplo, o 
número de visitantes e a per-
formance. Daí não termos 
comprado esse prédio. O pro-
pósito da Japan House não é 
ser uma sala de exposições. O 
essencial da Japan House é o 
que vamos apresentar dentro 
dessa casa. Vamos ter pales-
tras, exposições, lojas, res-
taurantes, eventos e colabora-
ções de empresas japonesas. 
Mas não se trata somente do 
aspecto cultural, tem também 
os apectos comerciais, turís-
ticos e sociais. Até março de 
2019 vamos medir todo esse 
comportamento e Tóquio vai 
decidir se vai continuar ou 
não. Mas tenho plena certeza 
que vai permanecer porque 
com uma equipe tão excelente 
não é possível o projeto não 
dar certo.

J.N. E as três Japan Houses 
terão programações inde-
pendentes ou haverá uma 
programação comum? 

A.H.: Cada Japan House terá 
seu próprio curador com uma 
programação própria, mas 
pode haver uma programação 
comum porque temos um co-
ordenador internacional que 
é o [designer] Hara Kenya. 
Pode ser também que, através 
de conversas entre os curado-
res, surja interesse de trazer o 
mesmo produto que encaixe 
nas três.

T.N.: Através do procedi-
mento de concorrência aberta, 
o senhor Kenya Hara junta-
mente com o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros sele-
cionarão três projetos que se-
rão itinerantes. Por outro lado, 
temos a Japan House que terá 

seu próprio programa elabo-
rado pelo Marcello Dantas. 
Desta forma, em São Paulo 
teremos o programa exclusivo 
elaborado pelo curador e tam-
bém a programação itinerante 
elaborada por Tóquio.

J.N.: Quanto ao funciona-
mento, será de terça a do-
mingo e as atividades serão 
gratuitas? 

A.H.: Sim, segunda-feira não 
abrirá e será cobrado ingres-
sos para alguns eventos, mas 
a entrada para o espaço é gra-
tuita.

J.N.: Para o senhor, é um so-
nho ver a Japan House em 
funcionamento? 

T.N.: Tenho dois sonhos em 
relação a Japan House. Pri-
meiro, que a Japan House dê 
sua contribuição para mostrar 
o Japão de hoje e sirva de pon-
te não só entre o Brasil e o Ja-
pão mas também entre os bra-
sileiros e os nipo-brasileiros. 
Segundo, espero que a Japan 
House contribua para uma 
maior integração entre a co-
munidade nipo-brasileira, es-
pecialmente dos jovens. Parti-
cularmente os jovens que hoje 
não participam das atividades 
da comunidade. Espero que a 
Japan House possa contribuir 
para atrair ou fazer com que 
os sanseis e yonseis tenham 
consciência de sua origem. 
Como disse antes, ao obser-
varem que na Japan House 
existe algo a ver com o que 
eles observam na Internet ou 
nos mangás e se eles percebe-
rem que isso tem a mesma ori-
gem com o que seus avós um 
dia viram na Liberdade e de 
alguma forma isso despertar 
sua identidade como nipo-bra-
sileiros e, com determinação e 
orgulho de sua origem contri-
buir como excelente brasileiro 
que são, já será ótimo.

A Japan House quer a con-
tinuidade, uma maior integri-
dade da comunidade nipo-
-brasileira com a sociedade 
brasileira e para isso é muito 
importante que os jovens se 
deem conta de sua origem de 
uma maneira positiva. 

Sempre venho expressan-
do que meu desejo é que os 
novos nipo-brasileiros cres-
çam como excelentes brasilei-
ros e que trabalhem para um 
melhor desevolvimento do 
Brasil como nipo-brasileiros, 
com orgulho de sua origem e 
de seus antepssados.

J.N. Então, o que posso falar 
é que, assim como eu, mui-
tos brasileiros - descenden-
tes ou não –  também devem 
estar curiosos para saber 
como será a Japan House...

A.H.: Imagina a nossa respon-
sabilidade. Outra coisa muito 
importante. Tem muita gente 
falando: “eu gosto do Japão’ 
e ‘eu adoro o Japão’. Mas não 
sabemos o que significa esse 
adorar e esse gostar. Se é o 
Japão comida, o Japão tecno-
logia ou o Japão mangá: Mas 
o gostar do Japão já é um co-
meço para que possamos criar 
um novo público interessada 
no Japão.

A partir da esq.: takahiro Nakamae (cônsul geral), hiroki Nakashima, tomohiro matsushita, Ângela 
hirata, Naoya matsushita, masanari hara, kentaro taguchi e hitomi Sekiguchi (cônsul adjunta)

O cônsul geral takahiro Nakamae e a presidente da Japan house 
São Paulo, Ângela hirata

Fachada deve ser “apresentada oficialmente” na próxima semana
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Apresentação de danças é uma das atrações da celebração do Ano Novo chinês

Rail Pass, um DIREITO... parte 2

NIPÔNICA

Pois é, achava que pela 
obviedade... do DIREITO!, 
o assunto se esgotaria na 
Nipônica anterior... mas em 
consideração às quase qua-
tro dezenas de leitores... e 
que leitores!, que enviaram 
mensagens de apoio, pare-
cendo mesmo uma cruzada, 
inclusive da parte de Junji 
Abe, ex- prefeito de Mogi 
das Cruzes e ex-deputado 
federal, que até sugeriu 
acionarmos todos os parla-
mentares nikkeis, incluindo 
edis, e chegarmos ao Ita-
maraty, via Ministro Serra, 
achei por bem retomá-lo e 
reforçar mais o objetivo.

Houve uma opinião 
contrária, apenas uma, mas 
sem me surpreender pelo 
autor da mesma. Surpresa 
foi ter apenas uma. No caso 
daquela, consolidada pela 
fragilidade de argumentos. 
Como iniciou afirmando 
que não tinha intenção de 
polemizar à qual, após ler 
seus argumentos afirmei que 
tinha sim, alegando que eu 
não aceitava opiniões con-
trárias, pediu-me para que 

o retirasse de meu mailing. 
Queria provas sobre minha 
afirmação de que o governo 
“empurrara” os emigrantes 
para fora, mesmo lendo (?) 
que, à época, o país tinha já 
superpopulação, território ín-
fimo, pobreza extrema e ten-
do de cumprir promessas de 
compensações aos retornados 
de guerra... além da “indire-
ta” (?) da árvore dos frutos de 
ouro (café). Isto é História, 
não minha afirmação! Com 
muita satisfação retirei-o do 
mailing.

Mas satisfação maior foi 
ler as mensagens de todos os 
demais, sem exceção. Mesmo 
dos que escreveram um sim-
ples “conte comigo”. Aliás, 
senti isso de todos, mesmo 
dos que escreveram muitas 
linhas... rsrs.

Tinha mensagens de in-
dignação e perplexidade em 
relação ao governo japonês; 
mas também de compreensão 
pela situação econômica atu-
al do Japão; de indiferença, 
pela alegação de que restam 
poucos vivos dentre esses de 
DIREITO; de mais abrangên-

cia, como às bolsas de estu-
dos que vem sendo reduzidas 
gradativamente; de esclareci-
mento dos direito ao passe, 
atualmente; e uma, de que a 
medida fora suspensa tempo-
rariamente, até as Olimpíadas 
de Tokyo (2020), anuncia-
do pelo Cônsul Nakamae no 
Shinnenkai do Bunkyo!

Pois bem, pela evidên-
cia... para mim... rsrs, como 
não haveria mais a acrescen-
tar tentarei, então, reforçar, 
baseado no número de “nos-
sos japoneses” ainda vivos 
e na medida suspensa até as 
Olimpíadas. À questão das 
bolsas de estudos, por exem-
plo, também poderia ser con-
templada pelas mesmas ra-
zões, mas deixemos de lado, 
por enquanto.

De que se trata de DI-
REITO não tenho dúvida! O 
fato de a medida estar sus-
pensa não afeta em nada visto 
que, se hoje o número já é pe-
queno imagine em 2020!

Por isso, o teor real de 
meu artigo visa, na verdade, 
o reconhecimento do governo 
japonês em relação à TAM-

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

BÈM contribuição de seus 
emigrantes para a situação 
que ora o país usufrui pe-
rante o mundo, em todas as 
áreas. A questão da nau sem 
rumo foi verdade. Na situa-
ção que estavam não tinham 
como direcionar o país ao 
desenvolvimento. A saída 
dos emigrantes foi um alí-
vio! Isto têm de reconhecer! 
O Rail Pass a esses poucos 
restantes é NADA em rela-
ção ao que proporcionaram 
ao Japão atual. Simples, as-
sim!

Tomara que essa cruzada 
se concretize segundo a su-
gestão de Junji Abe. Apoio 
popular, pelo visto, há! Né, 
não?!

Políticos nikkeis
E entidades afins
Vamos nos mexer?!

ANO NOVO CHINÊS 2017

ARqvUIvO/ALDO ShIgUtI

A comunidade chinesa 
no Brasil se prepara 
para celebrar a che-

gada do Ano Novo Chinês – 
um dos feriados mais impor-
tantes da China e que este ano 
será no dia 28 de janeiro – a 
festa deve começar no dia 27 
de janeiro e se estender até 2 
de fevereiro naquele país – a 
Associação 21 Tomates Fritos 
prepara a 12ª edição da festa, 
que acontece exatamente no 
mesmo final de semana – 28 
e 29 deste mês – no Bairro 
Oriental, um dos principais 
cartões postais da cidade de 
São Paulo e que reúne, além 
da comunidade japonesa, 
membros das demais comu-
nidades asiáticas radicadas na 
Capital.

Este ano sob a regência do 
Galo, a festa completa o ciclo 
dos 12 signos. E com muitas 
novidades. “Como acontece 
em todas as comemorações 
chinesas, não poderão faltar as 
danças dos leões e do dragão 
e muitas artes marciais”, ante-
cipa Kelly Lam, da Associa-
ção 21 Tomates Fritos, enti-
dade que reúne quatro ex-pre-
sidentes da JCI Brasil-China, 
idealizadora do evento.

Este ano, a exemplo de 
2016, a festa acontecerá na  
Praça da Liberdade e se esten-
derá pelas ruas Galvão Bueno, 
dos Estudantes, dos Aflitos e 
Glória. O objetivo é propor-
cionar mais contorto e co-
modidade aos visitantes. Se-
gundo os organizadores, são 
esperados cerca de 200 mil 
pessoas nos dois dias de festa, 
ou 5 mil pessoas por hora.

Identificação – Kelly Lam 
explica que, além da curiosi-
dade normal dos brasileiros 
em relação à cultura oriental, 
a festa chinesa costuma des-
pertar interesse também pelo 

lado místico. E muito tam-
bém em função da culinária, 

da música e das danças, que 
usam muita cor – predomi-

nantemente o vermelho e o 
amarelo.

Celebração na Praça da Liberdade deve atrair mais 
de 200 mil pessoas nos dias 28 e 29 de janeiro

como toda festa chinesa as danças dos leões e dos dragões costumam chamar a atenção do público

“Acredito que os brasi-
leiros se identificam muito 
com isso, até porque a cul-
tura chinesa é muito rica”, 
conta Lam, acrescentando 
que a China também se tor-
nou um importante parceiro 
comercial para o Brasil. “E 
eventos como a celebração do 
Ano Novo Chinês costumam 
aproximar ainda mais os dois 
países”, diz Lam, lembrando 
que, desde a segunda edição, 
a festa passou a fazer parte do 
Calendário de Eventos do São 
Paulo Convention & Visitors 
Bureau (SPCVB).

Pamonha e guioza – . “Mas 
desde o prmeiro ano a recep-
tidade do público tem sido 
muito boa”, diz ela, afirmando 
que de lá para cá a festa tomou 
uma dimensão tão grande que 
precisou ser profissionaliza-
da. Daí a necessidade de criar 
a Associação 21 Tomates Fri-
tos. “Até porque a idealizado-

ra, a JCI Brasil-China, muda 
de gestão todos os anos e a 
festa não tinha continuidade 
como tem agora”, destaca 
Lam, explicando que, além 
das atrações culturais, os visi-
tantes poderão provar alguns 
dos principais pratos típicos 
chineses como o macarrão 
chop suey, o jiaozi (guiozas), 
rolinhos primavera e até o 
zongzi, uma pamonha feita de 
arroz embrulhada em folha de 
bananeira. Todas essas  esta-
rão disponíveis nas barracas e 
e food trucks que estarão es-
palhados na festa.

(Aldo Shiguti)

12º ANO NOVO CHINêS
Quando: Dias 28 e 29 de ja-
neiro
Horário: Sábado: das 12 às 
20h; e domingo,  das 11h às 
18h
Onde: Praça da Liberdade e 
arredores (próximo à estação 
Liberdade do metrô)

Festa reúne participantes de todas as idades

bairro Oriental será palco do Ano Novo chinês nos dias 28 e 29 

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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SãO PAULO

Líder do Governo na Câmara 
Municipal, Aurélio Nomura faz 
balanço da gestão Doria

Japão e sua  
economia atual
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Logo após o resultado da 
eleição norte americana, foi 
um reboliço só na mídia ja-
ponesa. Muito se especulou, 
mas nada havia de concreto 
para nenhum tipo de afirma-
ção.

Eu acompanho tudo quie-
tinha, no meu canto, e não 
quis escrever nenhum artigo 
até o presente momento por-
que eu queria ver o andar da 
carruagem, e a reação dos ja-
poneses.

Pois bem, passado o baque 
da vitória do Trump, agora 
podemos ter alguma noção 
do que vem por aí? Não! Na 
verdade, ninguém sabe ainda, 
mas uma coisa posso afirmar 
com toda certeza, os japone-
ses estão muito cautelosos em 
relação ao futuro econômico. 
Um exemplo desse cauteloso 
receio, é o fato de nas primei-
ras semanas, logo após a vi-
tória do Trump ser anunciada, 
o primeiro ministro do Japão, 
Shinzo Abe, foi aos Estados 
Unidos para um encontro 
“informal” com o Trump. Os 
japoneses viram isso como 
uma diplomacia nipônica, en-
quanto que o resto do mundo 
viu essa visita como um ato 
de desespero do Japão. O que 
é verdade nessa história, não 
sei, mas há várias vertentes 
de especulação.

O empresariado japonês, 
está tão cauteloso que, já se 
fala em uma nova crise e uma 
nova recessão, mas a verdade 
é que ninguém sabe o que irá 
acontecer de fato. O Trump 
tem o jeito dele, mas não é 
burro, portanto eu me apego 
a isso para se ter uma pers-
pectiva otimista em relação a 
nova frente econômica. Que 
alguma coisa irá mudar, isso 
tenho quase certeza, só não 
sei se será bom para o mer-
cado japonês.

Afinal, nesses últimos 
dias, a Toyota vem sofrendo 
várias consequências eco-
nômicas e políticas, só pelo 
fato de ter uma especulação 
envolvendo as suas fábri-
cas no exterior. E o mercado 
de ações aqui no Japão está 
nessa oscilação financeira há 
dias, e pelo jeito continuará 
assim, até as certezas come-
çarem a aparecer.

Os japoneses não são idio-
tas, eles se fazem de bonzi-
nhos, bons vizinhos, abertos a 
negociações, mas não se ilu-
dam, os japoneses são perspi-
cazes, e quando chegam para 
conversar, é porque já pensa-
ram em todas as hipóteses e 
já estudaram minuciosamente 
tudo o que está por acontecer. 
Padrão ninja.

Eu sei bem como é difícil 
lidar com os japoneses, mas 
uma vez firmado o acordo, 
todos os lados ganham. E 
economicamente falando, o 
Trump poderá ser um ótimo 
presidente para os america-
nos, pois defende em pri-
meiro lugar o interesse do seu 
povo, mas nas relações inter-
nacionais, pode ser que não 
seja tão bom assim para todos 
nós que não somos america-
nos. 

Posso estar errada ou 
equivocada, mas o papel de 
um presidente de uma nação 
também é defender os inte-
resses do seu povo, e traba-
lhar por eles, o discurso do 
Trump está bem claro a ideia 
da “América para os america-
nos”. O Japão não pode criti-
car o Trump por pensar e agir 
assim, pois a política do Ja-
pão é altamente protecionista 
e fechada. Os japoneses só 
não falam isso abertamente, 
mas na prática é.

Sei que vão chover críti-
cas por esse artigo que escre-

vo, mas esse é o meu ponto 
de vista. Eu, uma brasileira, 
leiga em política e economia, 
apenas cidadã que vive no Ja-
pão, e que está aqui, relatando 
o que eu vejo, da maneira que 
enxergo a situação. 

Outro dia, navegando pela 
internet, me deparo com um 
comentário, digamos que 
no mínimo, ignorante. Uma 
brasileira que vive no Japão, 
operária em uma fábrica, es-
creveu que para ela tanto faz 
quem ganhasse as eleições, 
poderia ser a Hillary, ou o 
Trump, ela estava pouco li-
gando para isso, pois não é 
americana, e tão pouco se 
interessa por política interna-
cional. A minha cara de indig-
nação foi imediata, como uma 
pessoa que mora no Japão, 
trabalha em fábrica, pode 
escrever um absurdo desse? 
Caso haja qualquer tipo de 
consequência econômica, de-
vido a alguma atitude política 
do Trump, poderá abalar a 
economia financeira mundial, 
e quem irá sentir isso na es-
cala do mercado econômico 
serão as indústrias. Será que 
essa pessoa estava no Japão 
na época da crise de 2008? 
Por isso eu digo que a alie-
nação e distração podem ser 
perdoadas, mas a ignorância 
não. Não dá para perdoar a 
ignorância nos dias atuais, o 
acesso as notícias são muito 
intensos, mesmo que incons-
cientemente, ou mesmo que 
não queiram, as notícias pu-
lam na nossa frente, e fazem 
parte do dia a dia.

Mas enfim, igual a essa 
brasileira do infeliz comentá-
rio, existem milhões de outras 
pessoas que pensam o mesmo, 
acham que vivem num 
mundo paralelo, e quando a 
crise chega, e os empregos se 
escassam, são os primeiros a 
reclamarem. Colocando toda 
a culpa no governo, governo 
de qualquer país, pode ser ja-
ponês, brasileiro, americano, 
o importante é culpar alguém.

Para quem acha esse papo 
de política chato, entender 
um pouco da economia local 
não é nenhum sacrifício. Falo 
para os meus filhos, mesmo 
que não tenham interesse no 
assunto de política interna-
cional, leiam as notícias, e 
tentem entender um pouco o 
que acontece, pois só assim 
vocês terão argumentos sobre 
determinado assunto. Podem 
não dominar o tema, mas têm 
noção do coerente.

Tanto é que, a minha filha 
apresentou um texto no con-
curso de oratória em japonês, 
onde ela falou sobre a baixa 
taxa de natalidade no Japão, 
e a sua tendência decrescente, 
gerando uma crise previden-
ciária no país. Ela falou sobre 
tudo isso em japonês com 12 
anos. E eu não forcei nada, 
foi do interesse dela discorrer 
sobre o assunto.

Portanto se a economia ja-
ponesa está cautelosa e numa 
posição de alerta, nós brasi-
leiros, que vivemos no Japão, 
também temos que ficar aten-
tos, pois se pintar uma nova 
crise agora, será um Deus nos 
acuda. E como em 2008, os 
primeiros a sentirem o baque, 
serão os estrangeiros que tra-
balham em indústrias. Todo 
cuidado é pouco.

COLUNA DA ERIKA TAMURA

tem esse olhar especial para a 
primeira idade, preservamos 
tudo isso e buscamos políti-
cas que colaborem com nossa 
realidade”, disse Tamiko que 
ainda afirmou que a meta 
é melhorar cada dia mais a 
qualidade de vida de nossa 
população.

O ato também contou 
com a presença da diretora 
da Drads, Martha Pimenta, 

do prefeito de Araçatuba, 
Dilador Borges e do depu-
tado estadual Itamar Borges. 
Acompanharam a prefeita 
Tamiko, o secretário de As-
sistência e Promoção Social, 
Ari Guimarães, a presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade, Marcela Arai e as 
assessoras Natália Novaes e 
Ana Paris.

“Garantir qualidade de 

A prefeita de Andradina 
(SP), Tamiko Inoue (PCdoB) 
participou, no último dia 12, 
da assinatura de renovação do 
Programa VivaLeite. O en-
contro aconteceu na Casa do 
Advogado de Araçatuba para 
os 43 municípios atendidos 
pela Diretoria Regional de 
Assistência Social (Drads), 
com a participação do secre-
tário de Estado de Desenvol-
vimento Social de São Paulo 
(SEDS), Floriano Pesaro.

A Prefeituira de Andradi-
na distribui 177.660 litros por 
mês atendendo 821 famílias 
sendo crianças de seis meses 
a cinco anos que estão em 
situação de insegurança ali-
mentar e vulnerabilidade so-
cial. Cada beneficiário deve 
receber 15 litros de leite ao 
mês. O leite é diferenciado e 
enriquecido com ferro, vita-
mina A e D. 

“O leite é um dos alimen-
tos básicos e necessários para 
as crianças, nosso Governo 

vida a nossa população prin-
cipalmente às crianças é 
prioridade desse Governo, o 
Programa VivaLeite colabo-
ra com isso, e daremos con-
tinuidade a todas as políticas 
que estão dando certo”, disse 
Ari.

Programa Vivaleite - Dis-
tribui anualmente 90 milhões 
de litros de leite para crian-
ças de 6 meses a 5 anos e 11 
meses em todo o Estado de 
São Paulo. Para fazer parte 
do programa, as famílias 
precisam ter renda mensal de 
até ¼ de salário mínimo per 
capta e estar com o cadas-
tro atualizado no CadÚnico 
(Cadastro Único do Governo 
Federal).

SEcOm/PREFEItURA

ANDRADINA

Prefeita Tamiko renova Programa VivaLeite

Tamiko garante programa que beneficia 821 famílias

Nomura: “Diálogo transparente e de respeito entre os poderes”

ARqUIvO/ALDO ShIgUtI

O vereador Aurélio No-
mura (PSDB) foi in-
dicado pelo prefeito 

João Doria para exercer a 
liderança do Governo na 
Câmara Municipal de São 
Paulo, durante reunião reali-
zada nesta segunda-feira (16) 
na Prefeitura da qual partici-
param os secretários Milton 
Flávio (Secretário Especial 
de Relações Governamen-
tais), Bruno Covas (Secretá-
rio Municipal das Prefeituras 
Regionais) e Julio Semeghini 
(Governo).

Eleito com 41.954 vo-
tos nas eleições 2016 para 
exercer seu 6º mandato, o 
vereador Aurélio Nomura é 
o primeiro parlamentar nik-
kei a ocupar a Liderança de 
Governo, posto estratégico 
na administração municipal. 
Além de nortear a discussão 
e a votação das propostas do 
Executivo, o parlamentar terá 
uma série de atribuições im-
portantes, principalmente li-
gadas à articulação política e 
partidária. 

Na prática, isso quer dizer 
que Nomura será o “porta-
-voz” do prefeito na Câmara 
Municipal e vai liderar toda 
a base governista, além do 
PSDB. Pelos cálculos de 
Nomura, dos 55 vereadores 
eleitos em outubro do ano 
passado, “entre 38 e 42 par-
lamentares” devem compor 
com o governo.

Este é o terceiro posto de 
grande importância no Legis-
lativo paulistano ocupado por 
Nomura apenas nos últimos 
dois anos: Em 2016, foi líder 
da bancada do PSDB; e em 
2015, 1º Secretário.

Aumento – “Assumo a Li-
derança do Governo com 
muita tranquilidade e con-
fiança de um diálogo trans-
parente e de respeito entre os 
poderes, como desde o início 
vem sendo anunciado pelo 
prefeito João Doria”, disse o 
parlamentar, que mostrou es-
tar em sintonia com as ações 
do prefeito ao abrir mão do 
reajuste salarial de 26,3% 
proposto pelos próprios vere-
adores, o que representa um 
aumento de R$ 15 mil para 
quase R$ 19 mil.

Antes da ação do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, que 
barrou o aumento, Aurélio 
Nomura havia votado contra 

gãos estaduais e municipais 
que fazem parte do programa 
“Cidade Segura” e a operação 
São Paulo Cidade Linda, que 
teve início no dia 2 de janeiro 
e cujo objetivo é revitalizar as 
áreas degradadas da cidade, 
“mostrando que que o pro-
grama é bom não só para  o 
Centro Expandido como tam-
bém para a periferia”. 

Choque de gestão – “A 
gente percebe que o prefeito 
está vendo a cidade com vá-
rios olhos e o que ele prome-
teu durante a campanha está 
efetivamente cumprindo, 
seja no combate ao desper-
dício seja promovendo um 
melhor funcionamento da 
máquina pública. É uma pro-
posta de choque de gestão e 
que a população parece estar 
não só enetendendo como 
também aceitando”, disse o 
tucano.

“Em poucos dias, apesar 
de todas as dificuldades, o 
prefeito vem mostrando que 
veio para fazer a diferença 
em nossa cidade e aqui na 
Câmara não será diferente. 
Vamos dialogar com todos os 
partidos, pois sabemos que os 
projetos dos vereadores são 
importantes e tem como foco 
principal a melhoria da ci-
dade”, assegurou Aurélio No-
mura, agora líder do governo 
na Câmara.

(Aldo Shiguti)

O vereador Aurélio Nomura, o prefeito João Doria e o vice-prefeito, bruno covas no to-Sa matsuri

a proposta e reafirmou seu 
compromisso assinando uma 
declaração em que se com-
promete devolver, até 2020, o 
valor equivalente ao reajuste.

Segundo ele, “o momento 
não é propício”. “Estamos 
atravessando uma grave crise 
e todos temos que nos esforçar 
para ajudar na recuperação do 
país”, disse o vereador, que 
também fez um balanço posi-
tivo dos primeiros dias de go-
verno de Doria. “Nem parece 
que ele está há menos de um 
mês na Prefeitura. Ele vem 
mostrando trabalho e dedica-
ção a questões que até então 
pareciam insolúveis, como o 
caso dos exames médicos”, 
explicou Nomura, referindo-
-se ao programa Corujão da 
Saúde, que tem por objetivo 

acabar, até meados de abril, 
com a fila de espera da rede 
pública para exames médicos 
em São Paulo. 

“A princípio, a sensação 
era de que precisávamos ins-
talar mais Unidades Básicas 
de Saúde e comprar uma sé-
rie de equipamentos. Mas 
ele veio com uma proposta 
bastante interessante”, disse 
o vereador, destacando que 
o programa conta com par-
ticipação de hospitais priva-
dos que aceitaram realizar os 
procedimentos em horários 
ociosos da sua rede de aten-
dimento – recebendo o valor 
da tabela do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Aurélio Nomura destacou 
também outras ações como 
as blitze conjuntas entre ór-

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

DIvULgAçÃO
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GRUPOS – APRESENTAÇÕES 
Shinkyo Daiko (São Caetano do Sul – SP)
Kyuryu Daiko (Piracicaba – SP)
Kiendaiko (São Bernardo do Campo – SP)
Dantai Fenix (Presidente Prudente – SP)
Yanagi Taiko (São Carlos – SP)
Kawasuji Seiryu Daiko (Atibaia – SP)
Washi Daiko (Ribeirão Pires – SP)
Komyo (Rio de Janeiro – RJ)
Mizuho Wadaiko (São Bernardo do Campo – SP)
Muguenkyo Bauru Wadaiko (Bauru – SP)
Hatsumi Taiko (São José do Rio Preto – SP)
Ryuumei Wadaiko (Araçatuba – SP)
Wakadaiko (Maringá – PR)
Ikioidaiko (Taboão da Serra – SP)
Apresentação especial (Japan Marvelous + Wadan + Grupos) Programação começa no sábado, com a realização de workshop

Ceagesp, hoje e amanhã
A Ceagesp foi criada em 

1969, na Vila Leopoldina, 
com a fusão do Ceasa e da 
Cagesp (Cia. de Armazéns 
Gerais do ESP). Vinculada 
ao Ministério da Agricultura 
tem 18 unidades de armaze-
nagem e 13 de entreposta-
gem, em regiões estratégi-
cas do estado paulista.

Terceiro maior mer-
cado atacadista do mundo 
e maior da América Latina, 
a Ceagesp impressiona pela 
sua grandeza. Em seus 700 
mil m2, circulam 50 mil 
pessoas e 14 mil veículos. 
Sua missão se resume em 
4 palavras: credibilidade, 
qualidade, inteligência e 
disponibilidade, tudo o que 
quem negocia precisa.  Os 
produtos viajam para mais 
de mil municípios e diver-
sos países vizinhos.

A feira das flores é a que 
mais atrai os turistas. Mais 
de 1200 produtores colorem 
e perfumam a área e ven-
dem as mais variadas plan-
tas, flores, gramas e mudas.

Os feirantes e donos de 
restaurantes procuram as 
112 espécies de peixes e 
vendem 50 mil toneladas 
dos escamosos por ano. 
Obrigado, pescadores.

Volta e meia, algum en-
graçadinho grita:

- Ei, japonês!

Ai, quando vários nik-
keis se viram, o gaiato arre-
mata:

- Só chamei um!

O Varejão atrai a popula-
ção que encontram os horti-
frútis mais frescos a preços 
baixos. No final do passeio/
compras, uma banca de pas-
téis é o local ideal para fazer 
uma boquinha e voltar sor-
rindo para casa.

No Espaço Gastronômi-
co Ceagesp, salão com 400 
lugares,  acontece anual-
mente o festival de sopas,  a 
cebola como carro-chefe, às 
quartas e quintas e domin-
gos, das 18h à meia-noite. 
Às sextas e sábados, fica 
aberto até às 2h da manhã. 
A entrada é pelo portão 4 da 
Ceagesp (altura do 1.946 da 
avenida Dr. Gastão Vidigal, 
na Vila Leopoldina, Zona 
Oeste da Capital).  O Festi-
val de Sopas Ceagesp atrai 
milhares de paulistanos e 
gente de todo o País, e faz 
parte do calendário gastro-
nômico de inverno da ci-
dade de São Paulo. 

Ceagesp amanhã

Depois de muita polêmi-
ca, a futura Cesgesp recebeu 
o aval do ministro da agri-
cultura, Blairo Maggi, e via-
biliza a contrução do novo 

entreposto em 4 anos, no 
bairro de Perus, zona norte, 
a 20 km do centro.

Haddad assinou, no fim 
do ano, o decreto que auto-
riza um grupo de 25 produ-
tores e comerciantes a apre-
sentar um projeto para essa 
sonhada mudança.

Os terrenos do Nesp 
(Novo entreposto de SP), 
estão divididos ao meio pela 
Rodovia Bandeirantes, com 
um pedágio adiante. Será 
preciso uma via de acesso 
para interligá-los.

Com o investimento 
inicial 1,1 bilhão, os per-
missionários passarão a ser 
proprietários de seus boxes 
modernos e informatizados. 
O governo atuará apenas 
como regulador. Prevê-se 
um aumento de, no mínimo,  
50% de oferta em relação à 
Vila Leopoldina.

A mudança tirará 14 mil 
veículos, a maioria de ca-
minhões, da região da Cea-
gesp, melhorando o trânsito 
e a poluição do bairro. Ha-
ddad previa a criação de 38 
mil empregos nessa área da 
Vila Leopoldina.

Haddad lembra que 
existe uma comunidade po-
bre na vizinhança que, por 
lei, tem de ser acomodada 
na própria localidade. En-
tendeu, John Dória? Lei é 
lei.

Enquanto isso, em Pe-
rus, muitos moradores 
como o corinthiano Lopes 
da Silva, temem que o novo 
entreposto traga poluição e 
trânsito para um bairro tran-
quilo, com vários parques. 
A promessa de geração de 
30 mil empregos, segundo 
a prefeitura, anima os pe-
rusenses pois Perus é um 
bairro dormitório, com pou-
cas oportunidades de traba-
lho.

O projeto de 1,621 mi-
lhões de m2 de área útil, 
maior que o parque Ibira-
puera, prevê a construção 
de quatro pontes, a inclusão 
de restaurantes, como os do 
mercadão central, estação 
de trem entre Perus e Caiei-
ras, para receber os 30 mil 
trabalhadores. A estação 
servirá também como rota 
de escoamento ferroviário 
de mercadorias até o porto 
de Santos.

Que venha a nova Cea-
gesp! Que traga mais pei-
xes, flores, legumes e frutas 
para uma população faminta 
de comida e beleza que não 
para de crescer. 

Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de 
São Paulo, Ceagesp. Já eu 
prefiro, Companhia de Es-
peciais Amigos Geniais do 
Estado de São Paulo, num 
lugar bacana: Ceagesp.

  COLUNA DO JORGE NAGAO

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

DIvULgAçÃO

TAIKO

NObUO SASAkI

A Associação Nipo-Bra-
sileira de São Caetano 
do Sul (Bunka SCS) 

em parceria com o grupo 
Shinkyo Daiko, realizam 
neste domingo (22), das 9 
às 18h, no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho, no bairro 
Santa Maria, em São Caetano 
do Sul (Região do ABC pau-
lista), um grande Festival de 
Taiko com os milenares tam-
bores japoneses.

Trata-se da 12ª edição do 
Kawasuji Fest, que este ano 
reunirá 15 grupos vindos de 
várias cidade do Brasil – São 
Bernardo, Atibaia, Ribeirão 
Pires, Bauru, Maringá, Presi-
dente Prudente, Rio de Janeiro 
e Piracicaba, entre outras. 

A programação tem início 
no sábado, com a realização 
de um Workshop ministra-
do pelos japoneses  Ryouhei 
Kayashima e Daiki Tsujimu-
ra, que pertencem ao grupo 
Japan Marvelous lideradado 
pelo sensei Yukihisa Oda e 
que participa do evento desde 
a sua primeira edição, em 
2006. No total, são 21 grupos 
(incluindo os que participam 
do workshop), sendo que o 
festival terá apresentações 
de 15 grupos: Shinkyo Daiko 
(São Caetano), Kyuryu Daiko 
(Piracicaba), Kiendaiko (São 
Bernardo do Campo), Dantai 
Fenix (Presidente Prudente), 
Yanagi Taiko (São Carlos), 
Kawasuji Seiryu Daiko (Ati-
baia), Washi Daiko (Ribei-
rão Pires), Komyo (Rio de 
Janeiro), Mizuho Wadaiko 
(São Bernardo do Campo), 
Muguenkyo Bauru Wadaiko 
(São José do Rio Preto), Hat-

sumi Taiko (São José do Rio 
Preto), Ryuumei Wadaiko 
(Araçatuba), Wakadaiko 
(Maringá) e Ikioidaiko (Ta-
boão da Serra), além de uma 
apresentação especial com a 
participação dos músicos do 
Japan Marvelous e brasilei-
ros.

Os grupos Kaminari Wa-
daiko (Tupã), Mitsuba Wa-
daiko (Campinas), Nisho Wa-
daiko (Araraquara), Ribeira 

Ryofu Daiko (Registro), Rio 
Nikkei Taiko (Rio de Ja-
neiro), Ryuukadaiko (Lins) 
e Shinzui Daiko, da Argen-
tina, participam apenas do 
Workshop.

Segundo o coordenador 
geral do evento, Nilton Mi-
yamura, o objetivo é divul-
gar não só a cultura oriental 
como também o estilo Kawa-
suji, trazido da Província de 
Fukuoka, no Japão, pela Jica 
(Japan International Coope-
ration Agency), para o Brasil 
pelo mestre Yukihisa Oda no 
ano de 2002, quando teve iní-

cio o ensinamento no estado 
de São Paulo e que no decor-
rer de 2 anos ensinou para 
mais de 60 grupos em todo 
Brasil.

Miyamura explica que o 
Kawasuji Fest é realizado 
anualmente sempre em uma 
cidade diferente. Teve início 
em Atibaia e passou por ci-
dades como Maringá e Pre-
sidente Prudente – a última 
edição, em 2016, foi reali-
zada em Atibaia. A frequên-
cia maior é no eixo SP-PR, 
conta o coordenador, pois São 
Paulo e Paraná são os Estados 
que concentram o maior nú-
mero de grupos.

No dia, haverá duas barra-
cas de alimentação no local.

(Aldo Shiguti)

XII KAWASUJI FEST 
Data: 22 de janeiro, das 9 às 
18h
Onde: Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho (Alameda 
Conde de Porto Alegre, 840 
– Bairro Santa Maria – SCS)
Entrada franca

12º Kawasuji Fest reunirá 15 grupos 
em São Caetano neste domingo

buhiro Hirata e do show com 
o Oriental Magic Show, trio 
formado na década de 80 pe-
los mágicos Fujikan, Phan-
ton e pelo próprio Ossamá. 
Esta edição, explica Ossamá, 
conta também com o apoio 
cultural do deputado federal 

Walter Ihoshi (PSD-SP).
Destaque ainda para o 

espetáculo com o humorista 
Bob Show e demonstração 
de kung fu com o Instituto 
Pinheiro, além de apresenta-
ções de grupos de taiko.

A expectativa dos organi-

Quem não quiser perder 
tempo e ainda economizar 
dinheiro, pode garantir desde 
já seu yakissoba para o 2º 
Liberdade Japan Festival, 
que acontece nos dias 28 e 
29 deste mês, no Espaço de 
Convenções do Nikkei Palace 
Hotel, no bairro da Liberdade, 
em São Paulo. No dia, o pra-
to estará sendo vendido a R$ 
15,00, mas quem preferir pode 
reservar o seu por R$ 10,00. 
Durante os dois dias, os visi-
tantes também poderão sabo-
rear pratos típicos da culinária 
japonesa, como sushi e hot 
roll.

A exemplo da edição an-
terior, realizada nos dias 10 
e 11 de dezembro, o evento, 
uma parceria entre o artista e 
produtor Ossamá Sato – do 
Oriental Magic Show – o em-
presário Johnson Fukuya e o 
Nikkei Palace Hotel, reunirá 
uma programação variada, 
com atrações para todos os 
gostos.

Serão cerca de 45 baza-
ristas que estarão vendendo 
os mais diversos produtos 
– como roupas, calçados e 
artigos importados. Na parte 
artística, destaque para as 
apresentações do cantor No-

zadores é atrair um público 
estimado em 2500 pessoas 
nos dois dias.

Promoção – O Jornal Nip-
pak também apoia mais esta 
iniciativa e lança a promoção 
“O momento mágico da mi-
nha vida!”. Para participar 
basta acessar o site: www.
portalnikkei.com.br e contar 
um momento mágico de sua 
vida. As respostas mais cria-
tivas receberão os seguintes 
prêmios (que serão entregues 
nos dias do evento): 1) Livro 
As Aventuras Mágicas dos 
Magic Ninjas + 2 vales ya-
kissoba; 2) Kit de Mágica Es-
petacular; 3) Panela Kimpira 
Nabe

(Aldo Shiguti)

2º LIBERDADE JAPAN 
FESTIVAL
Quando: Dias 28 e 29 de ja-
neiro, das 10 às 18 horas
Onde: Espaço de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel: Rua 
Galvão Bueno, 425 – Liber-
dade (próximo à estação Li-
berdade do metrô)
Entrada franca
Informações pelo telefone:
11/3207-8511 ou 
www.nikkeyhotel.com.br

DIvULgAçÃO

2º LIBERDADE JAPAN FESTIVAL

Garanta desconto na compra antecipada de seu yakissoba

Evento conta com a participação de tocadores do marvelous

grupo Shinkyo Daiko de São caetano do Sul, co-realizador da 12ª edição do kawasuji Fest
DIvULgAçÃO

NObUO SASAkI

Adquirido antecipadamente, prato sai por R$ 10,00. No dia custará 
R$ 15,00

Ossamá Sato e o deputado federal Walter Ihoshi: apoio cultural
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Planejando e programando a vida

BEM ESTAR

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

Estão prontos para fazer 
o planejamento e programa-
ção para sua vida?

Vamos ver:
Como está vivendo?
Como quer viver?
Como vê a vida?
Como quer interagir com 

a vida?
Como gostaria de estar 

daqui a 5 anos, 10 anos, 20 
anos?

Basicamente seria res-
ponder a estas perguntas e 
molda-las conforme desejas 

Com isso começará 
administrar melhor o seu 
tempo, 

Saberá apreciar melhor a 
vida com desejo ardente de 
viver feliz

Estará sempre positivo 
olhando para frente os cami-
nhos traçados.

Encontrará a razão do 
viver, de forma útil, presta-
tivo, com coração e mente 
aberta.

Perceberá que o tempo 
disponível de vida é restrito, 
por mais que viva 100 anos, 
são 36.525 dias, onde apro-
ximadamente 10.000 dias da 

vida são dispendidas para a 
formação intelectual, 13.000 
dias da vida dedicados a so-
brevivência, saldo 13.525 
dias para viver a velhice. 

Dá para se notar que o 
tempo de atividade plena é 
curta..

As páginas vão virando, 
se vazias nada será realizado, 
serão subtraídas, pois a conta-
gem regressiva iniciou desde 
a primeira respiração.

Há necessidade de se ter 
planejamento e programação 
para a velhice, pois sem ne-
nhum objetivo, apenas vege-
tará, sem rumo, sem direção, 
sem vontade de viver, neces-
sitando de cuidados de tercei-
ros.

Voltando ao drama da vida 
real do cotidiano, nota-se que 
há necessidade de uma re-
-engenharia na condução da 
vida, selecionar, priorizar, 
eliminar lixos, com isso efe-
tuar planejamento de vida 
juntamente com a programa-
ção.

Tornaram-se dependente 
total dos smartphones, vinte 
e quatro horas do dia, o cére-
bro fica ativo, continua ativo 

mesmo que desligue dele, 
pois está atento a quaisquer 
sinais.

O desgaste mental é exces-
sivo, acumulando ansiedades, 
estresses, sem capacidade de 
concentração, percepção, ra-
ciocínio fica lento.

Dores de cabeça começam 
a ser freqüentes, entre outros 
sintomas.

Para tanto foram criado a 
prática do mindfulness (aten-
ção plena) adotado em diver-
sas empresas para obter ren-
dimentos no trabalho, foco no 
que estiver fazendo.

Nada mais que relaxar e 
meditar todos os dias pelo 
menos trinta minutos, es-
tar no estado do não pensa-
mento, porém acordados, 
observando o funcionamento 
dos cinco sentidos, sem que 
interfira no cérebro (pensa-
mento).

Fundamental é estar 
sempre presente no aqui e 
agora, em tudo que estiver 
fazendo, apenas focado no 
exercício da função do mo-
mento, fortalece a concen-
tração e não cansa

Por não haver pensa-
mentos invasivos durante 
o estado do aqui e agora, 
as intuições, as criativida-
des ficam mais presentes, 
melhorando a qualidade do 
trabalho, bem como o seu 
rendimento.

Que tal praticar? Buscar 
o sentido e objetivo da vida 
para viver melhor!.

Precisa de ajuda?

Clinica Watanabe
Av. Jabaquara, 2940 – salas 82-
83  (Prox. Metrô S.Judas)
Tel: 2275-7787 / 99917-8281 / 
96447-9087
terapia.watanabe@gmail.com

TRADUçãO

DIvULgAçÃO

A Aliança Cultural Bra-
sil-Japão (ACBJ) ini-
cia as inscrições para 

o Curso de Introdução à Tra-
dução, que forma profissio-
nais habilitados para iniciar a 
carreira de tradutor de língua 
japonesa. O curso, criado em 
1990, já reuniu mais de 20 
professores, entre tradutores, 
intérpretes e especialistas de 
diferentes áreas, que se alter-
naram para ensinar o ofício 
de traduzir. Todos os anos, 
uma nova turma inicia os es-
tudos na Aliança.

O próximo exame de ad-
missão ao Curso de Introdu-
ção à Tradução acontecerá no 
dia 23, das 19h às 21h, na uni-
dade Vergueiro da Aliança.

Os candidatos serão testa-
dos com relação ao conheci-
mento em língua portuguesa 
e japonesa, e poderão utilizar 
qualquer tipo de dicionário, 
inclusive o eletrônico, mas 
não será permitido o uso de 
notebooks, tablets e smar-
tphones.

Para os alunos aprovados 
na seleção, o curso terá início 
em fevereiro, com duas aulas 
semanais – uma de tradução 
(Japonês-Português) e uma de 
versão (Português-Japonês), 
ministradas pelas professoras 
Júlia Hoçoya Sassaki, Arisia 
Noguchi e Clara Shirahata.

A professora Julia explica 
que as aulas são baseadas em 
textos selecionados. “O nosso 
curso é voltado para transmi-
tir os fundamentos da tradu-
ção. Procuramos oferecer as 
aulas com uma linguagem 
leve e de fácil assimilação, e 
a nossa meta é contribuir para 
que os alunos obtenham no-
vos conhecimentos e novas 
ferramentas para iniciar nessa 
área”, explica.

O curso tem duração de 

dois anos, e é indicado para 
quem pretende trabalhar 
com tradução, e também aos 
alunos que já possuem nível 
avançado da língua japonesa 
e desejam praticar e apro-
fundar seu conhecimento no 
idioma.

CURSO DE INTRODUçãO 
À TRADUçãO
Prova de admissão: 
23/01, das 19h às 21h
Taxa para inscrição no exa-

me: R$ 60,00
Divulgação dos resultados: 
30/01/17
Início das aulas: 
06/02/17 – 19 às 21 horas
Informações:
Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão – Unidade Vergueiro
Rua Vergueiro, 727 – 5º An-
dar – Liberdade – São Paulo 
– SP
Informações: (11) 3209-6630 
/ alianca@aliancacultural.
org.br

Aliança realiza prova de admissão 
ao Curso de Introdução no dia 23

americano, juntou os trapos 
e foi embora do Brasil. Mi-
nha irmã se casou, teve suas 
meninas. Mãe dedicada, 
empregada “Caxias”. Por 
bons anos, viveu a maratona 
da dupla jornada. Eliza com 
o passar do tempo, assumiu 
a loja da mãe. Assumiu e 
ampliou os negócios. 

Andando sempre na cola 
da minha irmã mais velha, 
acabei conhecendo Eliza 
e sua “lojinha” que de lo-
jinha não tinha nada. Era 
sim, uma ótima loja. Houve 
época em que fui trabalhar 
numa empresa que tinha sua 
sede bem próxima da loja 
de Eliza. Acabei virando 
cliente de alguns dos ser-
viços ali oferecidos. Torna-
mo-nos amigas. De vez em 
quando, íamos ver alguma 
peça de teatro, algum filme. 
Eliza tinha algumas amigas 
com quem viajava. Por duas 
vezes, me juntei a elas e fi-
zemos bons passeios.

A vida não para. Sempre 
anda. Mudei de emprego, 
mudei de ares. As notícias 
foram se espaçando, muitos 
anos se passaram. 

Um dia, visitando uma 
exposição com minhas ir-
mãs, encontramos Eliza. 
Também ela visitava a ex-
posição com suas irmãs. Foi 
um feliz reencontro.

Depois disso, voltamos 
a nos ver algumas vezes. 
Sempre rápidos encontros e 
sempre com a promessa de 
ambas, precisamos marcar 
um dia para nos falarmos 
com mais folga. Assim se 
passaram alguns anos. E 
este ano, logo no comeci-
nho, nos empenhamos. Deu 
certo.

Fui conhecer o novo es-
paço que Eliza construiu. 
Claro e harmonioso. Em 
suas reflexões sobre o fa-
zer na vida, Eliza falou de 
seu estado atual. Já não 
tem grandes anseios e nem 
medos. Acredita. Fez tudo 
certo. Passou por poucas 
e boas na vida, agora está 
bem e sente-se grata à vida, 
às oportunidades que a vida 
lhe ofereceu. Tranquila, fa-
lou de seus sonhos e proje-
tos para os longos anos da-
qui para frente.

Amizades
Eliza era amiga de minha 

irmã mais velha. 
Fizeram o mesmo curso 

na mesma universidade, no 
mesmo período de tempo. 
Eliza era aluna do curso 
diurno, minha irmã do no-
turno. Não sei como aconte-
ceu, mas um dia se conhece-
ram. Logo descobriram que 
tinham amigas em comum. 
E boa parte delas, de alguma 
forma, tinha alguma relação 
com a nossa cidade natal. O 
pai de Eliza, enquanto jovem 
morou na cidade por alguns 
anos. Amélia viveu lá até os 
oito anos de idade. Minha 
irmã dizia que se lembrava 
de Amélia e seus irmãos e 
irmãs brincando no enorme 
quintal da casa em que mo-
ravam. Clarice não era da 
cidade, mas tinha uma tia lá 
e sempre que dava ia passar 
alguns dias na cidade. A tia 
era mãe de Yolanda, prima 
querida de Clarice. E Yolan-
da era colega de classe de 
minha irmã durante o curso 
ginasial e boa parte do Clás-
sico. 

A partir destas peque-
nas descobertas, o grupinho 
passou a se encontrar com 
bastante frequência. Era o 
grupinho das meninas. Es-
tes encontros aconteciam, 
na maior parte das vezes, 
após o expediente comercial 
na loja da mãe de Eliza.  A 
loja era um misto de bou-
tique de roupas, calçados e 
acessórios e salão de beleza. 
É claro que a loja tinha tam-
bém os produtos de beleza. 
Shampoos, cremes, batons, 
sombras e tudo e mais um 
pouco para satisfazer a vai-
dade feminina.

Naquela época, quando 
minha irmã dizia que ia se 
encontrar com as meninas, 
eu já sabia que ela só iria 
voltar lá pelas dez, onze da 
noite toda carregada de sa-
colas com as novidades que 
encontrou na lojinha. Era 
bom. Minha irmã sempre se 
lembrava da gente. Eu e mi-
nha irmã do meio.

A vida anda. Uma das 
meninas foi vítima de um 
terrível assalto a mão ar-
mada. Depois daquilo, ela 
nunca mais saiu de noite. 
Sua vida passou a ser ape-
nas: casa e trabalho, traba-
lho e casa. E sempre à luz do 
dia. Outra das meninas rece-
beu uma proposta de traba-
lho irrecusável. Mudou de 
cidade e de estado. Logo de-
pois, arrumou um namorado 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

meta é contribuir para que os alunos obtenham novos conhecimentos e novas ferramentas

(baseado na estrutura de 5-7-
5 sílabas).

Os vencedores terão seu 
poema impresso na emba-
lagem dos produtos de chá 
verde Oi Ocha.

Os candidatos podem ins-
crever até seis haiku, em ja-
ponês ou inglês, preenchendo 
os formulários específicos de 
cada língua. Os poemas de-
vem ser de própria autoria e 
não podem ter sido publica-
dos anteriormente.

Além disso, os coordena-
dores do Brasil destacam que, 
caso necessário, os formu-
lários podem ser copiados e 
distribuídos livremente, mas 
avisa que não será permitido 
usar as fichas de inscrições 

dos anos anteriores.
A cada concurso, os for-

mulários apresentam algumas 
mudanças e, portanto, os can-
didatos que usarem material 
dos concursos anteriores se-
rão desclassificados.

Em relação ao preenchi-
mento, a organização chama 
atenção para o campo “ano 
escolar” que somente deverá 
preenchido por candidatos 
estudantes.

Os formulários devem 
chegar à Secretaria do Bun-
kyo (veja endereço abaixo) 
até o dia 27 de janeiro para 
que possam ser enviados ao 
Japão. Eles também podem 
ser entregues pessoalmente, 
de segunda a sexta-feira, das 

O Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social) 
está recebendo até o próximo 
dia 27 as inscrições para o 
28º Itoen Oi Ocha Shin Hai-
ku Taisho, realizado desde 
1989 anualmente no Japão. 
Este concurso de haiku inclui 
ainda uma seção em inglês, 
permitindo que pessoas de 
todo o mundo possam com-
por e participar com seus po-
emas.

No Concurso Itoen, os 
candidatos podem expressar 
seus sentimentos em forma 
de haiku livremente, sem a 
necessidade de utilizar os te-
mas sazonais (kigô) conven-
cionais deste tipo de poema 

9h às 17h30.
Mais informações pelo te-

lefone (11) 3208-1755, com 
Massami.

Endereço para o envio da 
correspondência:
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social
Rua São Joaquim, 381 – Li-
berdade
CEP 015008-900 – São Paulo 
– SP A/C Massami Imamoto

HAIKU

Inscrições para o 28º Itoen Oi Ocha Shin Haiku Taisho 
prosseguem até o dia 27 de janeiro

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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SHINNENKAI – O presi-
dente da Empresa Jornalística 
União Nikkei, que edita os 
jornais Nikkey Shimbun (em 
japonês) e Jornal Nippak 
(em português), Raul Takaki, 
reuniu amigos e familiares 
em sua residência para cele-
brar a chegada do Ano Novo. 
Presença do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae e do artista plástico 
Wakabayashi, entre outros.
Fotos: Jiro Mochizuki

HATSUIKE 2017 – O Ins-
tituto de Ikebana Ikenobo do 
Brasil realizou no último dia 
14, no Hotel Nikkey Palace, 
no bairro da Liberdade, em 
São Paulo, a cerimônia “Hat-
suike 2017”, ou “A primeira 
flor do ano”, que é o agra-
decimento a Deus e a natu-
reza pela missão concedida a 
cada um na formação de um 

mundo melhor. O evento, que 
marca o início das atividades 
do instituto, contou com a 
presença do presidente da As-
sociação Ikebana do Brasil, 
Erisson Thompson de Lima 
Júnior e da diretoria do Ins-
tituto Ikenobo.  Na ocasião, 
houve exposição dos traba-
lhos de alunos.
Fotos: Jiro Mochizuki
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FUJIMA – A Cia 
Fujima de Dança 
Kabuki realizou 
no último dia 8, 
nas dependências 
da Associação 
Osaka Naniwa-
-Kai, na zona Sul 
de São Paulo, o 
Odorizome No 
Kai 2017.
Fotos: 
Jiro Mochizuki
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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

SOBRE A PESCA E O HOMEM – IV

Culturas pesqueiras em São Paulo

Massa para pesca – União Pesca
É verão, temporada de sol e fortes chu-
vas!!! E com os dias de alto calor ... é 
ter sempre a isca certa para aumentar 
ainda mais suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acres-
centar 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 verme-
lha e natural amarela, em embalagem de 500g. Procure nas melhores 

lojas de pesca. Suas pescarias com sossego, tran-
quilidade e segurança! Informações e compras no 
tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: www.unia-
opesca.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 saudo-
so psiquiatra e educador Dr. Içami 
Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira por ser 
um “gaijin” que fala sobre “nihonjin”. Principalmente porque pela 
tradição japonesa, não se fala bem de si mesmo...” O leitor vai en-
contrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por ca-
sos de amizade, de amor, de incompreensão, de perseverança, de de-
terminação, de sofrimento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler tam-
bém as trapalhadas da contra espionagem do serviço secreto ameri-
cano, cujos elementos terminavam frustrados diante das tolices que 
inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer o seu passado é 
primordial para consolidar no presente as diretrizes do futuro!  José 
Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance para 
revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, 
Cultura e Martins Fontes. Informações no link www.scortecci.com.
br/lermais_materias.php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONE-
SES-IMIGRANTESE-ELES-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--
-Jose-Carlos-Ferreira- 

Site Moro Deconto
Perfeitos para 
deixar suas pes-
carias ainda 
mais proveito-
sas! Além de 
toda linha das consagradas iscas artificiais, você terá à disposição 
também componentes como: argolas, grubs, hélices, olhos, pitões 
e garatéias. Tudo dividido por estilo ou peixe. Iscas para peixes de 
água doce ou salgada, com garantia da marca, no site www.morode-
conto.com.br  Visite, veja e compre!  www.morodeconto.com.br - 

email:contato@moro-
deconto.com.br ou 
fone (41)3244 5353      

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

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

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

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida 
é depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natu-
ral (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de 
milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá e totalmente fechados, por 
um período mínimo de 3 anos. Tem participação em vários festivais 
tais como ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – As-
sociação Mineira de Barman), e Cachaça Gourmet, onde foi pre-
miada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países 

da Europa, Usa e Mercosul. Informações 
no site: www.coluninha.com.br fone: (31) 
3422 0309  e-mail: coluninha@coluninha.
com.br

CURTAS *Por:Sergio Luiz Tutui, 
Ingrid Cabral Machado 
e Paula Maria Gênova de 

Castro Campanha

As regiões do Sudeste-
-Sul do país, embora 
tenham abrigado o 

início da colonização do 
país, não experimentaram o 
avanço econômico do Nor-
deste produtor de cana-de-
-açúcar. O papel destas re-
giões litorâneas permaneceu 
por muito tempo restrito a 
ser uma porta de entrada 
para o interior (bandeiras) 
e como ponto de abasteci-
mento de produtos rurais e 
pesqueiros das vilas do pró-
prio litoral e interior adentro. 
Por estas características e 
principalmente pela falta de 
um produto de interesse dos 
colonizadores para o comér-
cio exterior, o contingente 
de moradores era de pesca-
dores-agricultores, tendo a 
pesca uma importância se-
cundária. Praticavam um sis-
tema agrícola chamado “roça 
de coivara”, proveniente da 
herança indígena e, na pesca, 
eram atuantes na área litorâ-
nea (costa e estuários).

Neste contexto, a pesca 
desempenhava um papel de 
subsistência e apenas a partir 
do século XX, passou a ter 
uma produção mais regulari-
zada e a se fortalecer no cir-
cuito comercial.

Atuando em ambientes 
naturais generosos, o caiça-
ra originalmente combinava 
suas tarefas agrícolas, pes-
queiras e extrativas (ervas 
medicinais, madeira, fibras), 
com base num calendário 
anual complexo. Ainda man-
têm o sistema de comple-
mentaridade econômica e a 
ligação terra-mar e costumam 
pescar o ano todo, sendo 
a pesca de inverno a mais 
abundante e tradicional, em 
função da safra da tainha.

Dentre os petrechos e ar-
tes de pesca praticadas po-
dem ser destacadas a tarrafa, 
os cercos fixos e flutuantes, 
os diversos tipos de emalhe, 
os espinhéis, o extrativismo 
de manguezal, o gerival, etc.

A cultura do caiçara é bas-
tante rica, com a religiosida-
de, festas e rituais. A música 
tem influência portuguesa e 
indígena, com a utilização 
de instrumentos de cordas 
de fabricação artesanal. O 
exemplo mais característico 
é o fandango, uma expressão 
musical-coreográfica-poé-
tica e festiva, cuja área de 
ocorrência abrange o litoral 
sul do estado de São Paulo 
e o litoral norte do estado do 
Paraná, com a utilização de 
rabecas e violas confeccio-
nadas pelos próprios fandan-
gueiros. O fandango caiçara 
foi reconhecido como patri-
mônio histórico pelo IPHAN 
– Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal em 2013.

Atualmente os costumes 
caiçaras sofreram profundas 
modificações e poucos grupa-
mentos ainda cultivam suas 
plantações tradicionais, tendo 
ficado muito dependentes da 
pesca, seja estuarina/fluvial 
ou costeira marinha. Ocorre, 
também, o envolvimento dos 
pescadores em atividades al-
ternativas, tais como a cons-

trução civil e o serviço de pi-
loto e guia de pesca amadora/
esportiva.

De forma similar, os re-
cursos pesqueiros em águas 
continentais são geralmente 
explotados por comunida-
des que vivem ao longo de 
rios, lagos e reservatórios. 
Em muitos casos, tais comu-
nidades fazem da pesca sua 
principal ou única fonte de 
subsistência, sendo o pesca-
do a base de sua alimentação 
diária, visando apenas suprir 
as necessidades próprias e de 
suas famílias, o que denomi-
namos de pesca de subsistên-
cia.

A pesca profissional pra-
ticada em rios e reservatórios 
do Brasil é prioritariamente 
artesanal ou de pequena es-
cala. Com exceção na Bacia 
Amazônica que, além da pes-
ca artesanal e de subsistência, 
há a pesca industrial através 
da captura de grandes bagres 
como a pesca da piramutaba e 
os peixes de escama, como o 
pirarucu, pacus, jaraquis, en-
tre outros.

Em São Paulo, a pesca ar-
tesanal é praticada com uso 
de embarcações de pequeno 
porte, com áreas restritas, 
cuja mão de obra é princi-
palmente familiar. Porém, é 
uma atividade heterogênea; 
em locais de grande numero 
de espécies diferentes pode 
apresentar várias técnicas 
de captura, com estratrégias 
distintas, ao contrário do que 
ocorre em corpos de água si-
tuados proximos a grandes 
centros hurbanos, como a re-
presa Billings, onde o número 
de espécies é baixo e a pesca 
é concentrada em poucos ti-

pos de espécies. Em ambos 
os casos, o pescado captura-
do constitui fonte importante 
de proteína para populações 
que delas dependem, além de 
garantir rendimentos econô-
micos ao pescador.

A importância das pesca-
rias continentais para o con-
sumo humano é muito mais 
significativa do que é apre-
sentado pelo seu volume de 
produção anual. Em 2014 a 
produção total do pescado 
mundial esteve em torno de 
81,5 milhões de toneladas, 
sendo que 11,9 milhões foi 
proveniente das capturas de 
águas continentais (12,7%), 
informações essas disponí-
veis pela Organização para 
a Alimentação e Agricultura 
das Nações Unidas (FAO/
ONU) 

Assim como a pesca ma-
rinha, a pesca continental no 
mundo vem diminuindo nos 
últimos tempos por diver-
sos motivos. Poluição dos 
ambientes aquáticos, resí-
duos industriais, agrícolas e 
domésticos, além da altera-
ção dos cursos dos rios pela 
instalação de hidrelétricas, 
introdução de espécies não 
nativas, desmatamento e pela 
perda da vegetação das mar-
gens dos corpos de água. A 
própria pesca indiscriminada 
também é uma atividade alta-
mente impactante, afetando o 
ambiente tanto nos casos em 
que não são respeitados os 
tamanhos mínimos ou épocas 
de defeso, entre outras medi-
das de gestão.

Portanto, o manejo da 
pesca não deve estar centrado 
apenas na situação dos esto-
ques, mas também deve levar 

em conta as necessidades so-
ciais, econômicas e culturais 
da comunidade envolvida. O 
manejo tradicional baseado 
principalmente na conserva-
ção dos estoques, não tem 
atendido as novas expectati-
vas, que incluem uma visão 
integrada do sistema pesquei-
ro.

Conheça mais sobre o 
Instituto de Pesca, acessan-
do o site www.pesca.sp.gov.
br. Criado em 8 de abril de 
1969, desenvolve pesquisas 
sobre ecossistemas aquáti-
cos: biologia, pesca e aqui-
cultura de organismos mari-
nhos e continentais e tecno-
logia de processamento de 
pescados. 

Sergio Luiz Tutui é Pesquisa-
dor Científico no Instituto de 
Pesca e Doutor em Zoologia 
pela UNESP. Especialista em 
Gestão Pesqueira pelo Insti-
tuto de Pesquisa Pesqueira 
da Provincia de Mie/Japão. 
Com trabalhos na área de 
Recursos Pesqueiros, Dinâ-
mica da Atividade e Ecologia 
de peixes marinhos.

Ingrid Cabral Machado é 
Pesquisadora Científica no 
Instituto de Pesca e Doutora 
em Ciências pela UFSCar, 
com trabalhos na área de 
Ecologia Humana e Etnoeco-
logia pesqueira.

Paula Maria Gênova de Cas-
tro Campanha é Pesquisado-
ra Científica no Instituto de 
Pesca e Doutora em Ciências 
pela USP, com trabalhos na 
área de Recursos Pesqueiros 
e Engenharia de Pesca, com 
ênfase em Dinâmica da Ati-
vidade Pesqueira Artesanal e 
peixes continentais.
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Marcos Yamada com a família: “paitrocínio”

 
Engenheiro Marcos 
Yamada
Pai-trocinador e es-
pecialista em tênis 
de mesa.

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

Você e a Terceira Pessoa
“Uma regra dentro da 
sociedade só terá efeito 
benéfico se não houver 

pontos de vista diferentes 
e nem conveniência, que 

seja igual para todos”

Dentro do Budo (Cami-
nho Marcial) as regras são 
de extrema importância para 
a manutenção do que se re-
fere à condição do caráter 
dos praticantes. Não há es-
paço para opiniões pessoais 
ou mesmo ponto de vista di-
ferente, conveniência e o fa-
moso “jeitinho brasileiro”. 
O CERTO é certo e o que é 
ERRADO é considerado er-
rado. Sem mais ou menos ou 
“veja bem...”. Baseando-se 
nas regras, há a prática para 
se adquirir disciplina, res-
peito, humildade e perseve-
rança. Dentro desta lógica, 
a hierarquia se faz presente, 
não como fator de status ou 
poder, mas simplesmente 
como uma forma de mensu-
rar o grau de conhecimento. 
O respeito é imprescindível 
e assim como ensinavam 
nossos pais e avós, os mais 
velhos vem em primeiro 
plano. Em um Dojo sério, 
a palavra do Mestre nunca 
é cortada, se irão se sentar 
ou levantar, o Mestre sem-

pre será o primeiro e se ele 
lhe convidar para um chá ou 
mesmo uma refeição, é dele 
a iniciativa, e nunca, é claro, 
atacaremos a comida antes 
dele. 

Isso deveria ser segui-
do no dia a dia, não apenas 
por praticantes de Budo, 
mas por qualquer cidadão 
do bem que queira uma so-
ciedade melhor para viver. 
Acredito que o problema é 
que uma boa parte da popu-
lação pense assim, porém 
se põe na “terceira pessoa” 
na hora da ação. Por exem-
plo, diz que estacionar em 
local proibido ou em vaga 
de idoso é errado (para os 
outros), mas em uma situ-
ação em que “este preci-
se”, não pensa duas vezes 
em estacionar, sob alguma 
“justificativa”.

É preciso eliminar esta 
terceira pessoa e se cons-
cientizar que as regras pre-
cisam ser cumpridas pelas 
outras pessoas e também 
por “você”, independente-
mente das circunstâncias e 
sem conveniência. 

Uma sociedade melhor 
precisa de pessoas melho-
res!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

TÊNIS DE MESA 1

ARqUIvO PESSOAL

Como o esporte pode 
ajudar no desenvolvi-
mento pessoal?

Será que é melhor optar 
pelo esporte de alto nível ou 
cursar uma universidade?

Os filhos começam a des-
tacar no esporte e podem ir 
para uma Olimpíada, a dúvi-
da frequente dos pais: investir 
ou manda estudar?

Até quando apostar na 
carreira de atleta?

O Brasil tem uma política 
esportiva que vale a pena no 
futuro?

Dá para viver como atle-
ta? Ter uma renda boa para 
constituir uma família?

Há 46 anos no tênis de 
mesa, vou contar um pouco 
da minha experiência como 
atleta profissional de 1977 
a 1983, na época “adote um 
atleta”, atualmente como trei-
nador desde 1975, em vários 
clubes e Pai-trocinador de 
dois filhos que chegaram na 
seleção brasileira e também 
mesa-tenistas  profissionais. 
Hoje atuo como empresário, 
fotógrafo, repórter, comen-
tarista, dirigente e consultor, 
muito atarefado, porém, feliz 
e me sinto privilegiado por 
trabalhar com muito prazer, 
sem “stress”, naquilo que 
gosto.

Na infância, eu queria fa-
zer Educação Física, mas aca-
bei formando em Engenharia 
e só trabalhei 2 anos como 
tal, depois em TI (Tecnologia 
da Informação) e acabei onde 
eu queria, ou seja, no esporte.

Após mudar o rumo pro-
fissional, aprendi a falar mais 
três idiomas, visitei mais de 
63 países e dei aula nos 27 es-
tados do Brasil e também em 
vários países da América do 
Sul e Europa, presenciei mais 
de 30 Campeonatos Mundiais 

e mais de 80 Campeonatos 
Sul e Latino Americanos de 
tênis de mesa.

Deixei os filhos Jeff (23) 
e Jessica Yamada (27), após 
o ensino médio, abandona-

rem os estudos e tentarem a 
carreira de atleta. Será que fiz 
tudo errado? Era o que ques-
tionavam meus familiares.

Minha opinião é que vale 
a pena, se eles realmente qui-
serem e gostarem daquilo que 
fazem.

Difícil falar dos próprios 
filhos, mas quem os conhe-
cem podem me ajudar a 
defini=los.

Vantagens? Inúmeras, 
pois, ambos são muito fe-
lizes, boas pessoas, são de-
terminados, sabem conviver 
em grupo pois tem espírito 
de equipe, conhecem muitos 
países, falam vários idiomas, 
o tênis de mesa proporcionou 
bolsas de estudos integrais 
para ambos no Mackenzie até 
o ensino médio, aprenderam 
a obedecer e também a lide-
rar, são justos e não admitem 
coisas erradas, portanto, o 
esporte deixou ambos longe 
das drogas, bebidas, cigarros 

Vale a pena seguir no esporte de alto rendimento?

e das más companhias.
Meu acordo com eles, foi 

que quando terminassem o 
ciclo de atleta, teriam que ir 
para a universidade em busca 
de um diploma. Atualmente a 
Jéssica esta em sua 5ª tempo-
rada na Europa, vive na Po-
lônia e segue jogando profis-
sionalmente na Liga Francesa 
e Sueca. Já Jeff depois de 
duas temporadas na França, 
ganhou uma bolsa de estudos 
nos EUA, e ficará 4 anos jo-
gando as ligas universitárias 
em busca de sua graduação 
em Administração.

Portanto, o resultado de 
todo o investimento aplicado 
e por apostar no esporte de 
alto rendimento, foram filhos 
felizes com objetivos traça-

dos, cultos e com portas aber-
tas para o mundo.

Eles tiveram uma opor-
tunidade diferente da mi-
nha, pois agora com a pouca 
idade, eles tem  uma bagagem 
e visão muito maior do que 
a minha, que apenas cursei 
engenharia e trabalhei como 
manda a cartilha; ambos ti-
veram que trabalharam duro 
atrás de seus objetivos e hoje 
colhem os frutos e oportuni-
dades que surgem por serem 
bons atletas. 

Jessica Yamada mora atualmente na Polônia e segue jogando profissionalmente na Liga Francesa

Jeff Yamada ficará quatro anos nos Estados Unidos

marcos Yamada em seu 14º campeonto mundial

que completou:
“Ainda quero dar muitas 

alegrias para o Brasil e espe-
ro poder cada dia estar me-
lhorando mais. Esse título foi 
sofrido, mas foi muito gratifi-
cante. Graças a Deus conse-
gui vencer”.

Carlos ainda foi elogiado 
pelo seu técnico. Para Eric 
Mancini, seu atleta mereceu 
o título pelo empenho que o 
atleta demonstra nos treinos.

“Foi muito emocionante. 
O Carlos conseguiu render 
bem, porque é um atleta que 
está treinando todos os dias. 
Ele está muito focado e deu o 
melhor dele do começo até o 
final. Estou muito feliz com a 
vitória dele, pois ele mereceu 
esse título por tudo o que ele 
tem mostrado nos treinos”, 

avaliou o treinador Mancini.
Já na categoria Infantil 

Livia Lima e Diogo Silva 
venceram a Seletiva Nacional 
disputada um dia antes (12) 
e também conquistaram uma 
vaga  para o Sul-Americano 
da categoria. Giulia Takaha-
shi e Daniel Godoy já esta-

No último dia 13, Carlos 
Ishida e Luana Souza garan-
tiram vaga para o Campeo-
nato Sul-Americano da cate-
goria, que será realizado em 
março, em Assunção, no Pa-
raguai. Os atletas se juntam a 
Siddharta Almeida e Alexia 
Nakashima já estavam classi-
ficados por critérios técnicos.

“Esse título é muito im-
portante para mim, principal-
mente, por ser o meu último 
ano no juvenil. Muita gente 
não sabe, mas, nos anos an-
teriores, eu diminui o meu 
ritmo de treino. Sempre eu 
chegava na seletiva e batia 
na trave, por isso, acabei de-
sanimando um pouco. Mas 
recuperei a minha vontade 
e comecei a treinar todos os 
dias”, contou Carlos Ishida, 

vam classificados.
Para o Pan-Americano 

Adulto, estão classificados 
Caroline Kumahara e Eric 
Jouti. E para o Sul-Americano 
Mirim, Gustavo Gerstmann, 
Henrique Noguti, Laura Wa-
tanabe e Giulia Takahashi.

(Fonte: CBTM)

DIvULgAçÃO/cbtm

TÊNIS DE MESA 2

Definidas as seleções para os Campeonatos
Sul-Americano Mirim, Infantil e Juvenil e para o Pan Adulto

Eric mancini e carlos IshidaCaroline Kumahara, que está classificada para o Pan-Americano Adulto
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HATSUGAMA E SHIN-
NENKAI – O Centro de 
Chado Urasenke do Brasil 
realizou no último dia 15, no 
hotel Tivoli São Paulo – Mo-
farrej, o seu tradicional Hat-
sugama (primeira Cerimônia 
de Chá do Ano) e Shinnenkai 
(Festa de Confraternização 
de Ano Novo). A Cerimônia 
de Chá de Início do Ano e o 
almoço de confraternização 
contou com as presenças do 

cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae; 
do vereador Aurélio Nomu-
ra (PSDB), do presidente da 
Associação de Ikebana do 
Brasil, Erisson Thompson de 
Lima Júnior e da presidente 
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), Hartumi 
Goya, entre outros.

Fotos: Jiro Mochizuki


