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visto para yonsei                

Para Ihoshi, visita de Mikio Shimoji 
deve resultar em ‘união de forças’
Parlamentar mais atuante  
do lado brasileiro quando o 
assunto refere-se a conces-
são de visto de longa per-
manência para os yonseis 
– descendentes de quarta 
geração – o deputado fede-
ral Walter Ihoshi (PSD-SP) 
considera de “extrema im-
portância” a visita do  depu-
tado japonês Mikio Shimo-
ji, do partido Nippon Ishin 
no Kai, ao Brasil. Defensor 
da concessão de visto de 
trabalho aos yonseis do lado 
japonês, o deputado Shimo-
ji estará em São Paulo, con-

forme adiantou o Jornal 
Nippak, acompanhado de 
uma comitiva, para reunir-
-se com lideranças e políti-
cos nikkeis e relatar sobre o 
andamento dessa reivindi-
cação, bem com a repercus-
são desse tema nas esferas 
do legislativo e executivo 
do Japão. “É uma perspecti-
va que está se abrindo e um 
momento para entendermos 
a situação atual, incluindo o 
projeto sobre o ‘working 
holiday’ e, sobretudo, me-
lhorar nossa comunicação”, 
explicou Ihoshi. 
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O sumô brasileiro viveu 
um fim de semana especial 
nos dias 15 e 16, no doyo 
do ginásio de sumô do 
Conjunto Esportivo e Cul-
tural Brasil-Japão, no Bom 
Retiro, com a realização do 
56º Campeonato Brasileiro 
Masculino e 20º Campeo-
nato Brasileiro Feminino 
de Sumô. Mais uma vez, a 
equipe Sudoeste dominou 
a competição, arrebatando 
os títulos tanto no Mascu-
lino como no Feminino.

equipe sudoeste vence Campeonatos Brasileiros 
Masculino e Feminino de sumô

–––––—––—–––| Pags. 9 e 12
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Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade

お問合せ:
ご予約:
人間ドック:
歯科:

会員課 :

(11) 3274-6555
(11) 3274-6508
(11) 3274-6495
(11) 3274-6501

(11) 3274-6494

人間ドック、各種臨床検査、専門科、歯科
各種健康保険取り扱っています

（国際健康保険含む）
 

日本語の診断書を発行します
（人間ドックのみ）

援協会員募集中

Rua Fagundes, 121 - Liberdade - São Paulo - SP / Tel: 3274-6500
www.enkyo.org.br

内科受付時間
月～金 ０８：００～１８：３０

土 ０８：００～１２：００

サンパウロ日伯援護協会
リベルダーデ医療センター

Parabenizamos os organizadores e os participantes do 
Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino de Sumô

Parabenizamos a realização do Campeonato Brasileiro de Sumô

32º Brasileirão de Karaokê 
reunirá número recorde de 
cantores em suzano
Com realização da União 
Central de Karaokê e pro-
moção da  Abrac, acontece 
nesta sexta-feira, sábado e 
domingo (21, 22 e 23), na 
sede da Associação Cultu-
ral Suzanense (Bunkyo de 
Suzano), o 32º Concurso 
Brasileiro da Canção Japo-
nesa. Será a primeira vez 
que Suzano será palco do 
maior evento do gênero. 
E, de cara, com recorde de 
número de participantes: 
850 inscrições.
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TANABATA MATSURI – “Foi um dos melhores festivais dos últimos anos”. A frase, dita pelo presidente da Acal, 
Hirofumi Ikesaki, define bem como foi a 39ª edição do Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas – realizado pela enti-
dade nos dias 15 e 16 deste mês, na Praça da Liberdade e adjacências e que teve como uma das atrações o Dragão Japo-
nês (foto). –—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—| Pag 5 e 12

Kuma apresenta exposição 
na JHsp e presenteia Bunkyo 
com texto sobre pavilhão

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 07

Inaugurada nesta terça-
-feira, 18, a exposição 
Kengo Kuma - Eterno 
Efêmero, segunda mostra 
exibida pela Japan House 
São Paulo, traz a essência 
do trabalho de um dos ar-
quitetos mais inventivos 
do Japão. Responsável 
pela reforma do prédio que 
abriga o centro cultural na 
Avenida Paulista, Kuma 
assina outros inúmeros e 

grandiosos projetos pelo 
mundo afora, já conclu-
ídos ou em andamento, 
como o Estádio Olímpico 
de Tóquio para 2020. Este 
e outros trabalhos podem 
ser conferidos até 10 de 
setembro. Na segunda, 17, 
Kuma entregou um tex-
to assinado por ele sobre 
o Pavilhão Japonês para 
a presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya. 
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

KENGO KUMA – ETERNO 
EFÊMERO
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, Bela Vista)
De 18/07 a 10/09/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
10h às 18h
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/kengokuma-
exposicao

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

EXPOSIÇÃO UMA EXPRES-
SÃO DA CRIANÇA 2017
Onde: Casarão do Chá (Estrada 
Do Chá cx 05, acesso pela Es-
trada do Nagao, km 3, Cocuera, 
Mogi das Cruzes/SP) 
Visitação: Até 30/07/2017
Horário: Todos os domingos 
das 9h às 17h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

OSSO EXPOSIÇÃO – APELO 
AO AMPLO DIREITO DE DE-
FESA DE RAFAEL BRAGA
Curadoria: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 27/06 a 30/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

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

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Onde: End. 1: Praça da Luz 02 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 

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

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

EVENTO 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 20 e 27/07/2017 (todas as 
quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu

APRESENTAÇÃO DO DAN-
ÇARINO EDUARDO FUKU-
SHIMA – “COMO SUPERAR 
O GRANDE CANSAÇO?”
Onde: Instituto Tomie Ohtake – 
Grande Hall (Rua Coropés 88, 
Pinheiros) 
Dia 22/07/2017 
Horário: 21h
Ingresso: Evento Gratuito 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar um 
ambiente familiar onde os fre-
qüentadores cantam suas músicas 
preferidas e dançam ritmos como 
o chá chá chá, rumba, forro, sam-
ba e country. Todos os domingos 
Baile com Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi) 
Dias 22 e 23/07/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 16h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu 

34º FESTIVAL KODOMO-NO-
SONO – ITAQUERA/SP
Onde: Kodomo-no-sono (Rua 
Professor Hasegawa 1198, Ita-
quera, São Paulo/SP)
Dias 22 e 23/07/2017
Horário: 11h
Contribuição: R$5,00 e con-
corra a uma TV
Informações: 11/3208-3949 e 
11/2521-6437 e www.kodomo-
nosono.org.br
Transporte gratuito da Liber-
dade e do metrô Itaquera

3º FESTIVAL DO JAPÃO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC
Onde: Museu Histórico de 
Santa Catarina, no Palácio Cruz 
e Sousa (Praça XV de Novem-
bro, Centro, Florianópolis/SC)
Dias 22 e 23/07/2017
Horários: sábado das 11h às 
19h e domingo das 9h30 às 17h
Informações: www.facebook.
com/events/250855888745166

22ª FESTA DO SUSHI COM 
FESTIVAL GASTRONÔMICO 
– REGISTRO/SP
Onde: ACER – RBBC (Av. Cla-
ra Gianotti de Souza 1500, Vl. 
Nova Ribeira, Registro/SP)
Dias 22 e 23/07/2017
Informações: www.facebook.
com/events/202560340236177

62ª CONVENÇÃO NACIO-
NAL DA AJSI DO BRASIL 
Dia 23/07/2017 
Horário: das 8h às 16h30 
São Bernardo do Campo (SP)
Ginásio Municipal de Esportes 
- Ginásio Poliesportivo Adib 
Moyses Dib (Av. Kennedy 1155, 
Anchieta, São Bernardo do 
Campo/SP)
Informações: 11/5014-2250 
Florianópolis (SC)
Centro de Convenções Gover-
nador Luiz Henrique da Silveira 
(Rodovia José Carlos Daux – Ca-
nasvieiras – Florianópolis/SC)
Informações: 48/3244.8835

39º FESTA DA AZALÉIA – 
GUARULHOS/SP
Onde: Akebono (Rua Anésio 
Ruivo 377, Sitio São Francisco, 
Guarulhos/SP)
Dia 30/07/2017 
Horário: 9h às 17h 
Contribuição: R$5,00
Informações: 11/3280-1788 
yassuragui@enkyo.org.br e 
11/2480-0553 akebonohome@
enkyo.org.br
Saída de Ônibus Especiais: 9h 
às 10h do Viaduto Mie Ken, Rua 
da Glória 400, Liberdade/SP
Estacionamento Gratuito

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 05/08/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

4º FESTIVAL DE CERÂMICA 
– MOGI DAS CRUZES/SP
Onde: Casarão do Chá (Estrada 
Do Chá cx 05, acesso pela Es-
trada do Nagao, km 3, Cocuera, 
Mogi das Cruzes/SP) 
Dia 06/08/2017
Horário: 9h às 17h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

CURSO 

CURSO DE IKEBANA 
Onde: Casa da Cultura Japonesa 
(Av. Professor Lineu Prestes 
159, 1º andar, Cidade Universi-
tária) 

De 10/03 a 25/11/2017 
Horário: sexta-feira, das 12h às 
14h 
Informações: sce.fflch.usp.br/
node/2315 

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

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
JULHO/2017 – 14h às 16h 
25/07 – Terça-feira – “Plane-
jando a sua viagem para o Ja-
pão” (Helena Sanada – Coord. 
De Cursos e Palestras do CIA-
TE).
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade) 

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

Semana pas-
sada visitei o 
Templo Yasuku-
ni, localizado em 
Tóquio. Sempre 
quis conhecer, 
mas tinha um 
certo receio, por 
se tratar de um 
local polêmico, 
e vou explicar o 
por quê.

Yasukuni Jin-
ja (lê se Dindja), para quem 
não sabe, é onde estão as 
homenagens aos heróis de 
guerra do Japão. Cerca de 2,5 
milhões de nomes estão re-
gistrados no santuário, como 
forma do povo japonês pres-
tar homenagem, reconhecer e 
serem gratos aos que morre-
ram lutando pelo seu país.

Até aí, tudo lindo e mara-
vilhoso, não é mesmo? Mas 
o templo é local de evidentes 
símbolos nacionalistas, e as 
visitas de políticos japoneses, 
bem como a família imperial, 
gera um incômodo em chine-
ses e coreanos, o que torna o 
templo, um lugar constante 
de manifestações.

Por toda essa evidência 
nacionalista, eu tinha receio 
em visitar o santuário, mesmo 
tendo a cara de japonesa, me 
sinto incomodada com o dis-
curso extremamente racista 
dos nacionalistas que sempre 
estão nos arredores do tem-
plo. 

Aproveitei a visita da mi-
nha prima ao Japão, e a data 
propícia do Mitama Matsuri, 
e fui realizar a minha vontade 
de conhecer o Yasukuni Jinja. 

Mitaka Matsuri, é o festi-
val das lanternas, onde cerca 
de 30 mil lanternas iluminam 
a rua principal do templo. O 
evento visa homenagear a 
honra dos mortos, e recebe 
cerca de 300 mil pessoas, du-
rante os 3 dias de realização.

Claro que, um evento des-
se porte, chamaria a atenção 
de protestantes chineses e co-
reanos, mas como era dia de 
matsuri, a polícia estaria mais 
reforçada. Segui essa linha 
de pensamento, e deu certo, 
nenhum transtorno ocorrido, 
visto que havia um grande 
número de estrangeiros visi-
tando o local. Afinal, as lan-
ternas eram um espetáculo a 
parte. Tudo muito lindo!

Mas por que os chineses 
e coreanos, insistem em fazer 
protestos e manifestações? 
Porque para eles, os solda-
dos japoneses que lutaram 
na guerra, não são heróis e 
sim, assassinos. A crueldade 
de uma guerra, gerou conse-
quências, e chineses e corea-
nos, pleiteiam um pedido de 
desculpas oficial do governo 
japonês.

O Japão alega que, o pe-
dido já foi feito tacitamente, 
e que atualmente as relações 
entre os países asiáticos e o 
Japão são de forma pacífica.

Uma vez escrevi um arti-
go sobre Hiroshima, onde os 
japoneses sobreviventes da 

segunda guerra mundial, exi-
giam do governo americano, 
um pedido de desculpas ofi-
cial, e escrevi exatamente as-
sim, na guerra vale tudo, por 
mais cruel e desumano que 
tenha sido, e que as conse-
quências de uma bomba atô-
mica tenha vitimado milhares 
de inocentes, era uma guerra. 
E o fato do então presidente 
americano, Barack Obama 
ter sido o primeiro presidente 
americano a visitar Hiroshi-
ma depois do fim da guerra, 
já poderia ter sido entendido 
como um pedido tácito de 
desculpas ao povo japonês. A 
mesma opinião, de forma in-
versa, também serve para os 
coreanos e chineses. Entendo 
que na guerra vale tudo, se 
houve a crueldade dos solda-
dos japoneses, o Japão tam-
bém sentiu na pele a mesma 
crueldade, com a bomba atô-
mica.

Sei que tudo isso é um as-
sunto extremamente polêmi-
co. Apesar de eu ser descen-
dente de japoneses, não tenho 
nada contra coreanos e chi-
neses, pelo contrário, admiro 
a cultura dos dois países, e 
entendo o ponto de vista de 
cada um no assunto que diz 
respeito a guerra. 

Entendo também que o 
Japão tenha um lugar sagrado 
para homenagear os heróis de 
guerra, podem falar o que for, 
para os japoneses são solda-
dos combatentes que são con-
siderados heróis sim, e não há 
nada de errado nisso, pois o 
sentimento nacionalista aflo-
ra de forma variada em cada 
povo. Tudo é uma questão de 
cultura e ponto de vista. Mas 
não de bom senso, afinal, na 
guerra não cabe essa palavra.

Sou contra qualquer tipo 
de guerra, claro. Mas o que 
aconteceu no passado, está lá 
escrito, documentado, fala-
do, e historicamente falando, 
o templo yasukuni é uma 
grande referência, pois há 
também o museu da guerra, 
um lugar interessantíssimo. 
Para quem for para Tóquio, 
acho importante visitar o lo-
cal.

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

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

COLUNA DA ERIKA TAMURA

ARqUivO PESSOAL

Sassaki ao Brasil.
Atualmente, o grupo de jo-

vens têm atividades semanais 
que buscam criar oportunida-
des de novas experiências para 
os membros do Movi e parti-
cipantes dos eventos “movia-
nos”, através da integração en-
tre jovens de diferentes partes 
do Brasil e do mundo. Além 
disso, o “Movi” realiza diver-
sas atividades, como palestras, 
debates, reuniões e atividades 

socioculturais. Através de si-
tuações diferenciadas da roti-
na, são trabalhados os senti-
dos e as inteligências diversas, 
ainda pouco valorizadas na 
formação de jovens e adoles-
centes. 

Festa – Para celebrar toda 
essa história, o Movi realiza 
neste sábado, 22, a partir das 
18h30, no salão de festas do 
NCC, em Arujá (SP), uma 

No mês de julho, o Movi-
mento Jovem Brasil (Movi) 
comemora seu vigésimo ani-
versário com um calendário 
repleto de atividades. Além 
de organizar o principal inter-
câmbio do ciclo jovem nik-
kei do Brasil, Movi-Mente, 
o grupo continua buscando 
sua missão: tornar um mundo 
melhor através de pessoas 
melhores. 

O “Movi” foi fundado em 
meados de 1997 oriundo da 
Escola de Tênis do Nippon 
Country Club. Na época, o 
visionário Cláudio Sassaki 
conciliava suas tarefas na 
universidade ministrando au-
las de tênis para jovens, com 
idade entre 15 e 18 anos. 

Sempre atento a tendên-
cias e preocupado em ofere-
cer aos jovens não somente 
aulas mas também uma visão 
crítica da sociedade, buscou 
inspiração em Lima, no Peru, 
onde já era realizado um tra-
balho parecido no Movimien-
to de Menores Aelu. 

O início do Movimento 
Jovem Brasil teve início três 
meses depois com a volta de 

festa preparada por várias ge-
rações de “movianos”. Além 
de um jantar com banda ao 
vivo e presença de membros, 
ex-membros e autoridades, 
serão realizadas homenagens 
e apresentações.

O convite custa R$ 50,00 
(por pessoa, com direito a bu-
ffet completo). 

Mais informações pelo 
site www.movimentojovem-
brasil.com.br. 

DivULgAçÃO

nipon CoUntry CLUB

Movimento Jovem Brasil organiza evento neste sábado 
para celebrar 20 anos

Atualmente grupo tem atividades semanais que buscam criar oportunidades 

ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060
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visto para yonsei
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Parlamentar mais atu-
ante do lado brasileiro 
quando o assunto re-

fere-se à concessão de visto 
de longa permanência para 
os yonseis – descendentes de 
quarta geração – o deputado 
federal Walter Ihoshi (PSD-
-SP) considera de “extrema 
importância” a visita que 
o deputado japonês Mikio 
Shimoji, membro do partido 
Nippon Ishin no Kai, fará ao 
Brasil. Defensor da conces-
são de visto de trabalho aos 
yonseis do lado japonês, o 
deputado Shimoji estará em 
São Paulo, acompanhado de 
uma comitiva, para reunir-
-se com lideranças e políticos 
nikkeis e relatar sobre o an-
damento dessa reivindicação, 
bem com a repercussão desse 
tema nas esferas do legisla-
tivo e executivo do Japão.

Sua agenda prevê visitas 
ao Memorial em Homenagem 
aos Imigrantes Pioneiros Fa-
lecidos (Ireihi) e ao Pavilhão 
Japonês – ambos no Parque 
do Ibirapuera, na zona sul de 
São Paulo – e também ao Mu-
seu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil, no prédio 
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social).

No Bunkyo, no bairro 
da Liberdade, deve aconte-
cer um dos momentos mais 
aguardados por quem espera 
informações sobre o tema, 
em especial os yonseis. Nesta 
sexta, 21, a partir das 18h30, 
Mikio Shimoji, que já perten-
ceu ao PLD (Partido Liberal 
Democrata) – partido gover-
nista – fará uma explanação 
sobre o tema com entrada 
aberta ao público em geral.

“Será um acontecimento 
importante pois trata-se de 
um político muito engaja-
do no assunto e, além disso, 
mantém vínculos com a Amé-
rica do Sul”, conta Ihoshi, 
que em junho do ano passado 
reforçou o movimento das 
cinco principais entidades 
nipo-brasileiras – Bunkyo, 
Kenren (Federação das As-
sociações de Províncias do 
Japão no Brasil), Enkyo (Be-
neficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo), Aliança Cul-
tural Brasil-Japão e Câmara 

de Comércio e Indústria Ja-
ponesa do Brasil), além do 
Ciate (Centro de Informação 
e Apoio ao Trabalhador no 
Exterior) – para tentar sen-
sibilizar o governo japonês 
a conceder o visto de longa 
permanência também para os 
yonseis.

Para Ihoshi, que assumiu 
a questão como uma de suas 
principais bandeiras junto à 
comunidade nikkei desde que 
retornou à Câmara dos De-
putado, no início deste ano, a 
presença de Mikio Shimoji no 
Brasil, um político de origem 
okinawana, deve representar 
uma “união de forças”. “Ini-
cialmente, vamos entender o 
que está acontecendo no Par-
lamento Japonês em relação 
a este tema e também obter 
algumas respostas. Por outro 
lado, vamos poder colocar 
nossa situação e expor as de-
mandas que a comunidade 
yonsei tem apresentado”, diz 
Ihoshi, acrescentando que, “o 
mais importante será “estabe-
lecer uma ponte com o depu-
tado a respeito deste tema”.

Working Holiday – “É uma 
perspectiva que está se abrin-
do e um momento para en-
tendermos a situação atual, 
incluindo o projeto sobre o 

‘working holiday’ e, sobre-
tudo, melhorar nossa comuni-
cação”, explicou o parlamen-
tar referindo-se ao projeto 
apresentado recentemente 
pelo PLD para que os filhos 
de sanseis também possam 
trabalhar no Japão. Trata-se 
de uma modalidade especial 
que permite trabalho e estadia 
por um determinado período. 
Para Ihoshi, “não é o ideal, 
mas um avanço importante”.

A concessão de visto para 
yonsei também foi tratado 
durante a 56ª Convenção dos 
Nikkeis e Japoneses no Exte-
rior, realizada em Tóquio, em 
2016, e registrado nos anais 
publicado pela entidade orga-
nizadora.

Neste ano, em fevereiro, 
na Comissão de Orçamento 
da Câmara dos Represen-
tantes, o deputado Shimoji 
tratou sobre a concessão do 
visto de longa permanência 
aos yonseis. Esse tema mere-
ceu a seguinte manifestação 
do primeiro-ministro Shinzo 
Abe: “é necessário que o Ja-
pão responda ao clamor dos 
nikkeis de quarta geração”, 
afirmou, ressaltando “gostaria 
de encaminhar no sentido de 
uma resposta positiva a eles”.

Em entrevista ao Jornal 
Nippak, o embaixador Sato-

ru Satoh – que deixa o cargo 
nesta sexta-feira – afirmou 
que o governo japonês “está 
estudando seriamente o as-
sunto”.

Palestra – A palestra do de-
putado Shimoji será realizada 
no Salão Nobre do Bunkyo 
(rua São Joaquim, 381, 2º an-
dar – Liberdade – São Paulo – 
SP), com apoio das seis enti-
dades signatárias do manifes-
to encaminhado à Embaixada 
do Japão no ano passado. 

O evento tem entrada 
franca e tradução consecuti-
va. Após a palestra, haverá a 
sessão de perguntas e respos-
tas com a participação dos 
presentes.

(Aldo Shiguti)

PALESTRA DO DEPUTADO 
JAPONÊS MIKIO SHIMOJI 
SOBRE A CONCESSÃO DO 
VISTO DE LONGA PERMA-
NÊNCIA AOS YONSEIS
Data/hora: 21 de julho, sex-
ta-feira, a partir das 18h30
Local: Salão Nobre do Bun-
kyo (Rua São Joaquim, 381, 
2º andar – Liberdade – São 
Paulo – SP)
Entrada franca e tradução 
consecutiva
Informações: 
(11) 3207-9014 (Ciate)

para Walter ihoshi, visita de 
Mikio shimoji deve ‘melhorar 
comunicação’ entre Brasil e Japão

tecnologia agregada e que 
tenham design sofisticado. E 
esse encontro entre as duas 
culturas promove trocas em 
que os dois lados ganham 
muito”, diz Okubo.

A exemplo do que já ocor-
rera na última Paralela, tam-
bém em São Paulo, as empre-
sas japonesas buscam com-
panhias parceiras no Brasil 
que apostem em seus produ-

tos para comercialização no 
país. “A Jetro tem promovido 
ações nas áreas de design, 
arte e utensílios do lar desde 
2009 por serem segmentos 
em que podemos fazer muitas 
trocas com os brasileiros. O 
Japão com sua técnica mile-
nar produz artigos com muito 
esmero, feitos por artesãos 
cujo desafio maior é se supe-
rar em seu ofício a cada dia e 

Um grupo de 15 compa-
nhias do Japão desembarca 
em São Paulo para participar 
da 32ª Paralela, que acontece 
entre os dias 24 e 27 de julho, 
no Pavilhão da Bienal, no Par-
que do Ibirapuera. As 15 em-
presas que vêm a São Paulo, 
com a coordenação da Japan 
External Trade Organization 
(Jetro) e altamente reconhe-
cidas em feiras internacionais 
como a Gift Fair de Nova 
York, Maison & Objet de Pa-
ris e Ambiente de Frankfurt, 
trazem na bagagem o melhor 
de suas produções. 

Muitas peças, como diz o 
presidente da Jetro, Atsushi 
Okubo, são inéditas no Bra-
sil. São artigos para mesa, 
utensílios para cozinha, ador-
nos, acessórios, presentes e 
brindes. A seleção privilegiou 
produtos que facilitam o dia a 
dia e dão um toque exclusivo 
na ambientação contemporâ-
nea, além de agregar inova-
ção e tecnologia nos produtos 
que deverão encher os olhos 
dos visitantes.

“O mercado brasileiro é 
receptivo a novos produtos, 
sobretudo funcionais e com 

oferecer produtos que sejam 
ao mesmo tempo tradicionais 
e modernos, e muito funcio-
nais para o estilo de vida con-
temporâneo”, destaca Okubo.

As empresas que serão re-
presentadas pela Jetro durante 
a Paralela são a Akashiya, 
Aoshi, Ceramic Ai, Gin-
po, GMC Toy’s Field, Iha-
ra Kihan, Kimura Ohshido, 
Kirihara Works & Design, 
Minami Sangyo, Miyake Ce-
ramics, Miyoshi, Peacherino, 
Suncraft Company Limited, 
Wakasa Nutri Center e Wa-
sara. “As feiras de design são 
uma importante vitrine para 
os produtos japoneses, sobre-
tudo quando o assunto é de-
sign, por atrair profissionais 
do segmento de arte e deco-
ração. Aos poucos, a presença 
do Estande do Japão nas feiras 
de design e gift no Brasil tem 
ganhado o reconhecimento do 
público visitante”, argumenta 
o presidente da Jetro. 

32ª PARALELA
Quando: De 24 a 27 de julho
Onde: Pavilhão Bienal de São 
Paulo (Parque do Ibirapuera - 
Portão 3 - São Paulo – SP)

DivULgAçÃO

32ª paraLeLa

empresas japonesas buscam parceiros no Brasil

Deputado federal Walter ihoshi apoia campanha lançada pelas cinco principais entidades nikkeis

MUNDO VIRTUAL

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

Acredito que não temos 
idéia da dimensão e nem do 
impacto que as inovações 
tecnológicas vão provocar 
nas nossas vidas, mas é certo 
que elas estão acontecendo 
a cada dia, que a velocidade 
está cada vez maior, e que 
em lugar de fugir delas ou 
ignorá-las, temos que pro-
curar encará-las, pois esta é 
a única forma de não sermos 
prejudicados, seja na vida 
pessoal, profissional, econô-
mica ou social.

O tema “dinheiro” é algo 
que faz parte diária da nossa 
vida, mas com o tempo vem 
passando a ter diferentes 
maneiras de representação, 
desde as moedas, surgidas 
em lugar do “escambo”, ao 
papel moeda, até os che-
ques, cartões de crédito, 
dentre outras modalidades; 
nos dias atuais chegamos ao 
mundo das fintechs (empre-
sas que oferecem soluções 
financeiras através de recur-
sos tecnológicos).

Se entrarmos nas lojas 
de aplicativos dos princi-
pais sistemas operacionais 
e digitarmos a palavra “pa-
gamento” vamos encontrar 
uma infinidade de soluções 
financeiras, com platafor-
mas de pagamento que pro-
movem a integração entre os 
smartphones e os cartões de 
crédito.

Lembro que há alguns 
anos vi a notícia de que na 
Suécia o dinheiro, repre-
sentado pelo papel-moeda, 
estava sendo abolido, tanto 
pela praticidade como pela 
segurança, uma vez que 
o uso de cartões e outros 
meios tecnológicos agiliza 
pagamentos e diminui o ris-
co de assaltos.

Ora, se livros em papel 
vem sendo substituídos por 
livros digitais - chamados e-
-books, se músicas passaram 
a formatos como o MP3, as-
sim como as fotografias fo-
ram para os JPEGs e as car-
tas foram para os e-mails, 
o que esperar do dinheiro 
físico, na forma do papel-
-moeda?

Na mesma direção es-
tão indo outros países, 
como Islândia, Dinamarca, 
Inglaterra e Índia, onde o 
dinheiro em papel circula 
cada vez menos; até mesmo 
na África tem sido vista a 
substituição do dinheiro por 
aplicativos como o M-Pesa, 
que permite a transferência 
de recursos financeiros e o 
pagamento de contas a partir 
de terminais móveis.

Na atualidade temos a 
opção das criptomoedas, re-
presentadas pelos bitcoins, 
onde o uso do blockchain 
traz mais segurança à circu-
lação do dinheiro e inspira 
até mesmo o desapareci-
mento dos bancos centrais 
- por se tornar desnecessário 
o controle das transações 
financeiras; elas também 
ajudam a coibir a corrupção, 
a lavagem de dinheiro, as 
fraudes e sonegações.

Embora isto pareça algo 
para um futuro distante, 
aqui no Brasil já se fala na 
extinção do dinheiro, aca-
bando com sua produção, 
circulação e uso, além de 
determinar que as transa-
ções financeiras passem a 
ser realizadas somente atra-

vés do sistema digital. 
Trata-se do projeto de lei 

48/2015, com singelos 03 
artigos, onde expressamente 
é declarada a extinção do di-
nheiro em espécie, proibida 
sua produção, circulação e 
uso em transações finan-
ceiras, além de proibida a 
cobrança de percentual em 
transações de débito pelas 
empresas bancárias e de cré-
dito.

Assinalando o prazo de 
05 anos para entrada em 
vigor da lei a ser aprovada, 
o projeto justifica que as 
transações digitais estão se 
tornando cada vez mais fre-
quentes, pela internet, má-
quinas de cartão e celulares, 
e que torná-las padrão irá fa-
zer com que haja maior con-
trole sobre as atividades dos 
terroristas, traficantes, assal-
tantes, corruptos e lavadores 
de dinheiro.

A justificativa ainda 
acrescenta que diminuiriam 
as sonegações,  assaltos a 
bancos e arrombamentos 
de caixas eletrônicos, além 
de ser possível aprimorar o 
controle das finanças par-
ticulares e públicas, como 
elemento importante para as 
reformas nas áreas tributária 
e fiscal, o que poderia até 
mesmo repercutir  na dimi-
nuição da carga tributária.

Penso que após analisar 
todos os prós e contras, não 
há como ser contrário a uma 
medida desta natureza, que 
se propõe a trazer uma enor-
midade de benefícios dire-
tos e indiretos ao cidadão, 
à comunidade e ao país. Ao 
mesmo tempo, considero 
que serão necessárias diver-
sas regulamentações para os 
instrumentos  e as empresas 
que trarão os substitutos do 
dinheiro em espécie e farão 
com que ele circule.

Hoje já vemos uma le-
gislação que tem sido me-
lhorada a cada dia, porme-
norizando a responsabili-
dade das instituições finan-
ceiras no que se refere ao 
uso da tecnologia em suas 
atividades, alterando regras 
sobre o ônus da prova e 
fortalecendo os direitos dos 
consumidores e usuários de 
seus serviços, e ao mesmo 
tempo, temos visto também 
os órgãos policiais e judi-
ciais respondendo pronta-
mente em casos de crimes 
financeiros e tecnológicos.

Por fim, penso que muito 
acima da evolução legisla-
tiva, tecnológica, dos órgãos 
públicos e de fiscalização, 
está a necessidade de ama-
durecimento da população, 
onde os usuários dos recur-
sos tecnológicos entendam 
os benefícios que estão 
ganhando com o fim do di-
nheiro em espécie e desejem 
aderir ao dinheiro virtual, 
que não precise ser impres-
so, não pertença a nenhum 
banco e possa circular de 
maneira mais fácil e segura, 
sem encorajar qualquer es-
pécie de crimes.

o dinheiro vai deixar  
de existir?

Seleção privilegiou produtos que facilitam o dia a dia



4 São Paulo, 20 a 26 de julho de 2017JORNAL NIPPAK

Estas notícias são produzidas pela  
NHK WORLD RÁDIO JAPÃO.

nhk.jp/portuguese

HistÓria Do MaCarrÃo (14/07/2017)

Museu de lámen é reformado
Um museu de lámen perto 

de Tóquio sofreu uma grande 
reforma para atrair mais tu-
ristas estrangeiros.

O Museu de Lámen de 
Shin-Yokohama ficou ainda 
maior.

Entre as novidades há uma 
atração bilíngue que mostra 

como o macarrão do lámen 
era consumido no Japão há 
centenas de anos.

Outra seção oferece aos 
turistas uma oportunidade de 
experimentar diferentes so-
pas e outros ingredientes do 
lámen.

LiQUiDaÇÃo (14/07/2017)

varejista japonesa faz 
liquidação de vinhos europeus

A rede de supermercados 
japonesa Aeon está fazendo 
uma liquidação de vinhos eu-
ropeus, em resposta ao con-
senso geral sobre um acordo 
de livre comércio entre o Ja-
pão e a União Europeia. 

O consenso geral foi ob-
tido no começo de julho, e 
assim que o acordo for assi-
nado, o Japão e a União Eu-

ropeia vão abolir taxas de im-
portação sobre os vinhos de 
ambos os países.

Recentemente a rede de 
supermercados vinha co-
mercializando vinhos chile-
nos, que são mais baratos, 
mas agora ela anunciou que, 
quando o acordo for assina-
do, vai aumentar o comércio 
de vinhos europeus.

MUDanÇas CLiMÁtiCas (14/07/2017)

Banco asiático de Desenvolvi-
mento adverte que mudanças 
climáticas vão prejudicar cresci-
mento econômico

O Banco Asiático de De-
senvolvimento advertiu que, 
se não diminuírem, as mu-
danças climáticas poderiam 
ter consequências devastado-
ras para economias na Ásia e 
no Pacífico.

Na sexta-feira, 14, a ins-
tituição financeira divulgou 
um novo relatório sobre o im-
pacto do aquecimento global.

Segundo o documento, a 
média da temperatura na Ásia 
poderá subir até seis graus 
centigrados até o fim deste 
século num cenário sem ne-
nhuma mudança.

O relatório prevê que isto 
levaria a um declínio de até 
50% das colheitas de arroz 
em alguns países do sudeste 
da Ásia, causando uma séria 
falta de alimentos. 

Prejuízos anuais cau-
sados por enchentes e ou-
tros desastres vão aumentar 
quase 9 vezes até 2050, em 
relação aos níveis registra-
dos em 2005, para cerca de 
52 bilhões de dólares em 
todo o mundo.

O relatório afirma que a 
mudança climática global é o 
maior desafio a ser enfrenta-
do pela civilização no século 
XXI.

Para mitigar o impacto 
dessas mudanças, o Banco 
Asiático de Desenvolvimento 
está exortando todos os países 
a implementarem os compro-
missos descritos no Acordo 
de Paris. Caso contrário, o 
banco diz que as economias 
da Ásia sofrerão prejuízos 
devastadores.

CoMentÁrio (17/07/2017)

olimpíada cultural que acompanhará os 
Jogos de 2020 em tóquio

Os modernos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos são in-
crementados com programas 
artísticos e culturais na cha-
mada Olimpíada Cultural. 
Assim, Tóquio terá, em 2020, 
uma grande oportunidade de 
compartilhar com o mundo 
atrativos da cultura japonesa. 
Neste Comentário, já veicu-
lado em 21 de dezembro, o 
jornalista Akihiro Nagoshi, 
da NHK, fala sobre progra-
mas culturais paralelos à 
Olimpíada e Paralimpíada de 
2020 em Tóquio.

“A Olimpíada Cultural 
constitui-se, entre outros, de 
eventos de arte, música e te-
atro realizados no país-sede 
antes e durante os Jogos 
Olímpicos. A Carta Olímpica 
obriga o país-sede a orga-
nizar, além dos eventos es-
portivos, também programas 
culturais. Competições olím-
picas de arte já fizeram parte 
dos Jogos desde a Olimpí-

ada de Estocolmo em 1912. 
No entanto, as competições 
foram abandonadas após os 
Jogos de 1948, em Londres, 
diante de dificuldades para 
avaliar objetivamente traba-
lhos artísticos. Em seu lugar, 
eventos de arte e de cultura fi-
zeram parte do programa ofi-
cial de todas as Olimpíadas 
e Paralimpíadas posteriores. 
Procura-se, assim, ressaltar 
as características dos Jogos 
como oportunidade de com-
partilhamento e de compre-
ensão mútua entre diferentes 
culturas.

A Olimpíada de 2016, no 
Rio, apresentou diversos pro-
gramas culturais, de modo 
semelhante aos Jogos de 
2012, em Londres. No Reino 
Unido, foi um grande sucesso 
uma extensiva Olimpíada 
Cultural realizada em mais de 
mil locais do país nos quatro 
anos que antecederam a reali-
zação dos Jogos.

Num dos eventos, o Pic-
cadilly Circus, um dos cruza-
mentos mais movimentados 
da capital britânica, foi fe-
chado temporariamente para 
uma grande performance cir-
cense. Estiveram no Reino 
Unido para os programas ar-
tistas e participantes de mais 
de 200 países e territórios 
presentes nos Jogos, que atu-
aram em espetáculos assisti-
dos por mais de 43 milhões 
de espectadores.

Cada programa tem de 
atender a condições rígidas 
para ser reconhecido como 
parte da Olimpíada Cultu-
ral. Os eventos não podem 
ter fins lucrativos e precisam 
ser de interesse público, por 
exemplo. Além disso, mesmo 
depois de aprovados, não po-
dem receber nenhum apoio 
financeiro do comitê orga-
nizador dos Jogos. Assim 
o ponto-chave para realizar 
programas culturais de su-

cesso é o envolvimento de 
artistas e participantes alta-
mente motivados, que este-
jam determinados a participar 
da Olimpíada em Tóquio.

Dizem que a cultura é um 
barômetro capaz de revelar o 
grau de maturidade de cada 
país. Estou na expectativa de 
que o Japão, nação que pela 
segunda vez será sede de uma 
Olimpíada e Paralimpíada, 
compartilhe com o mundo a 
sua variada cultura por meio 
dos Jogos de 2020, em Tó-
quio. Para tanto, a capital 
japonesa tem de, primeira-
mente, superar os problemas 
relacionados aos locais de 
competição e aos custos cres-
centes do evento.

Convém aos organizado-
res olhar o futuro para além 
de 2020, aproveitando ao 
máximo a oportunidade de 
cultivar o potencial humano 
que vai liderar o mundo nos 
campos da arte e da cultura.”

Coreias (17/07/2017)

seul quer marcar reunião de 
oficiais militares das duas 
Coreias

O governo sul-coreano 
sugeriu a realização de ne-
gociações entre oficiais mi-
litares das duas Coreias na 
sexta-feira. Seul também pro-
pôs uma reunião de nível de 
trabalho entre representantes 
da Cruz Vermelha de ambos 
os países. 

O encontro, que ocorreria 
em 1º de agosto, deve tratar 
da reunião de familiares se-
parados pela Guerra da Co-
reia.

Em uma entrevista coleti-
va na segunda-feira, um ofi-
cial de alto escalão do minis-
tério sul-coreano da Defesa 
pediu para militares das duas 
Coreias se reunirem em 21 de 
julho na vila de Panmunjom, 
que é uma zona desmilitari-
zada.

A negociação visa inter-
romper atividades hostis que 
aumentam tensões na zona 
desmilitarizada.

Caso a Coreia do Norte 
aceite participar da reunião, 
o encontro será o primeiro do 
tipo em quase três anos.

Em outra entrevista, a Cruz 
Vermelha da Coreia do Sul 
disse que talvez se reúna com 

a Cruz Vermelha da Coreia do 
Norte no dia 1º de agosto tam-
bém em Panmunjom.

A Cruz Vermelha quer 
que famílias separadas pela 
Guerra da Coreia se reúnam 
em 4 de outubro, data que o 
segundo encontro de cúpula 
entre as duas Coreias com-
pleta dez anos. A última reu-
nião de familiares houve em 
outubro de 2015.

Em uma declaração, o 
ministro sul-coreano da Uni-
ficação, Cho Myoung-gyon, 
disse que a Coreia do Norte 
vai aceitar a proposta se real-
mente quiser que a Península 
Coreana fique mais pacífica 
e que a relação entre as duas 
nações melhore.

O presidente da Coreia do 
Sul, Moon Jae-in, estaria an-
sioso para melhorar os laços 
bilaterais. Em um discurso no 
dia 6 de julho na Alemanha, 
pediu para todas as atividades 
hostis entre as duas Coreias 
cessarem a partir do dia 27 
de julho, data que o armistí-
cio da Guerra da Coreia vai 
completar 64 anos. O acordo 
de cessar-fogo foi assinado 
em 1953.

ForMiGa-De-FoGo (17/07/2017)

Governo do Japão vai procurar 
formigas-de-fogo em 68 portos 
no país

Autoridades japonesas vão 
aumentar o escopo de buscas 
das venenosas formigas-de-
-fogo após insetos da espécie 
serem encontrados em portos 
e outras regiões do Japão.

Os ministérios do Meio 
Ambiente e do Transporte 
disseram que vão enviar es-
pecialistas para 68 portos 
usados regularmente por em-
barcações da China, Taiwan, 
Austrália e outros territórios 
onde vivem formigas da es-
pécie. Os órgãos já investiga-
ram sete portos.

Os especialistas vão co-
locar iscas e inseticidas em 
locais onde há boas chances 
de encontrar as formigas ve-
nenosas.

A formiga-de-fogo é ori-
ginária da América do Sul. 
Desde maio, insetos da es-
pécie foram encontrados nos 
portos japoneses de Kobe, 
Nagoya e Tóquio.

Autoridades pediram para 
o Ministério do Meio Am-
biente ser notificado se pes-
soas encontrarem formigas 
que não tinham visto antes.

ForÇa terrestre (19/07/2017)

Ministra da Defesa do Japão 
nega existência de plano para 
ocultar registros da Força 
terrestre de autodefesa

A ministra da Defesa do 
Japão, Tomomi Inada, negou 
a veracidade de reportagens 
da imprensa de que ela teria 
concordado em ocultar o fato 
de que registros relacionados 
às atividades de manutenção 
da paz da Força Terrestre de 
Autodefesa do país no Sudão 
do Sul estavam em posse do 
comando da própria força. O 
Ministério da Defesa havia 
dito certa vez que eles tinham 
sido destruídos.

Anteriormente, funcio-
nários da pasta haviam afir-
mado que a Força Terrestre 
de Autodefesa destruiu os 
registros; mas, em fevereiro, 
anunciaram que os mesmos 
tinham sido encontrados em 
um escritório do ministério.

Após esse anúncio, o Mi-
nistério da Defesa declarou 
ter encontrado os registros 
armazenados em formato 
digital na Força Terrestre 
de Autodefesa. Agora, uma 

investigação especial está 
sendo realizada para deter-
minar o que realmente teria 
ocorrido.

Alguns veículos de im-
prensa têm noticiado que 
Inada aprovou um plano para 
abafar a descoberta dos re-
gistros na Força Terrestre de 
Autodefesa durante uma reu-
nião com altos funcionários 
da pasta, em meados de feve-
reiro deste ano.

Em conversa com repórte-
res, na quarta-feira, a minis-
tra da Defesa declarou que 
não tinha aprovado nenhum 
plano para ocultar os regis-
tros ou negar sua existência.

Por sua vez, o vice-minis-
tro administrativo da Defesa, 
Tetsuro Kuroe, que teria par-
ticipado da reunião, afirmou 
que não se recorda a res-
peito do que foi debatido. Ele 
acrescentou que a ministra da 
Defesa jamais aprovou algum 
plano para abafar o caso.

CooperaÇÃo (19/07/2017)

Legisladores de Japão e eUa con-
cordam em aumentar cooperação 
na questão norte-coreana

Legisladores de alto es-
calão do Japão e dos Esta-
dos Unidos concordaram em 
aumentar a cooperação para 
fortalecer a pressão contra a 
Coreia do Norte.

O secretário geral da prin-
cipal legenda governista, o 
Partido Liberal Democrático, 
Toshihiro Nikai, e o presidente 
da Comissão das Forças Arma-
das da Casa dos Representan-
tes dos EUA, Mac Thornberry, 
se reuniram em Washington.

Thornberry disse que, 
desde que Pyongyang anun-
ciou, ainda este mês, ter reali-
zado seu primeiro teste bem-
-sucedido de um míssil balís-
tico intercontinental, há um 
aumento das preocupações 
nos Estados Unidos quanto à 
ameaça norte-coreana.

Segundo o legislador 
americano, Washington pla-

neja fortalecer suas sanções 
contra a Coreia do Norte, mas 
não acredita que só isso seja 
suficiente para ter sucesso. 
Declarou ainda que é preciso 
tomar todo tipo de medida, 
inclusive uma militar.

Mac Thornberry disse que 
o envolvimento americano 
por meio de sistemas de de-
fesa contra mísseis e por pre-
sença naval poderia aumentar 
o interesse da China na ques-
tão, encorajando-a a desem-
penhar um papel.

Declarou ainda ser impor-
tante que Estados Unidos e 
Japão lidem com o problema 
e ajam em conjunto.

Toshihiro Nikai afirmou 
ser claro que Japão e EUA 
precisam cooperar na res-
posta à questão e que Tóquio 
planeja fazê-lo com afinco 
ainda maior.

vÍtiMas De seQUestro (19/07/2017)

Familiares de desaparecidos 
pedem que governo japonês os 
reconheça como sequestrados 
por pyongyang

Famílias de cidadãos ja-
poneses que podem ter sido 
sequestrados pela Coreia do 
Norte pediram ao governo 
que os designe, oficialmente, 
vítimas de sequestro.

Há 883 pessoas desapare-
cidas que, segundo suas famí-
lias, podem ter sido seques-
tradas por Pyongyang. Não 
se incluem em tal número 
aquelas já designadas oficial-
mente pelo governo como se-
questradas.

Em maio, as famílias dos 
desaparecidos não reconhe-

cidos organizaram um grupo 
de contato. Na terça-feira, al-
gumas delas se encontraram 
com Katsunobu Kato, minis-
tro encarregado da questão 
dos sequestros de cidadãos ja-
poneses pela Coreia do Norte.

Shoichi Osawa, cujo ir-
mão se encontra desapare-
cido desde 1974, pediu pela 
cooperação do governo. Kato 
disse que o governo fará todo 
o possível para trazer todos 
os sequestrados de volta ao 
Japão, independente de sua 
designação oficial.



São Paulo, 20 a 26 de julho de 2017 5JORNAL NIPPAK

Bairro orientaL

fOtOS ALDO SHigUti

“Foi um dos melhores fes-
tivais dos últimos anos”. 
A frase, dita pelo presi-

dente da Acal (Associação 
Cultural e Assistencial da 
Liberdade), Hirofumi Iesaki, 
define bem como foi a 39ª 
edição do Tanabata Matsuri 
– Festival das Estrelas – rea-
lizada pela entidade nos dias 
15 e 16 deste mês, na Praça 
da Liberdade e adjacências. 
Segundo Ikesaki, de acordo 
com estimativas da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM), 
a festa, inspirada na lenda ja-
ponesa – que conta a história 
de Orihime, representada pela 
estrela Vega, e Kengyu, a es-
trela Altair, que só se encon-
tram uma vez por ano – atraiu 
mais de 150 mil pessoas nos 
dois dias.

A coordenadora de pal-
co Rosa Matsushita também 
destacou a presença de pú-
blico. “Os dois dias foram ex-
tremamente movimentados, 
pelo menos aqui em frente ao 
palco”, diz Rosa, que também 
é responsável pela programa-
ção do palco principal do Fes-
tival do Japão.

No sábado, a reportagem 
do Jornal Nippak constatou 
que a presença de público já 
era bem superior ao mesmo 
dia dos anos anteriores. Atra-
ídos, principalmente, pelo 
tempo agradável, os visitantes 
confereriram  atrações como 
o Jya Odori Nagasaki (Dra-
gão Japonês) e a Parada Tai-
ko. Destaques também para as 
apresentações dos convidados 
internacionais Delphina, Ma-
rina Kondo, Mariko Nakahira 
e Treasure Garden, que tam-
bém se apresentaram no palco 
do 20º Festival do Japão. Ou-
tra atração que deu bastante 
certo, principalmente entre os 
jovens, foi o Universo Anime, 
com bandas e a presença de 
cosplayers.

Abertura – Ainda no sábado, 
foi realizada a cerimônia 
de abertura com a presença 
de autoridades, entre eles o 
cônsul Takuo Sato, chefe do 
Departamento Cultural; o 
prefeito regional da Sé, Edu-
ardo Odloak, os vereadores 
Aurélio Nomura (PSDB), 
Ota (PSB) e George Hato 
(PMDB); o presidente do Co-

mitê Executivo da Comissão 
para Comemoração dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, Yoshiharu Kikuchi, 
e o presidente do Enkyo (Be-
neficência Nipo-Brasileira de 
São Paulo), Akeo Yogui, entre 
outros.

Em seu discurso, Ikesaki 
destacou a importância das 
festas que são realizadas no 
bairro para o comércio local. 
E foi além: “Sem dúvida, o 

Tanabata Matsuri é a maior e 
melhor dentre todas as festas 
da comunidade nipo-brasi-
leira”, afirmou Ikesaki, que 
agradeceu todos os departa-
mentos da Acal.

Revelando seu desejo, 
para que haja mais amor e fe-
licidade, o vereador George 
Hato lembrou que também 
estava representando o pai, o 
deputado estadual Jooji Hato 
(PMDB), “que sempre pres-

tigiou os eventos da comuni-
dade nipo-brasileira e que por 
motivo de doença não pode 
estar presente”. 

Já o vereador Ota lembrou 
que a  partir deste ano, 30 de 
agosto será lembrado como o 
Dia Nacional do Perdão. De 
autoria da deputada federal 
Keiko Ota (PSB-SP), a lei 
que institui a data foi sancio-
nada no dia 20 de abril pelo 
presidente Michel Temer. 
“A violência no país está tão 
grande que só tirando o ódio 
dos corações e perdoando 
será possível mudar alguma 
coisa”, disse Ota, afirmando 
que “ao invés de buscar vin-
gança, perdoei os assassinos 
do meu filho”.

Mutirão – Líder do Governo 
na Câmara Municipal de São 

39ª edição do tanabata Matsuri 
recebe mais de 150 mil visitantes

o karaokê e eu

NIPÔNICA

Meu convívio com o 
karaokê, apesar de já du-
rar quase dezoito anos, se 
comparado com os autênti-
cos frequentadores, é muito 
recente. Como referência 
está o próprio Brasilei-
rão (ABRAC) que ocorre 
nesta semana, em Suzano, 
e já está em sua 32ª edição. 
Acha pouco? O que dizer 
então do Zenpaku que é rea-
lizado desde 1952, ou na 65ª 
edição?

É direto, sem interrup-
ção, mais devido à minha 
esposa que canta, e sufi-
ciente para já identificar as 
feras do meio. Se bem que, 
pelo que também percebi, 
nessa condição de sem in-
terrupção, existem muitos e 

bem mais antigos do que eu. 
Mas para muitos o karaokê 

é também cíclico por razões 
diversas como estudos (facul-
dade), casórios, filhos, etc., o 
que faz com que, depois de 
“longo e tenebroso inverno” 
alguns acabem retornando e 
até criando a categoria dos 
surpreendentes “jurassics”! 
Surpreendentes porque, aos 
que não os conheciam, como 
eu, reaparecem arrasando!.

Sem contar os jovens ca-
sados que retornam e já tra-
zendo os filhos para também 
cantarem, o que é bom para 
a preservação desse boom 
do karaokê, positivo à intros-
pectiva comunidade nipo-
-brasileira e ao já consagrado 
ambiente saudável.

No começo, quando era 
um simples carregador de 
malas de minha cantora favo-
rita, ou seja, sem nem mesmo 
cantar, apenas pela convi-
vência fiz um sem número 
de amizades. Hoje, cada vez 
que vou a um taikai me sin-
to como político em época de 
campanhas, cumprimentando 
a quase todos os presentes. E 
não com mesmo espírito da-
quele, mas porque o ambiente 
familiar do karaokê nos leva 
a isso.

Mas como não nasci para 
só carregar malas, de tanto 
ouvir que muitos não enten-
diam o que cantavam, para 
unir o útil ao agradável, co-
mecei a compor versões em 
português de músicas japo-

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

nesas. Daí, para divulga-las, 
comecei eu mesmo a cantá-
-las na categoria Internacio-
nal, até descobrir que havia 
também a Vale-Tudo e, por 
culpa da Lúcia Ikawa, debu-
tei como Louis Armstrong, 
na cor e no pistão! Azar do 
karaokê... rsrs.

Se bem que, para alguns, 
não foi tão ruim porque... 
“quebra o gelo e a tensão da 
competição!”

Eduardo Odloaktakuo Sato

george HatoHirofumi ikesaki

O Dragão Japonês fez muito sucesso entre o público

Autoridades, convidados e políticos durante cerimônia de aberturaDe acordo com estimativas dos organizadores, o tanabata deste ano recebeu mais de 150 mil pessoas

Rosa matsushita com os cosplayers: parceria que deu certo

Paulo, Aurélio Nomura desta-
cou a presença de “dois prefei-
tos na cerimônia – o prefeito 
regional, Eduardo Odloak, e 
o ‘prefeito da Liberdade’, Hi-
rofumi Ikesaki” – que traba-
lham em prol da consolidação 
da cultura” e explicou que o 

Tanabata Matsuri o remetia a 
duas lembranças. A primeira, 
a do espírito dos pioneiros, 
que com muito trabalho aju-
daram a construir o país. 
“Hoje nós vemos a partipação 
de nikkeis em todos os setores 
laboriosos. E o outro motivo 
que gostaria de destacar é que 
este evento consagra a paz e 
a esperança, sentimentos que 
todos nós devemos ter”, afir-
mou Nomura.

Já Eduardo Odloak convo-
cou a todos para participarem 
do grande mutirão marcado 
para o dia 5 de agosto com o 
intuito de promover melho-
rias no bairro da Liberdade. 
“Cada um de nós pode cola-
borar para tornar esta região 
ainda mais bonita”, disse o 
prefeito regional da Sé.

Veja fotos à pág. 8
(Aldo Shiguti)

Aurélio Nomura: “tanabata matsuri consagra a paz e a esperança”
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Ota: “todos nós devemos aprender a perdoar”
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Cerimônia de corte da fita no torii

A fabricante japonesa de 
lentes ópticas Hoya iniciou, 
em Barueri, na região me-
tropolitana de São Paulo, as 
operações de seu segundo 
laboratório no Brasil. O obje-
tivo é aumentar a presença da 
marca no maior mercado con-
sumidor do País, aumentando 
sua competitividade com re-
lação à concorrência.

O projeto conta com inves-
timento de R$ 80 milhões e a 
geração de 150 empregos, e 
conta com o apoio da Investe 
São Paulo, agência de promo-
ção de investimentos e expor-
tações ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção do Estado de São Paulo.

“Assessoramos principal-
mente com questões tribu-
tárias, de licenciamento am-
biental e alvarás necessários, 
além de infraestrutura por 
meio do contato de conces-
sionárias de serviços”, ex-
plicou o diretor da Agência, 
Sérgio Costa.

A nova planta chegará a 
produzir seis mil lentes por 
dia, com um sistema inte-
grado que atualiza as opera-
ções já existentes no Rio de 
Janeiro. “Faltava à Hoya uma 
presença física de relevância 
no Estado, que foi suprida 

com a construção do novo la-
boratório. Com isso, estamos 
prontos a expandir nossa pe-
netração em São Paulo e com-
petir em posição de igualdade 
com outras empresas do ramo 
óptico de projeção nacional”, 
afirma Carlos Lima, gerente 
de marketing da empresa.

A cidade foi escolhida 
principalmente pela proxi-
midade ao Rodoanel e toda 
a região metropolitana de 
São Paulo, facilitando a dis-
tribuição e o recebimento de 
cargas. A Hoya também tem 
diversos fornecedores nas 
proximidades, que também 
oferecem boa infraestrutura e 
segurança.

LCD – A Hoya, maior in-
dústria óptica do Japão, está 
presente em mais de 50 paí-
ses em todos os continentes, 
operando globalmente nos 
campos do cuidado visual e 
de tecnologias da informa-
ção, como por exemplo, na 
fabricação de lentes para câ-
meras, displays de cristal lí-
quido (LCD) e discos rígidos 
em cristal para laptops. Está 
presente desde 1992 no Brasil 
por meio da Optotal, que tor-
nou-se parte integral da Hoya 
Corporation em 2012.

(do site Investe SP)

investiMentos

Japonesa Hoya abre fábrica 
de lentes em Barueri
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KaraoKê

ARqUivO/SANDRA HigAki

Com realização da União 
Central de Karaokê e 
promoção da  Abrac 

(Associação Brasileiro de 
Canção) acontece nesta sex-
ta-feira, sábado e domingo 
(21, 22 e 23), na sede da As-
sociação Cultural Suzanense 
(Bunkyo de Suzano), o 32º 
Concurso Brasileiro da Can-
ção Japonesa. Será a primeira 
vez que Suzano será palco do 
maior evento do gênero. E, de 
cara, com recorde de número 
de participantes. Este ano o 
evento recebeu 850 inscrições 
de 27 das 28 Regionais filia-
das.

Com coordenação geral de 
Katsutoshi Kuratome (Abrac) 
e Mario Sakamoto (realiza-
dora), o evento deve atrair 
um público estimado entre 5 
e 6 mil pessoas nos três, de 
acordo com os organizadores. 
A abertura oficial acontece no 
sábado, 22, por volta do meio-
-dia, com a presença de diri-
gentes da Abrac e autoridades. 
O encerramento, inclusive a 
premiação, está previsto para 
as 20h30 de domingo, logo 
após a realização do Grand 
Prix.

De acordo com Kuratome, 
para agilizar os trabalhos, a 
premiação das categorias tibi-
ko e doyo ocorrem no sábado. 
O objetivo, explica, é evitar 
desgaste desnecessários de 
crianças e pais.

Além do Grand Prix, que 
no ano passado consagrou o 
talento de Marcelo Akamine, 
o Brasileirão distribui também 
premiações para  Saiyushu 
Kashosho (os melhores das 
categorias Veterano C1 e C2, 
D1, D2, E1 e E2), Shinsaintyo 
Tokubetsusho (definida pelo 
Presidente Geral dos Jurados), 
Kantosho (definida por todos 
os jurados), Kashosho (que 
reúne os campeões dos con-
cursos anteriores das catego-
rias Pop, Adulto e Veteranos), 
Kinsho (os cantores classifica-
dos do 1º ao 10º lugar de cada 
categoria), Prêmio Júrio Po-
pular (formado por represen-
tantes de entidades filiadas) e 
Dantaisen (equipe).

De acordo com Kurato-
me, o objetivo do Brasileirão, 
entre outros, é incentivar a 
manutenção dos costumes e 

cultura japonesa, através de 
shows e concursos da canção 
japonesa. 

“A língua japonesa é um 
dos legados que recebemos 
dos nossos avós e uma das for-
mas de se manter a viva essa 
cultura é através do canto”, diz 
Kuratome, explicando que, há 
quatro anos, a Abrac vem re-
alizando também o Concurso 
Brasileiro de Canção Interna-
cional, que encontra-se atual-
mente em sua quarta edição.

Segundo ele, as pessoas 
começam a cantar por lazer, 
“mas por trás disso existe o 
sentimento e a preservação 
da língua”. “Trata-se de uma 
forma de reconhecer o traba-
lho dos pioneiros, sem des-
mecerer outras manifestações 
culturais”, conta o coordena-
dor, afirmando que, nos últi-
mos anos, uma das principais 

dificuldades enfrentadas pelas 
realizadoras do Brasileirão 
tem sido a questão financeira.

“Em especial este ano, o 
Brasil tem vivido momentos 
bastante difíceis e a capta-
ção de recursos também tem 
sido cada vez mais difícil”, 
destaca. Este ano, conta, para 
tentar amenizar as despesas, 
a União Central de Karaokê 
contou com a ajuda das Re-
gionais e também da própria 
Abrac.

“O desafio para os próxi-
mos anos é repensar a forma 
de se fazer o evento, manten-
do a qualidade e diminuindo 
os custos”, diz Kuratome, ex-
plicando que a sede do Brasi-
leirão em 2018 será definida 
nesta quinta-feira, 20, durante 
o Congresso Técnico.

Para quem quiser acompa-
nhar o Brasileirão, Kuratome 

informa que o Concurso terá 
transmissão ao vivo pelo site 
www.abracbrasil.com.br.

O 32º Concurso Brasileiro 
da Canção Japonesa conta 
com apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Suzano, Associação 
Cultural Suzanense (Bunkyo 
de Suzano) e Acesas Nikkey.

 
Campeões – Muitos canto-
res são reconhecidos e fazem 
parte da história musical da 
Abrac. Ao longo dessas 32 
edições, o Brasileirão reve-
lou talentos como Eduardo 
Yoshikawa, Márcia, Roberti-
nho Casa Nova e Joe Hirata. 
Fazem parte da Galeria dos 
Campeões nomes como:  Ka-
rem Ito, Akemi  Nishimori, 
Tiemi Itami, Elisa Nishimura, 
Tatsuo Hamada, Érica Pedrão, 
Hiseko Yoshihara, Erika Na-
gao, Cintia Nishimura, Teru-
mi Kurata, Tieme Ono, Fabia 
Tanabe, Junko Ekuni, Paulo 
Terabe, Renato Chibana, Li-
liam Tangoda, Jane Ashihara, 
Nobuhiro Hirata, Alexandre 
Hayafuji, Yuka Osawa, Felipe 
Ikeda e Marcelo Akamine.

(Aldo Shiguti)

32º CONCURSO BRASI-
LEIRO DA CANÇÃO JAPO-
NESA – BRASILEIRÃO
Quando: Dias 21, 22 e 23 de 
julho
Onde: Associação Cultural 
Suzanense (Bunkyo de Suza-
no): Av. Armando de Salles 
Oliveira, 444 – Suzano
Entrada franca

32º Brasileirão reunirá número 
recorde de cantores em suzano

No ano passado, em itu, Brasileirão consagrou o talento de marcelo Akamine

Kuratome: Desafio será manter a qualidade e diminuir custos
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mais de uma, como a grande 
maioria se restringiu a ape-
nas duas, a comissão organi-
zadora mostrou-se satisfeita 
com o número de partici-
pantes. “E para isso, tivemos 
de nos valer dos dois pisos-
-auditórios dessa associação. 
Além disso, devido à lei do 
silêncio, tivemos também 
de iniciar meia hora mais 
cedo, às 7h30, inclusive com 
abertura oficial que costuma 
ocorrer à hora do almoço”, 
afirmou Décio Kawazoe, um 
dos coordenadores do evento. 
Em função desses cuidados 
e da boa organização o en-
cerramento também ocorreu 
dentro do programado.

O corpo de jurados foi 
formado pelos professores 
Irene Sacayemura, Yoshiko 
Yamada e Armando Konno 
(piso inferior); e Masaru Jin-

bara, Masakatsu Sato e Ka-
zue Kakazu (piso superior). 
Já a contagem ficou a cargo 
da Kaho Informática; e o 
som, ficou a cargo da Yutate 
e Rogério Jinbara.
(Silvio Sano, especial para o 
Nippak)

Os campões
B 9-8-7: Seiko Kamiya
A 8-7: Shiguemiti Miyake
Esp 9: Massadi Nishizawa
Ext 9: Yoshiko Kanashiro
S Ext 9: Kazuko Koya
Esp 8: Yukio Tamanaga
Ext 8: Aiko Tateishi
S Ext 8: Hiromitsu Sato
Esp 7: Yoshikazu Miyague
Ext 7 G2: Fussako Ijichi
Ext 7 G1: Tomio Sato
Natsu Ext G3: Zilda Kumura
S Ext 7: Yumi Takahashi
Natsu S Ext G3: Shin Uehara
6 5: Kazue Kamiya

Às vésperas do 32º Con-
curso Brasileiro da Canção 
Japonesa, que será reali-
zado nesta sexta, sábado e 
domingo (21, 22 e 23), em 
Suzano (SP), os postulantes 
daquele que é considerado o 
maior evento do gênero no 
país, procuram cantar o má-
ximo de vezes possível, razão 
do grande número de inscri-
ções no  22º Concurso Regio-
nal Centro, realizado no úl-
timo dia 2, nas dependências 
da Associação dos Shizuoka 
Kenjin do Brasil, na Liber-
dade, em São Paulo.

Independentemente de já 
prevista essa possibilidade, a 
comissão organizadora ainda 
permitiu que o mesmo can-
tor pudesse cantar em mais 
de uma categoria, dentro do 
permitido pelo regulamento 
da UPK (União Paulista de 
Karaokê), o que também con-
tribuiu para isso. “Eu me ins-
crevi nas quatro mais para aju-
dar a regional devido ao fundo 
em prol do Brasileirão. Mas 
conforme o andamento, já que 
faço parte da comissão, talvez 
só cante em duas, mas cheguei 
a pensar em cantar nas quatro 
com a mesma música porque, 
além de ser antiga, tenho a 
versão dela em inglês e em 
ritmo pop”, contou brincando 
um dos que optaram por mais 
de uma categoria. Ao final, 
acabou cantando em três e 
com músicas diferentes.

Mas dos que optaram por 

A 6: Paulo Sassaki
Esp 6: Fumiyo Sato Inomata
Ext 6: Kuniko Kowa
S Ext 6: Mieko Nagayoshi
Doyo C: Mika Matsumoto
Doyo B: Livia Fugice
Tib B: Miwa Ishimatsu
Tib A: Harumy Ito
Natsu B G2: Kazue Kamiya
Natsu A G2: Katsunori Shima-
bukuro
Natsu Esp G2: Nagako Takatsuki
A 5: Luiz Narimatsu
Esp 5:  Izabel Tino
Ext 5 G2: Paulo Matsubara
Ext 5 G1: Akira Kumano
S Ext 5: Mario Tanaka
B 4: Mitico Nakaza
A 4: Nobuko Kajiya
Esp 4: Hiroshi Yamagata
Ext 4: Satico Narimatsu
S Ext 4: Yukie Kakinoki
Natsu Ext G2: Toshie Kojima
Natsu S Ext G2: Yukie Kaki-
noki
B 3-2: Nilson Morisawa
A 3-2: Edna Tomita
Esp 3: Emilia Gusukuma
Esp 2: Marisa Uehara
Ext 3: Eliane Ushiwata
Ext 2: Marcelo Hojo
S Ext 3: Kazue Fugi
S Ext 2: Carmen Fugita
Natsu A G1: Mario O Yorinori
Natsu Esp G1: Izabel Tino
A 1: Makoto Okuda
Esp 1: Bruna Takahara
Ext 1: Mitsuo Akiyama
S Ext 1: Kleber Hamada
Natsu Ext G1: Mika Takahashi
Natsu S Ext G1: Gilberto Enjiu
Internacional: Gilberto Enjiu
Pop: Dyody Sassaki

SiLviO SANO 

KaraoKê

taikai da regional Centro recebe 615 inscrições

Dyody Sassaki, campeão da categoria Pop

  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

primeiramente,  
o lançamento!

Após o golpe de 2016 
que afastou Dilma, virou 
moda o entrevistado, antes 
de responder a pergunta, 
protestar, dizendo a frase 
“Primeiramente, fora Te-
mer!”

Sonia Nabarrete e Vanes-
sa Farias, escritoras indig-
nadas com o golpe, posta-
vam no Face e participavam 
dos protestos na Paulista. O 
vão do Masp era/é o point 
das manifestações e por isso 
foi escolhido “como cenário 
comum para os personagens 
de Primeiramente, que inte-
ragem neste universo com-
partilhado”, informa a ore-
lha do livro.

“A ideia ganhou a ade-
são de autores com dife-
rentes estilos que criaram 
uma galeria de personagens 
igualmente heterogêneas, 
composta por seres huma-
nos, com suas dores e delí-
cias, e também uma mosca, 
um museu e seres extraordi-
nários”. (SN e VF)

Se você tiver a feliz 
ideia de adquirir este livro 
histórico, acesse este link: 
https://alinkeditora.com-
mercesuite.com.br/contos/ 
primeiramente e curta os 
Primeiramentistas.

Los 17 Primeiramentis-
tas: Luiz Bras, Fábio Ma-
riano, Nanete Neves, Plinio 
Camillo, Renato Ladeia, 

Kakao Braga, Paulo Lai 
Werneck, Marcílio Godoi, 
JN, Gláuber Soares, Ali-
ne Viana, Sonia Nabarrete, 
Manu Araujo, Vanessa Fa-
rias, Germano Quaresma, 
Maurício Kanno e Melissa 
Suárez.

 
Maurício Kanno

No lançamento de Pri-
meiramente, conheci o jo-
vem e promissor escritor 
nikkei MK, na Sensorial 
Discos, rua Augusta, 2389. 
No final do livro, tem a mi-
nibio de Maurício.

“MK é graduado em Jor-
nalismo, 2006, e mestrando 
em Artes pela USP. Foi pro-
fessor de narrativa de terror 
e futuristas pela Prefeitura 
de São Paulo em 2016, ano 
em que ganhou dois prê-
mios em 1º lugar por contos 
de terror.

Em 2016, também publi-
cou, como organizador, “Os 
animais também contam”

(36 contos de 21 auto-
res). Organizou antologia de 
contos sobre dragões aceita 
para publicação em 2017 
pela Drago Editorial. Em 
2014, publicou a novela “A 
menina que ouvi demais”. 
Desde 2013, publicou em 
18 livros: contos em nove 
coletâneas, artigos ou prefá-
cios em quatro livros e ilus-
trações em 6 obras”.

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

Gol Inesquecível
Trabalhei, nos anos 70, 

no Banco do Brasil, na 
agência Tatuapé. Evanil, 
que postou a foto acima, 
Pina, Anderson, Gilberto 
eram ótimos jogadores de 
futsal que disputavam, na 
AABB, o campeonato entre 
as agências do BB.

Eu e outros pernas-de-
-pau, como não tínhamos 
vez no time principal, for-
mamos o time B da agên-
cia, a SIROM, corruptela 
da sub-agência Silvio Ro-
mero. Nosso time não era 
bom mas a gente se divertia 
muito. Jogo após jogo, to-
mávamos gols e não marcá-
vamos nenhum.

Quase no final do cam-
peonato, a intrépida Si-
rom perdia por apenas 8x0 
quando na final da partida 
teve um lateral a nosso fa-
vor. Postado próximo à 
area adversária, recebi a 
bola e dei um coice (de cal-
canhar, à la Sócrates) e fiz 
o primeiro gol do time no 
torneio. A nossa pequena 
torcida invadiu a quadra 
para me abraçar e aos meus 
companheiros. Os adversá-
rios não entenderam nada. 
Imagine se isso aconteces-
se  na Copa de 2014 quando 
o Brasil fez um gol depois 
de estar perdendo de 7x0. 
rsrs

DivULgAçÃO

Beth, manu Araujo, mauricio kanno, Sonia Nabarrete e JN.

terceiro, abaixo, da esq. p/ dir, eu, o zizao do tatuapé.

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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chicohanda@yahoo.com.br

a falência das ideologias
Nunca como antes vi-

vemos em momentos tão 
incertos. Talvez a incerteza 
sempre foi uma condição 
histórica, entretanto, prin-
cipalmente no século XX, 
uma crença passou a norte-
ar o conhecimento humano. 
Era a certeza, mais do que 
nunca, no racionalismo e 
no direcionamento da ciên-
cia. Assim, tudo deveria ter 
uma finalidade, bem como 
o método para se alcançar 
este objetivo. Acreditava-se 
sobretudo na ideia de pro-
gresso, que de maneira en-
fática tornou-se um símbolo 
nacional da República.

O final do século XIX 
marca este início, a da era 
da certeza, pois embasada 
estava nos alicerces de fer-
ro e concreto da ciência. 
Tratava-se no advento do 
positivismo e as ciências 
positivas, como a sociolo-
gia. Se nos tempos passados 
a subjetividade era o motor 
da história, com toda a sua 
complexidade, nada mais 
seria capaz agora de impe-
dir o avanço do homem em 
direção da tecnologia e do-
minação da natureza.

Se o progresso humano 
era uma condição humana, 
de desenvolvimento e aper-
feiçoamento, o fim sempre 
seria de grande realização 
e felicidade. Dizia-se então, 
nas conversas mais triviais, 
de que apesar das dificul-
dades do momento, haveria 
no final do túmulo uma luz. 
Esta crença na luz era de 
que o progresso chegaria de 
maneira inexorável, pois fa-
zia parte da lei de evolução. 
Foi este o termo também 
utilizado: evolução.

 Algo bastante comum, 
aliás, em religiões moder-
nas como o espiritismo, a 
umbanda, e outras que abo-
minaram o termo religião 
mas continuam professando 
crenças, no caso científicas 
(ou quase), como a teosofia, 
a rosacruz, a eubiose e de-
mais. Estes não são consi-
derados religião, pelos seus 
fundadores e seguidores, 
mas continuaram tendo uma 
crença, em última instância 
uma fé, da mesma forma 
que os religiosos.

De repente, o mundo co-
meça a mudar e a história 
toma um outro caminho. 
Dá-se início a era da Incer-
teza, tão bem exposto por 
Eric Hobsbawm, aquele his-
toriador marxista inglês, ao 
tratar do século XXI, que 
ele próprio não teve tempo 
de conhecer. Morreu em 
2012. Tratava-se sobretudo 
da crença na ideologia. A 
ideologia existe no mundo 
das ideias, portanto naquilo 
que não se realizou ainda, 
como uma possibilidade, 
tendo por suporte a ciência 
que levava a crer como de-
veria ser. A crença numa lei 
que dá sentido às coisas, que 
tinha uma explicação cientí-
fica. O próprio marxismo 
se considerava científica, 
portanto a emancipação do 
trabalhador aconteceria e 
assim abriria caminho para 
a revolução socialista. Ao 
descaracterizar a ciência 
como um método capaz de 
conduzir o nosso entendi-
mento, acabamos ficando 
sem rumo, gera neste mo-
mento o desconforto da in-
certeza.

Não se trata em criti-
car a ciência, que tem a 
sua função no mundo mo-
derno, como o mito tinha no 
mundo antigo, mas de colo-
car em dúvida as nossas cer-
tezas. A crença nesta certeza 
faz com que o homem crie 
uma organização mental, 
que dá sentido à vida. Mui-
tas vezes, as crenças mudam 
de lugar, são substituídas 
por outras, mas de alguma 
forma continuam a existir 
num campo amplo de possi-
bilidades.  Deixou de existir 
uma hegemonia de atitudes 
e pensamento numa rede de 
informações que confunde e 
produz a contradição.

Ainda que a incerteza 
seja uma condição destes 
dias tortuosos, conhecido 
também como pós-moder-
nidade (para outros, “tem-
pos líquidos”), a natureza 
humana exige um porto 
seguro, que se conhece por 
crença, que fomenta tam-
bém as ideologias. Sem que 
isso exista, os sonhos de-
saparecem. Os sonhos são 
apenas sonhos, que criam 
um estado de satisfação, 
mas um dia, por algum de-
sajuste, provocar pesadelos. 
Somos, no entanto, resis-
tentes, agarrando com toda 
a força no que resta desta 
ideologia. Pode-se acreditar 
no céu, no juízo final com 
premiação aos justos, entre 
os quais nós próprios inclu-
ímos. Pode-se acreditar em 
extraterrestres, bem como 
em anjos e demônios, na 
intervenção deles com seus 
poderes paralelos.

A crise surge no mo-
mento que as crenças são 
transformadas em cinzas 
e caem por terra, caso não 
exista um mecanismo de 
realimentação. Acreditou-
-se que com o fim da União 
Soviética, o mundo estaria 
salvo do perigo do comunis-
mo, palavra maldita para os 
conservadores e liberais na 
economia, menos no pen-
samento. Mas o comunismo 
pensado como ideologia so-
mente existia na dialética do 
capitalismo, uma resposta 
devido as falhas deste úl-
timo. Se o comunismo aca-
ba como ideologia, não quer 
dizer vitória do capitalismo 
como ideologia. A crença 
no liberalismo também é 
uma ideologia, que propõe a 
liberdade como condição do 
homem contemporâneo; ou 
seria isso uma utopia, num 
mundo em que as utopias 
não têm mais vez.

Enquanto acredita-se de 
que o mal é o outro, que pen-
sa diferente, age diferente, 
usa roupas diferentes, com o 
fim daquele, tudo se resolve, 
um silêncio se faz ao deparar 
de que o mal também é co-
mum em nossas fileiras, que 
nunca foi questionado. Não 
cabe apenas destruir a ideo-
logia do outro, mas própria 
ideologia, ou seja, sistema 
de crenças que não condiz 
com o movimento concreto 
da história. Outras ideolo-
gias serão criadas, mas des-
truí-las também tem a sua 
importância. As ideologias 
são criadas para contrapor-
-se a outras ideologias. Uma 
crença em relação a uma 
outra crença. A verdade no 
campo da cultura é uma ide-
ologia, pois cada lado diz 
ser detentor dela.

Japan HoUse sÃo paULo

JiRO mOcHizUki

Inaugurada nesta terça-fei-
ra, 18, a exposição Kengo 
Kuma - Eterno Efêmero, 

segunda mostra exibida pela 
Japan House São Paulo, traz 
a essência do trabalho de um 
dos arquitetos mais inventivos 
do Japão. Responsável pela 
reforma do prédio que abriga 
o centro cultural na Avenida 
Paulista, Kuma assina outros 
inúmeros e grandiosos pro-
jetos pelo mundo afora, já 
concluídos ou em andamento, 
como o Estádio Olímpico de 
Tóquio para 2020. Este e ou-
tros trabalhos podem ser con-
feridos até 10 de setembro. 

A exposição ocupa o an-
dar térreo da Japan House 
São Paulo. Entre os traba-
lhos apresentados, estarão 
três construções do arquiteto 
– Fuan, Tsumiki e Cobogó 
Pavilion. Na segunda-feira, 
17, o próprio artista explicou 
cada uma delas aos jornalistas 
e se disse “feliz” por ter tantas 
obras expostas em um só lo-
cal. Segundo o artista, a expo-
sição foi criada especialmente 
para a Japan House São Paulo 
com a ajuda do curador Mar-
celo Dantas e da presidente da 
JHSP, Ângela Hirata.

De acordo com Kuma,  
Fuan é uma casa de chá feita a 
partir de um enorme balão flu-
tuante, coberto por um tecido 
extremamente leve que pesa 
apenas 11g por metros qua-
drado e que, de acordo com a 
lenda japonesa, está presente 
na túnica celestial de um anjo. 
Este projeto, conta, permite o 
deslocamento pelo vento e ser 
levado para onde quiser.

O Tsumiki é um conjunto 
de peças de madeira que se 
encaixam como um brinquedo 
de montar e pôde ser visto 
no palco do concerto de Jun 
Miyake e Ryuichi Sakamoto 
no Auditório do Ibirapuera, 
evento que celebrou a inaugu-
ração da JHSP. 

Projetados principalmente 
para crianças, são feitos em 
cedro de 7mm de espessura e 
com design capaz de criar di-
ferentes arquiteturas, possibi-
litando a construção de formas 
flexíveis. 

Durante todo o período da 
mostra, haverá tsumikis me-
nores para brincar no Jardim 
Japonês, no térreo da casa. Já o 
Cobogó Pavilion é uma escul-
tura permanente inspirada no 
cobogó brasileiro, elemento 
construtivo vazado criado no 
Recife nos anos 30 e batizado 
com a junção da primeira sí-
laba dos sobrenomes de seus 

criadores, os engenheiros 
Amadeu Oliveira Coimbra, 
Ernesto August Boeckmann e 
Antônio de Góis. A obra ficará 
exposta no Sotodoma e, ao 
final da exposição, será trans-
ferida para uma praça no Jar-
dim Europa, na cidade de São 
Paulo. Um leilão está sendo 
organizado pela JHSP para o 
transporte da instalação.

Pavilhão – Antes da abertura 
para convidados, Kengo Kuma 
entregou um documento de 
quatro páginas sobre o Pavi-
lhão Japonês escrito por ele 
para a presidente do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social), Harumi Goya, como 
forma de “agradecimento”. 
No documento, Kuma fala 
sobre sua admiração àquele 
que é considerado “o mestre 
dos seus mestres” e responsá-
vel pelo projeto do Pavilhão 

Japonês, Sutremi Horiguchi 
(1895-1984). “Pode-se dizer 
que foi uma das delicadas 
construções já arquitetadas 
pelo autor”, diz um trecho do 
texto. Kuma lembrou também 
de uma coincidência acerca de 
sua admiração por Horiguchi: 
a obra foi entrege à cidade de 
São Paulo em 1954, ano que 
Kuma nasceu.

(Aldo Shiguti)

KENGO KUMA – ETERNO 
EFÊMERO
Quando: Até 10 de setembro
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista, 52 - térreo)
Horário de funcionamento:
Terça-feira à Sábado: das 10h 
às 22h. Domingos e feriados: 
das 10h às 18h
Entrada gratuita
Confira a programação no 
www.facebook.com/Japa-
nHouseSP/

Kengo Kuma apresenta ‘eterno 
efêmero’ e presenteia Bunkyo 
com artigo sobre o pavilhão

a emoção e o espírito de um 
tropicalismo asiático-brasilei-
ro, cheio de vida e poesia, são 
“dias de sol para levantar”.  

O disco de estreia do can-
tor, Kinjo, apresenta nove 
canções autorais, fruto de um 
processo criativo entre a mú-
sica brasileira, os cantos an-
cestrais, o regional e o global, 
o rural e o urbano, e faz parte 
de uma pesquisa artística e 
socioantropológica realizada 
ao longo dos últimos 15 anos. 
O disco está nas plataformas 

de streaming e compra de 
música digital.

Sua música pode ser de-
finida como uma mistura de 
ritmos. Ou como ele mesmo 
se autodefine: “Kinjo é movi-
do por uma utopia musical e 
sociopessoal na busca de um 
bem viver comum. Ele parte 
da imaginação sobre nossas 
raízes, sempre transculturais, 
mas ligadas ao presente e ao 
passado do mundo e da terra, 
para uma música que seja ao 
mesmo tempo antropofagica-

Depois de ter se “apre-
sentado à comunidade nipo-
-brasileira” nos palco do 20º 
Festival do Japão e do 39º Ta-
nabata Matsuri, o cantor Vi-
toru Kinjo faz o show de pré-
-lançamento do disco Kinjo, 
neste sábado, 22, no Teatro 
da Rotina, em São Paulo. Ce-
lebrando a diversidade musi-
cal característica do universo 
de Vitoru, o show será na 
formação quarteto com Gui-
lherme Kafé (violão e voz), 
Fernando Sagawa (sopros), 
Ivan Banho (percussões) e 
Vitoru Kinjo (voz e violão). 
Na ocasião, ainda estão con-
firmadas as participações es-
peciais de Eduardo Colombo 
(voz) e Ivan Gomes (baixo 
acústico) - que é um dos pro-
dutores musicais do disco. 
Além do repertório de Kinjo, 
também entram no setlist fai-
xas como: “O Rouxinol”, de 
Gilberto Gil e Jorge Mautner, 
e “Disseram que eu Voltei 
Americanizada”, consagrada 
na voz de Carmen Miranda.

Além de intérprete, Kinjo 
é também compositor e pes-
quisador que traz na natureza 
rural-urbana de suas canções, 

mente ancestral e contempo-
rânea. Somos todos irmãos, 
há dez mil anos atrás”. 

Okinawa – Concebido na Sa-
mauma Residência Artística 
Rural, em meio à Mata Atlân-
tica, e gravado em parceria 
com o selo Matraca Records/
YB music e o Estúdio Lebuá, 
em São Paulo, Kinjo tem pro-
dução musical de Ivan Banho 
e Ivan Gomes, e direção artís-
tica do próprio Vitoru.

O álbum foi pré-lançado 
no Japão, no final de 2016, no 
VI Worldwide Uchinanchu 
Festival, em Okinawa, com 
o show “Vitoru Kinjo e o Re-
gional Diaspórico”.  

VITORU KINJO QUARTETO 
NO TEATRO DA ROTINA
Onde: Teatro da Rotina (Rua 
Augusta, 912 – São Paulo)
Quando: Dia 22/07 (sábado)
Horário: abertura da casa às 
20h e show às 21h.
Ingressos: R$ 40,00 (inteira 
– porta), R$ 20,00 + R$ 2,00 
taxa de conveniência (meia 
entrada na compra online).
Compra online: 
https://www.meuingresso.
com/vitoru-kinjo 
Classificação Indicativa: 
Livre.
Capacidade: 50 lugares.

ALDO SHigUti

MÚsiCa

vitoru Kinjo lança neste sábado seu disco de estreia

kinjo e banda durante apresentação no palco do festival do Japão

Kengoi Kuma entrega documento contendo 4 páginas sobre o Pavilhão Japonês para Harumi Goya
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Endereço:
Rua da Glória - 312 - Liberdade
São Paulo - SP

Loja Urbana Multimarcas

Cultura Oriental / Brasil X Japão

Roupas - Kimonos - Acessórios

Calçados - Decoração

Contato:
(11) 95469-7722
(11) 3208-0322

Presidente Hirofumi Ikesaki

Av. Liberdade, 365 - Liberdade - CEP 01503-000 - São Paulo
Tel. (11) 3208-5090 - Fax (11) 3399-3000

SITE: www.acaliberdade.com.br
E-mail: acalliberdade@terra.com.br

Rua da Glória, 466 - Liberdade - São Paulo
Tel. (11) 3277-8545 - Fax (11) 3277-3122

ŌZORA Imóveis Ltda.
CRECI 18.845-J

Yuko Kobayashi
小林優子

yuko@ozoraimoveis.com.br

Av. Liberdade, 365- Liberdade - CEP 01503-000 - São Paulo
Fones (55 11) 3208-5090 – 3399-3000

e-mail: acalliberdade@terra.com.br

Hirofumi Ikesaki
PRESIDENTE

ACAL
Associação Cultural e Assistencial da Liberdade

ASSESSORIA E CONSULTORIA  EM TRIBUTOS ESTADUAL E FEDERAL
KENJI KIYOHARA – CONTABILIDADE

Rua Barão de Iguape, 212 – conj. 25/29
01507-000  – Liberdade – São Paulo

Tel. (11) 3208-3082   /  3207-8446
E-mail: kkiyo@terra.com.br

Parabenizamos os organizadores e  
os participantes do Tanabata Matsuri

39º TANABATA MATSURI – Realizado nos 
dias 15 e 16 pela Acal, o 39º Tanabata Matsuri 
– Festival das Estrelas – atraiu mais de 150 mil 
visitantes ao bairro oriental, segundo estima-
tivas dos organizadores. Com sol, o público 
pôde apreciar atrações como o Dragão Japo-
nês e a Parada Taiko, além de apresentações 
de danças e shows musicais. Este ano, desta-
ques para os convidados internacionais Marina 
Kondo, Mariko Nakahira, Treasure Garden e 
Delphina, além do Universo Anime. 
Leia mais à página 5
Fotos: Aldo Shiguti

Ausência de Competição - Preservação da Integridade

Alivia o Stress e as Tensões - Saúde e Longevidade

Prática das Tradições Japonesas

Instituto Maruyama de Aikidô

VEREADOR AURÉLIO

39º Festival das Estrelas

WhatsApp (11) 96345-2298

Parabenizo todos os
participantes e organizadores do

www.aurelionomura.com.brTel.: (11) 3396-4286
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sUMô

ALDO SHigUti

O sumô brasileiro viveu 
um fim de semana 
especial nos dias 15 

e 16, no doyo do ginásio de 
sumô do Conjunto Esportivo 
e Cultural Brasil-Japão, no 
Bom Retiro, com a realização 
do 56º Campeonato Brasi-
leiro Masculino e 20º Cam-
peonato Brasileiro Feminino 
de Sumô. Mais uma vez, a 
equipe Sudoeste dominou a 
competição, arrebatando os 
títulos tanto no Masculino 
como no Feminino. E, mais 
um vez, Rui Aparecido de 
Sá Júnior sagrou-se campeão 
nas categorias Pesado e Ab-
soluto, conquistando seu 12º 
título desde que começou a 
disputar o Brasileiro na ca-
tegoria Infantil. Foi também 
seu terceiro título seguido no 
Pesado e quarto no Absoluto.

Detalhe: Rui treinou ape-
nas uma vez este ano para a 
competição. Explica-se. O 
sumô em Londrina, no Pa-
raná, onde Rui mora, pra-
ticamente acabou e o atleta 
ficou sem lugar para treinar. 
Por isso, para o Campeonato 
Brasileiro, Rui competiu pela 
equipe de São Paulo. “Até 
tentei montar uma equipe no 
Paraná, mas não deu certo”, 
lamenta o atleta, que cur-
sa atualmente o quarto ano 
de Educação Física. Por en-

quanto, o atleta não pensa em 
mudar sua estratégia. “Deu 
certo este ano”, disse.

Superação – Rui, no entanto, 
não foi o único que veio de 
longe para o Brasileiro. Do 
Rio de Janeiro vieram seis 
atletas da Associação Nikkei. 
Dois deles, Celso e Rafael, 
estavam debutando na com-
petição. Rafael explicou que 
“o sumô foi a coisa mais viril 
que já fez até hoje”. E espera 
se espelhar em atletas como 
os gaúchos Yutaka Takimo-
to, com 15 anos de sumô, e 
Edson Dalmagro e Carlos 
Rauch, com 20 anos cada um 

dedicados, que receberam 
diplomas da Confederação 
Brasileira de Sumô. “Ainda 
chego lá”, disse Rafael.

Pesando 230 quilos, Celso 
disse que o sumô melhorou e 
muito sua vida. “Estava muito 
para baixo, não conseguia 
nem levantar da cama. Hoje 
estou mais disposto, durmo e 
trabalho melhor”, conta ele, 
acrescentando que espera 
perder “uns 115 quilos”.

Quem também veio de 
longe foi a delegação do Rio 
Grande do Sul, que trouxe 39 
atletas. No total, foram 22 ho-
ras de ônibus. Percurso que 
Carlos Rauch, um dos mais 

experientes, conhece bem. 
Afinal, são duas décadas fa-
zendo o trajeto. Durante esse 
período, além de inúmeros 
Campeonatos Brasileiros, 
Rauch contabiliza três Mun-
diais (Japão, Polônia e Ale-
manha) e Sul-Americanos em 
Belém (PA) e Buenos Aires, 
na Argentina, além dos que 
foram realizados na capital 
paulista.

Hoje, Rauch faz questão 
de compartilhar sua experiên-
cia com os mais novos. Para 
ele, não existe nada mais gra-
tificante saber que sua luta e 
de outros veteranos está sur-
tindo resultado, com o surgi-

equipe da sudoeste vence Campeonatos 
Brasileiros Masculino e Feminino

Parabenizamos os organizadores do Campeonato  
Brasileiro Masculino e Feminino de Sumô

dEputado estadual
pedro kaká

Parabéns a todos
os organizadores
e competidores
do Campeonato
Brasileiro de Sumô

ALESP - (11)3886-6219/(11)3886-6220   Email.: pedrokaka@al.sp.gov.br

/deputadopedrokaka

15
Julho

16e
campeonato

Sumô
brasileiro de

Temos serviços de hospedagem, eventos e 
restaurante. Venha Conhecer!
Tel: (11) 3207-8511  - reservas@nikkeyhotel.com.br
www.nikkeyhotel.com.br
Rua Galvão Bueno, 425 - Liberdade

www.aurelionomura.com.br

VEREADOR AURÉLIO

Parabenizo todos os 
atletas e dirigentes do

CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUMÔ

WhatsApp (11) 96345-2298 Tel.: (11) 3396-4286

Equipe feminina da Sudoeste com o estadarte de posse transitórioO técnico Yugo fukushima e a equipe masculina da Sudoeste com 
o troféu e o estandarte 

mento de novos valores. 
Segundo ele, o Rio 

Grande do Sul conta atual-
mente com cerca de 40 prati-
cantes de váreias localidades 
do Estado como Ibuti, Itati, 
Gravataí, Novo Hamburgo, 
São Leopoldo e Nova Petró-
polis. Os treinos acontecem 
geralmente no doyo do Par-
que da Aldeia do Imigrante, 
localizado em Nova Petrópo-
lis. “Apesar de toda tradição 
da colonização alemã, o pr-
que conta com a contribuição 
de várias culturas, entre elas, 
a japonesa”, explicou Rauch, 
lembrando que um dos res-
ponsáveis pela construção do 

doyo foi Kaneyoshi Ueno.

World Games – Já Tooru Ko-
zahira disputou o Torneio por 
Equipes antes de embarcar, 
nesta segunda-feira (17), para 
Wroclaw, na Polônia, onde 
acontece o World Games 
2017. Tooru, que ficou em 
segundo lugar no individual, 
na categoria Pesado, ajudou 
a Norte, a conquistar o título 
por equipe. Tooru foi o úl-
timo a embarcar. No sábado, 
após as disputas do Indivi-
dual, embaracaram Takahiro 
Higuchi, Cristiano Morio, 
Luciana Watanabe, Fernanda 
Rojas e Daniela Oliveira. Sa-
rah Gomes embarcou depois.

Para Tooru, que participa 
de seu segundo World Games 
– em 2009, em Taiwan, ele fi-
cou em quinto – a competição 
é considerada a mais impor-
tante para as modalidades não 
olímpicas. “Por isso mesmo 
é chamada de as Olimpíadas 
dos esportes não olímpicos”, 
destacou Tooru, que lutará na 
categoria Pesado, uma acima 
da que foi classificada. “Vale 
o esforço, será a minha despe-
dida”, conta Tooru, que apon-
ta japoneses, mongois e egíp-
cios como fortes candidatos 
ao título na categoria Pesado.

Veja fotos à pág 12
(Aldo Shiguti)

Equipe do Rio: celso, Joaci, Robson, Daniel, Rafael e marioAtletas graduados com o 1º dan

Equipe do Rio grande do Sul, que viajou cerca de 22 horas

MASCULINO
Individual – Mirim: 1) Paulo 
Cesar Freitas (Sudoeste), 2) 
Natan Carvalho (Sudoeste), 3) 
Brendon Uehara (Sto.Amaro), 3) 
João Paulo Butinhão (S. Paulo); 
Infantil: 1) João Paulo Vilal-
ba (Norte), 2) Pedro Henrique 
Vilalba (Norte), 3) Guilherme 
Fukushima (Sudoeste), 3) Brian 
Henrique (Sudoeste); Juvenil: 
1) Yuuki Ramos Sato (RS), 2) 
Gustavo Bezerra (N.Central), 3) 
Yudi Takeshita (Sudoeste), 3 Is-
samu Ramos Sato (RS); Adulto 
Leve: 1) Tetsushi Nakaya  (Su-
doeste), 2) João Vitor Dantas 

(Sudoeste), 3) Cristiano Mori 
(Sudoeste), 3) Vinicius Galdino 
(RS); Adulto Médio: 1) Thiago 
Ciavarella (Sudoeste), 2) Lucas 
Aburaya (S. Paulo), 3) Matheus 
Cruz (Norte), 3) Adiecson Gross 
Bobsin (RS); Adulto Pesado: 
1) Rui Aparecido de Sá Junior 
(S.Paulo), 2) Tooru Kozahira 
(Norte), 3) Julio Cesar Vieira 
(Sudoeste), 3) Sérgio Gomes 
(Norte); Adulto Absoluto: 1) 
Rui Junior (S.Paulo), 2) Adiec-
son Gross (RS); 3) Wagner Y. 
Higuchi (S.Paulo), 3) João Vitor 
Dantas (Sudoeste). equipe – Mi-
rim: 1) S.Paulo, 2) N.Central, 3) 

Sudoeste; Infantil: 1) Sudoeste; 
Juvenil: 1)Rio Grande do Sul, 2) 
Sudoeste; Adulto: 1) Norte, 2) 
S.Paulo, 3) RS; 4) Sudoeste
Contagem Geral de Pontos – 
Campeã: Sudoeste (57 pontos), 
Vice: São Paulo (38); 3) Rio 
Grande do Sul (28), 4) Norte 
(25)

FEMININO
Individual – Mirim: 1) Ke-
ren Hapuke Silva (N.Central), 
2) Corina Clemente Rodrigues 
(N.Central), 3) Tammy Nicole 
Vaqueiro (Norte), 3) Ana Júlia 
Santos (N.Central); Infantil: 1) 
Alicia Marrie (Sudoeste), 2) Ra-

faela Pereira (Sudoste), 3) Leticia 
Clemente (N.Central), 3) Naya-
ra Pereira (N.Central); Juvenil: 
1) Sarah Gomes (N.Central), 
2) Mayara Pereira (Sudoeste), 
3) Camila Fukushima (Sudo-
este); Adulto Leve: 1) Cristiane 
Sakashita (Sudoeste), 2) Thais 
Hilario (Sudoeste), 3) Mariana 
dos Santos (N.Central), 3) Ka-
thleen Paiva (Sudoeste); Adulto 
Médio: 1) Fernanda Rojas 
(S.Paulo), 2) Daniela de Oli-
veira (Norte), 3) Valéria Dállo-
lio (Sudoeste), 3) Erika Pereira 
de Souza (N.Central); Adulto 
Pesado: 1) Ruth Duarte (Sudo-
este), 2) Sanuza Erika Chagas 
(N.Central), 3) Flávia Paiva 
(Sudoeste), 3) Maisa Grangeia 
(Sudoeste); Adulto Absoluto: 
1) Ruth Duarte (Sudoeste), 2) 
Dorotéia da Costa (Sudoeste), 
3) Fernanda Rojas (S.Paulo), 
3) Maisa Grangeia (Sudoeste).  
equipes – Mirim: 1) Sudoeste, 
2) N.Central, 3) Sudoeste B; In-
fantil: 1) Sudoeste, 2) N.Central, 
3) Rio Grande do Sul; Juvenil: 
1) Sudoeste; Adulto: 1) Sudo-
este, 2) N.Central, 2) Norte, 3) 
Suoeste B
Contagem Geral de Pontos: 
Campeã: Sudoeste (84 pontos), 
Vice: N.Central (44), 3) Norte 
(9), 4) São Paulo (7)
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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. Con-
fira mais informações, planos e preços no site www.spotcomsat.com.br no 
email: comercial@spotcomsat.com.br e fone (11)98343 1521. Nippak Pesca 
recomenda o site, que tem a nossa confiança e é qualificado para oferecer com 

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

Massa para pesca – União Pesca
No inverno é ter sempre a isca certa para 
potencializar suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar 
a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de 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 segurança! Informações e compras no 
tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: www.uniaopesca.
com.br e facebook.com/uniaopesca

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日本が
アメリカ合衆国を攻撃したかを知って
いますか。この本で真実の物語を読んで
ください。(Você sabe por que o Japão 
atacou os Estados Unidos em 1941? 
Leia neste livro a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo saudoso 
psiquiatra e educador Dr. Içami Tiba: 
“... como psiquiatra e educador, agra-
deço ao Ferreira por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai 
encontrar relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofrimento, 
mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da contra espio-
nagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam frustra-
dos diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer 
o seu passado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do fu-
turo!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance 
para revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, Cultura 
e Martins Fontes confira no link: www.scortecci.com.br/lermais_materias.
php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-
-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

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 dor-
nas 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 alambica-
gem/destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um período 
mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão 
dos Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gour-
met, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para 

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

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 pro-
dutos para 
quem aprecia 
aeromodelis-
mo, aquaris-
mo e pesca. O 
local indicado 
para você en-
contrar o que precisa. Veja no site como comprar, e para você que é lojista, 
condições especiais. Iscas, acessórios e tralha para sua pescaria. Bombas, 
plantas, ração e tudo o mais para o seu aquário. Em breve, tudo para aero-

modelismo. Qualidade, confiança e preço. Vi-
site, para mais informações www.piscicultura-
chang.com.br ou consulte fone (11) 3375 7265 
email: contato@pisciculturachang.com.br

CUrtas

Pescaria no inverno!
Um churrasco é bom, com pescaria melhor ainda!!!

nippaK pesCa
mauro Yoshiaki Novalo

texto: 

mauro Yoshiaki Novalo

revisão: 

Aldo Shiguti

publicidade

nippak@nippak.com.br

tel. (11) 3208-4863

Por: Mauro Yoshiaki Novalo

Um pouco de coragem 
bastou para reunir os 
amigos em volta do 

lago, e assim a pescaria foi 
marcada para o primeiro dia 
de julho na cidade de Embu 
das Artes/SP. Como de regra, 
até chegar o dia a ansiedade 
se mostra na preparação do 
equipamento. Separa uma va-
rinha aqui, uma isca acolá... 
pensa numa outra maneira e 
assim vai... sempre de olho na 
previsão do tempo, embora 
sabendo que mesmo que cho-
va, o encontro está de pé, pois 
se não for possível a pescaria 
o churrasco está garantido.

Para variar o tempo é bom 
(com sol e calor) durante toda 
a semana, coincidentemente 
no sábado escolhido é justa-
mente quando a meteorologia 
indica virada no tempo. Na 
noite anterior são ajustados 
os detalhes e o local do café 
para juntar a turma, antes de 
ir para a chácara do amigo 
Daniel.

Como todo planejamento, 
no primeiro momento todos 
os convidados se mostrem 
positivos ao evento, até o dia 
D sempre se tem algumas 
baixas, seja por um motivo 
ou outro nem todos compa-
recem. Mas os “fominhas”, 
estes nem dormem direito na 
noite anterior, a adrenalina 
insiste em ficar em evidencia, 
provocando insônia. Logo 
cedo no sábado já estão de pé, 
material pronto e reservado 
para ir para o embate.

Esta é parte mais legal da 
pescaria, a preparação, onde 
se separa tudo o que pode ser 
utilizado, pois dependendo 
da modalidade, pode se ter 
material especifico ou não. 
Posteriormente se processa o 
ajuste fino, isto é, o que real-
mente vai levar no dia. Entra 
na conta o equipamento re-
serva e a necessidade ou não 
de disponibilizar para mais 
alguém.

Embora todo pescador 
tenha um pouco (ou muito) 
de colecionador o que faz 
sempre potencializar e super 
avaliar o material a utilizar, é 
difícil um que não tenha um 
equipamento especialmente 
separado e que aprecie usar 
nas horas difíceis. Um con-
junto ou isca que seja a pre-
ferida, preparado justamente 
para quando as coisas aperta-
rem e o peixe insistir em não 
querer ser fisgado.

Voltando a pescaria, pes-
soal confabulando no café, 
iniciando as primeiras con-
versas enquanto se aguarda 
a chegada de todos que con-
firmaram presença. Todos a 
postos, é hora de literalmente 
pegar o caminho da roça, an-
tes uma passadinha no mer-
cado para juntar o necessário 
para a refeição, pouco tempo 
depois é abrir literalmente a 
porteira do local.

A chegada não poderia ser 
em melhor estilo, com a visão 
de um local muito bem con-
servado, e isto já nos anima, 
pois é olhar para cima e ver 
no céu, o sol tentando abrir e 
se manter em meio as nuvens 
de chuva. E assim vai se man-
ter durante o dia todo.

Descarregado o material, 

acendemos o fogo do carvão 
na churrasqueira, para estar 
no ponto certo na hora do al-
moço, e até lá é lançar a isca 
nágua.

Meu material é uma vari-
nha de fly #4 com linha flu-
tuante do mesmo número, e 
iscas imitando ração. Com-
pleto com o estojo de mos-
quinhas tradicionais para as 
piraputangas e tilápias do 
local. Claro que tem ainda 
o material reserva, alicates, 
acessórios e material de bait 
tudo devidamente acomoda-
do numa bolsa.

Todos já devidamente ins-
talados nos seus lugares, se-
jam varinhas de mão (de 3 a 
4m de comprimento) outros 
com equipamentos de bait, é 
arremessado a ração utilizada 
para alimentação e imediata-
mente se vê na superfície os 
primeiros rebojos. A alegria 
salta nos olhos dos pescado-
res, que traçam suas primei-
ras estratégias para ter êxito 
nas capturas. Alguns prefe-
rem iscas no fundo. Neste 
momento pensando no frio, 
coloco uma boinha lambari e 
uma miçanga para tentar pou-
co abaixo da linha dagua. 

Inaugurando a pescaria, 
o amigo Geraldo mostra sua 
eficiência e briga com um 
bom espécime que verga sua 
vara e após as fotos costu-
meiras o mesmo é devolvido 
ao lago. Tempo depois quem 
está trabalhando é o meu 
cunhado Choho, que após al-
gum tempo de embate mostra 
com alegria sua tilápia.

Hora de mudar a estratégia 
e voltar ao esquema que mais 
gosto, isca na superfície para 
fisgar ao ver o peixe aboca-
nhar. Escolho uma imitação 
feita de pelos de coelho (lem-
bra do anotado antes sobre 
isca preferida!!!), arremesso 
um pouco de ração para atrair 
os peixes e posiciono a isca 
nas proximidades ... os  rebo-
jos aparecem e se aproximam 
da isca e vapt... depois da 
fisgada o peixe resolve em-
bodocar a varinha de fly, e al-
guns segundos depois (para o 
pescador é uma eternidade) lá 
vamos colocar o peixe dentro 
do passaguá. Peixe fotografa-
do, peixe solto...

Adrenalina baixando, 
lembro do carvão aceso, é 
hora de ir “queimar” a car-
ne e montar o aparato para 
o rango. Se você pensa que 
é fácil tirar pescadores da 
beira da água... só pelo esto-
mago mesmo. Assim é passar 
a amostra do churrasco a ser 

servido e os amigos se reú-
nem em volta da mesa.

O frio não parece incomo-
dar por demais e mesmo du-
rante o almoço, não deixam 
de analisar o que usar como 
isca para melhorar as fisga-
das.

Fome saciada e papo colo-
cado em dia, o segundo turno 
da pescaria começa. Embora 
não esteja chovendo, o frio se 
mostra muito mais forte, fa-
zendo juz a fama da cidade, 
que tem aproximadamente 
50% do seu território em áre-
as protegidas da Mata Atlân-
tica, ou seja sinônimo de frio 
intenso. 

Os peixes parecem que 
resolveram procurar sua ca-
mada de conforto fora dos 
nossos olhos e apesar da ra-
ção lançada para atrai-los, é 
visível a diminuição dos re-
bojos em comparação a nossa 
chegada.

Ainda assim a pescaria 
rende mais alguns peixes, 
entre eles uma piraputanga 
dá o ar da sua graça na linha 
do Daniel. Esta espécie muito 
briguenta e valente, lembra 
um dourado numa configura-
ção menor e talvez pelo frio, 
se escondeu mais para o fun-
do protegido pela vegetação 
do lago.

Finalmente o frio fala 
mais alto, começamos a des-
montar e guardar o equipa-
mento, agora é curtir a se-
gunda parte do churrasco, 
aquecer o corpo e encher o 
estomago novamente.

É bom posar na foto com 
peixe, mas o que vale mais 
é estar reunido por algum 
tempo, algumas horas num 
bate papo, longe dos proble-
mas, e separar na agenda um 
outro dia para o próximo en-
contro.

Ótimas Férias!!!

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 

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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soFtBoL

NELSON YAJimA

Com uma vitória so-
bre Marília por 6 a 4, 
a categoria Sub 13 de 

Maringá conquistou o título 
da 19ª Taça Brasil de Softbol 
Feminino Interclubes, com-
petição realizadea nos dias 
8 e 9 deste mês, no Nikkey 
Clube de Marília (SP), com 
a participação de outras seis 
equipes: Nippon Blue Jays, 
Atibaia/Indaiatuba, Gigantes, 
Nikkei Curitiba, Pinheiros e 
Arujá/Universo.

O destaque individual fi-
cou por conta da atleta Thais 
Resende Stropp Quirino, 
que conquistou os prêmios 
de Melhor Arremessadora e 
Melhor Jogadora do Campe-
onato.
Classificação final das equipes
Ouro – Campeã: Maringá; Vice: 
Marília; 3) Pinheiros; 4) Nikkei 
Curitiba
Prata – Campeã: Gigantes; 
Vice: Atibaia/Indaiatuba; 3) Nip-
pon Blue Jays; 4) Arujá/Uni-
verso
Premiação Individual
1ª Melhor Batedora: Larissa 
Victoria de Carvalho Vera (Ma-
rília - 0,857)
2ª Melhor Batedora: Rafaela 
Alkinequintana Zangalli (Nikkei 
Curitiba - 0,750)
Maior Potência de Batida 
“Slugging”: Larissa Victoria de 
Carvalho Vera (Marília - 1,143)
1ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Nathalia  Kazumi 
Saito (Marília -6 C.)
2ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Gabriela Mit Luz 
(Nikkei Curitiba - 5 C.)
Melhor Roubadora de Bases: 
Rillary Souza Brito (Atibaia/In-
daiatuba - 5 B.)
Rainha do Home Run: Ga-
briela Nunes Trinoski (Pinheiros 
- RHR)
Melhor Arremessadora: Thais 

Resende Stroppa Quirino (Ma-
ringá)
Arremessadora Destaque: La-
rissa Victoria de Carvalho Vera 
(Marília)
Melhor Receptora: Gabriela 
Mit Luz (Nikkei Curitiba) 
Receptora Destaque: Isabela 
Luzboeira Leal (Maringá)
Melhor 1ª Base: Surya Okada 
Machado (Pinheiros)
Melhor 2ª Base: Lyssa Miyagui 

Oku (Marília)
Melhor 3ª Base: Giovana Kaori 
Oyama Nakanishi (Maringá)
Melhor Inter Bases: Rubia 
Mara Herrmann (Pinheiros)
Melhor Jardineira Esquerda: 
Bruna da Silva Canuto (Arujá/
Universo)
Melhor Jardineira Central: Ca-
milly de Sá Silva (Gigante)
Melhor Jardineira Direita: 
Deborah Chagnie dos Santos 

(Atibaia/Indaiatuba)
Atleta Mais Eficiente: Rayane 
Beatriz de Souza (Marília)
Melhor Atleta do Evento: 
Thais Resende Stropp Quirino 
(Maringá)
Técnico Campeão: Fábio Ko-
taka (Maringá)

Maringá é campeã da 19ª taça 
Brasil interclubes sub 13

história de Chihiro, uma me-
nina esperta de 10 anos, está 
de mudança com seus pais. 
Nos arredores do novo bairro, 
eles se deparam com um par-
que de diversões abandonado. 
Como em um sonho, ela co-
meça a viver uma grande 
aventura em um mundo en-
cantado, habitado por fantás-
ticas criaturas, e passa a ser 
protegida por Haku, um me-
nino com poderes mágicos. 
Para salvar seus pais e voltar 
ao nosso mundo, Chihiro pre-
cisará de muita humildade, 
coragem e determinação.

As sessões acontecem 

nesta sexta-feira, 21, às 16h; 
no dia 27 de julho, às 19h; e 
no dia 31 de julho, às 19h.

 A programação completa 
e as sinopses do filme podem 
ser acessadas no site do Ci-
nusp.
 
VI MOSTRA DE 
ANIMAÇÃO DO CINUSP
Onde: Rua do Anfiteatro, 181 
- Colmeia - Favo 04
Quando: Até 4 de agosto – 
Sessões às 16h e 19h
Quanto: Gratuito
Capacidade: 00 lugares
Programação: 
www.usp.br/cinusp/

O Cinema da USP (CI-
NUSP) apresenta, até o dia 
4 de agosto, sua VI Mostra 
de Animação. Esta edição, 
cujo foco é o público infan-
til, conta com filmes recém-
-lançados, além de clássicos 
do gênero. As exibições gra-
tuitas, que acontecem de se-
gunda à sexta-feira sempre 
às 16h e 19h na Cidade Uni-
versitária, serão dubladas e a 
maioria da seleção é livre a 
todos os públicos. 

A mostra busca contemplar 
diversas questões da infância. 
Estão presentes o japonês A 
Viagem de Chihiro (2001) e 
Kubo e as Cordas Mágicas 
(2016), além de Coraline e o 
Mundo Secreto (2009) e o bra-
sileiro O Menino e o Mundo 
(2013), entrte outros.

Apesar de não ter sua ori-
gem no Japão, Kubo e as Cor-
das Mágicas (Kubo and the 
two strings, EUA, 2016, 101), 
faz referência a elementos da 
cultura japonesa. Dirigido por 
Travis Knight, conta a história 
de Kubo, que vive uma vida 
tranquila em uma pequena 
vila no Japão com sua mãe até 
que um espírito vingativo do 
passado muda tudo, fazendo 
com que todos os tipos de 
deuses e monstros o persigam. 
Agora, para sobreviver, Kubo 
terá de encontrar uma arma-
dura mágica que foi usada por 
seu falecido pai, um lendário 
guerreiro samurai.

O filme será apresentado 
nesta quinta, 20, às 19h, no 
dia 28 de julho, às 16 horas 
e no dia 2 de agosto, âs 19 h.

Já A Viagem de Chihiro 
(Sen to Chihiro no Kami-
kakushi Japão, 2001, 125’), 
de Hayao Miyzaki, conta a 

DivULgAçÃO

aniMaÇÃo

Mostra de animação infantil gratuita no 
Cinema apresenta filmes japoneses

Fudoshin
“Um espírito Inabalável”

Nestes momentos difí-
ceis que se encontra atual-
mente nossa sociedade, é 
natural perdermos o foco 
de nossos objetivos e passar 
a acreditar que nada dará 
certo. Mas, apesar das cir-
cunstâncias, é preciso ter o 
poder de se manter um pen-
samento firme, uma mente 
focada nos objetivos, uma 
forte vontade de vencer os 
obstáculos. 

Na prática do Budo (Ca-
minho Marcial) um dos 
conceitos que se faz muita 
referência, é a importância 
de se ter uma mente impe-
netrável, firme em suas con-
vicções, não se deixando 
abalar por fatores externos. 
O treinamento consiste em 
se manter a máxima aten-
ção e foco no objetivo, su-
perando os obstáculos que 
em muitas vezes parecem 
ser intransponíveis. Basea-

do no Fudo Myoo (uma das 
deidades guardiãs do Bu-
dismo Shingon) que tem em 
sua mão direita uma espada 
(para cortar todas as ilusões 
e ignorância) e na mão es-
querda uma corda (para atar 
as emoções violentas e o 
descontrole). É um símbolo 
guardião também da bene-
volência e da servidão. 

A busca pela vitória 
precisa ser incessante em 
todos os aspectos da vida. 
Uma vitória que pode ser 
em qualquer área pessoal ou 
profissional, deve ser con-
siderada possível, indepen-
dentemente das condições e 
circunstâncias. Quem pode 
determinar o final de uma 
empreitada é você mesmo, 
por isso nunca desista.

Mantenha sempre um 
“Espírito Inabalável” 
por seus objetivos, você 
pode!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

 
Engo Marcos Ya-
mada
Consultor Especia-
lista em TM

Equipe de Maringá, campeã da 19ª Taça Brasil de Softbol Feminino Interclubes

Nikkey de Marília ficoui com a segunda colocação Gigantes ficou em primeiro na Prata

Equipe de tbol do Pinheirosthais quirino

cena de A viagem de chihiro, de Hayao miyazaki

Kubo e as cordas mágicas faz referência à cultura nipônica

Com o tema “Liberdade”, 
a Associação dos Jovens da 
Seicho-No-Ie do Brasil, que 
reúne jovens entre 11 e 35 
anos, realiza neste domingo, 
simultaneamente em São 
Bernardo do Campo (Região 
do ABC paulista) e em Floria-
nópolis (SC), a 62ª Conven-
ção Nacional da Associação 
dos Jovens da Seicho-No-Ie 
do Brasil. O objetivo é trans-
mitir através do evento espi-
ritualidade, cultura e resgate 
de valores importantes para a 
juventude brasileira.

Além das palestras, a 62ª 
Convenção Nacional será pal-
co de variadas manifestações 
culturais, relatos de experiên-
cia – jovens que superaram 
grandes problemas e dividem 
com os demais a saída que 
encontraram – e, ainda, uma 
grande celebração à vida e 
aos elevados ideais. Além do 
tema central, o evento ainda 
conta com temas como rela-
cionamentos humanos, pre-
servação do meio ambiente 
e superação de obstáculos, 
que serão abordados visando 
fornecer para a juventude 
brasileira instrumentos para a 
construção de sua felicidade.

De acordo com os orga-
nizadores, o evento deve ser 
realizado em meio ao clima 
festivo, cheio de música, lu-
zes, interação com o público, 
manifestações artísticas, tea-
tro e alegria – características 
da juventude Seicho-No-Ie.

As cidades escolhidas para 
o tradicional evento anual de-
vem reunir em torno de 7.500 
pessoas. Mais informações 
pelo site: http://www.ajsi.org.
br/eventos/convencao/

62ª CONVENÇÃO NACIO-
NAL DA AJSI DO BRASIL
Quando: 23 de julho (do-
mingo), das das 8h às 16h30.
Locais: São Bernardo (SP): 

Há anos venho divulgan-
do que a competição de maior 
nível técnico no pais, são os 
Jogos Abertos do Interior e a 
seletiva que são os Jogos Re-
gionais.

Neste ano atípico, diver-
sos fatores fizeram com que 
esse titulo, não fosse mais a 
realidade do nosso esporte 
amador.

Regras criadas pela secre-
taria de esporte, lazer e juven-
tude do estado de SP, limita-
ram a participação em massa 
dos melhores atletas do conti-
nente, como por exemplo:

Na temporada compre-
endida entre 15 de marco a 
31 de dezembro atletas que 
representaram uma agremia-
ção localizada numa cidade, 
não podem mais disputar por 
outra, impedindo inúmeros 
atletas TOP, por ter que ficar 
atrelado a apenas um clube. 
Portanto atletas que atuam no 
exterior, nao podem mais vir 
ao Brasil para participar e os 
representam algum clube da 
capital na Federação Paulista, 
também não.

Creio que o objetivo seria 
de obrigar as cidades a desen-
volver as modalidades, dai 

o nível técnico ter baixado 
tanto.

Pra piorar, nos Jogos re-
gionais deste ano, além de 
ter diminuída a participação 
no tênis de mesa por muitas 
cidades não conseguirem for-
mar equipes, eles não premia-
ram com as tradicionais me-
dalhas os campeões, deram 
um simples certificado. O que 
acontece nos bastidores da or-
ganização ? Sera que não há 
verba para o esporte, que tem 
uma ligação muito forte com 
a melhoria da saúde, diminu-
ído o sedentarismo e conse-
quentemente a utilização dos 
hospitais públicos ? Alguem 
preocupado com a qualidade 
de vida da população? Tirar 
os meninos das drogas e mas 
companhias ? e o comprome-
timento com o esporte local? 
Quem sabe um dia teremos 
uma politica esportiva como 
nos grandes países.

ARqUivO PESSOAL

tênis De Mesa

Jogos regionais e abertos 
do interior

Atletas protestam por não receberem as medalhas

ConvenÇÃo naCionaL

seicho-no-ie do Brasil promove um dia de 
festa, ensinamentos e muita cultura

Ginásio de Esportes de São 
Bernardo do Campo – Giná-
sio Poliesportivo Municipal 
de São Bernardo do Campo 
Adib Moyses Dib (Av. Kenne-
dy, 1.155, Anchieta – São Ber-
nardo do Campo)

Fone: (11) 5014.2250
Florianópolis (SC): 
Centro de Convenções Go-
vernador Luiz Henrique da 
Silveira (Rodovia José Carlos 
Daux – Canasvieiras)
Fone: (48) 3244.8835
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Parabenizo os organizadores do Campeonato Brasileiro 
Masculino e Feminino de Sumô

Parabenizo os 
participantes do 
Campeonato de 
Sumô

técnica campeã cristiane Sakashita, da SudoestePremiação feminino Absoluto (com Rui representando fernanda)feminino Adulto médio (com Rui representando fernanda Rojas)

Premiação masculino Juvenil individualPremiação masculino infantil individualPremiação masculino mirim individual

Premiação feminino Adulto PesadoPremiação feminino Adulto LevePremiação feminino individual Juvenil 

Premiação feminino individual infantilPremiação feminino mirim individualPremiação masculino Adulto Absoluto

Premiação masculino Adulto PesadoPremiação masculino Adulto médioPremiação categoria Adulto Leve

Galeria de fotos dos campeões do 56º Campeonato Brasileiro Masculino e do 20º Campeonato Brasileiro Feminino de Sumô


