
ANO 20 – Nº 2644 – SÃO PAULO, 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2017 – R$ 4,00
www.nippak.com.br

AR
q

U
iv

O
/A

LD
O

 S
h

ig
U

Ti

                  

39ª Festa do Verde da Kibô-no-Iê 
espera cerca de 20 mil visitantes
Os cerca de 70 internos 
da Sociedade Beneficente 
Casa da Esperança Kibô-
-no-Iê, já devem estar an-
siosos. Pudera, nos dias 30 
de setembro e 01 de outu-
bro, a Kibô realiza, em sua 
sede, em Itaquaquecetu-
ba, a 39ª edição da Festa 
do Verde. Considerado o 
principal evento realizado 
anualmente pela entidade 
com o objetivo de arreca-
dar fundos para o desen-
volvimento e continuidade 
dos seus trabalhos, a Festa 

do Verde contagia também 
diretores e voluntários, que 
se preparam com meses de 
antedência para que tudo 
dê certo. A expectativa dos 
organizadores é receber um 
público estimado em cerca 
de 20 mil pessoas nos dois 
dias. A exemplo dos coor-
denadores anteriores, Mar-
cos Hideyuki Honda conta 
este ano com a retaguarda 
de uma equipe de primeira 
linha, além de cerca de 2 
mil voluntários de várias 
entidades.

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 05

Acontece neste fim de se-
mana (23 e 24), no Grande 
Auditório do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assis-
tência Social), no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
a 46ª edição do Festival 
de Danças Folclóricas In-
ternacionais. Com o lema 
“Um sonho de harmonia 
entre os povos”, o evento 
deve reunir 37 grupos de 
danças folclóricas, repre-
sentando 25 países/povos/
nações, totalizando mais 
de 800 dançarinos e 100 
músicos que apresentarão 
um pouco de seus respec-
tivos folclores.

46º Festival de Danças Folclóricas Internacionais reúne 25 
comunidades neste fim de semana no Bunkyo

A Comissão para Comemora-
ção dos 110 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil recebeu, no 
último dia 14, doação de um 
carro 0Km da Toyota. O veí-
culo, um Prius híbrido – consi-
derado o carro mais ecônomico 
do país – e avaliado em cerca 
de R$ 130 mil, será o primeiro 
prêmio a ser rifado na arreca-
dação de recursos para a reali-
zação das atividades comemo-
rativas alusivas à data. A chave 
foi entregue pelo presidente 
da Toyota do Brasil, Rafael 
Chang, para a presidente da 
Comissão, Harumi Goya. Para 
2018, ano das comemorações, 
a Comissão já tem confirmada 
a doação de outro carro. Desta 
feita um Civic, da Honda.

Comissão dos 110 Anos da Imigração Japonesa recebe 
Prius, da Toyota, e confirma Civic, da Honda, para 2018

Do sumô ao karatê pas-
sando pela Dança do 
Leão e Dragão, Kung Fu 
e Tae Kwon Do. Na Vi-
rada Esportiva Oriental 
2017, que acontece neste 
fim de semana (23 e 24), 
na Praça da Liberdade, as 
mais variadas modalida-
des originárias dos países 
asiáticos – no caso, do 

Japão, Coreia e China – 
convivem em harmonia. 
Além da Praça da Liber-
dade, a Virada Esportiva 
Oriental movimentará 
também a Acal, o Bun-
kyo, a Associação  Miya-
gui, o Espaço de Eventos 
Hakka, o Estádio Mie 
Nishi (Bom Retiro) e o 
CEE Ryuso Ogawa.

Bairro da Liberdade recebe 
Virada Esportiva Oriental 
neste fim de semana
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Com uma vitória sobre o 
Gecebs por 10 a 2, a equipe 
do Nikkei de Curitiba fatu-
rou o título do 37º Campe-
onato Brasileiro de Softbol 
Feminino Interclubes – Ca-
tegoria Adulto – competi-
ção realizada no último dia 

16, no CT da Yakult/CBBS, 
em Ibiúna (SP), com a par-
ticipação de  nove equipes. 
Além da campeã e da vice, 
participaram ainda: Cooper 
Clube, Medicina USP, Pará, 
Marília, Atibaia, Central 
Glória e Noppon Blue Jays.

Nikkei Curitiba conquista 
título do Campeonato 
Brasileiro de Softbol Adulto
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO ESPUMA, KOHEI 
NAWA
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
De 23/09 a 12/11/2017
Horário: Terça a sábado das 10h 
às 22h e Domingos e feriados das 
10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/index.html

EYE ON POLAND – OLHAR 
POLÔNIA
Curadora: Magdalena Franko-
wska e Artur Frankowski
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 19/09 a 29/10/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

8ª EXPOSIÇÃO DE WASHI-Ê
Onde: Nikkey Palace Hotel (Rua 
Galvão Bueno 425, Mezanino, Li-
berdade)
Dias 07 e 08/10/2017
Horário: 10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/3562-4625

LUCIANO FIGUEIREDO – UR-
GENTE! É PINTURA
Curadora: Paulo Miyada e Priscyla 
Gomes
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 13/09 a 29/10/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

SATOYAMA – YOSHIHIRO NA-
RISAWA E SERGIO COIMBRA
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, 2 andar, Bela 
Vista)
De 19/09 A 12/11/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 
22h e domingos e feriados, das 
10h às 18h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: www.japanhouse.jp/
saopaulo/event/narisawa

“LOUCURAS ANUNCIADAS – 
FRANCISCO DE GOYA” 
Curadora: Mariza Bertoli
Classificação indicativa: livre para 
todos os públicos 
Onde: CAIXA Cultural São Paulo 
(Praça da Sé 111, Centro, próximo à 
estação Sé do metrô) 
Visitação: 29/07 a 24/09/2017 (ter-
ça-feira a domingo) 
Horário: 9h às 19h 
Ingresso: Entrada Gratuita (Acesso 
para pessoas com deficiência) 
Informações: 11/3321-4400 

ALÉM DO VISÍVEL, AQUÉM 
DO INTANGÍVEL – FÁBIO MA-
GALHÃES
Curadora: Alejandra Munoz
Classificação indicativa: 14 anos
Onde: CAIXA Cultural São Paulo 
(Praça da Sé 111, Centro, próximo à 
estação Sé do metrô) 
Visitação: 29/07 a 24/09/2017 (ter-
ça-feira a domingo) 
Horário: 9h às 19h 
Ingresso: Entrada Gratuita (Acesso 
para pessoas com deficiência) 
Informações: 11/3321-4400 

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

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

EVENTO 

37ª FESTA DE FLORES E MO-
RANGOS DE ATIBAIA/SP
Onde: Parque Municipal Ed-
mundo Zanoni (Av Horácio Neto 

1030, Atibaia/SP)
De 01 a 24/09/2017
Horário: 9h às 18h sextas a do-
mingos e dia 07/09/17
Ingresso: R$30,00
Informações: 11/96570-6147 
whatsapp e www.floresemoran-
gos.com.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 Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi) 
Dias 22 e 23/09/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dan-
ce das 8h às 16h e Domingos das 
8h às 18h e das 18h às 22h Bailes 
com música ao vivo.
Informações: 
11/99857-3845 com Iritsu 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 28/09/2017 e 06, 13, 20 e 
27/10/2017 (todas as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 
11/99857-3845 com Iritsu

TOKYO SKA PARADISE OR-
CHESTRA
Classificação: 18 anos (16anos 
acompanhado pelo responsável 
legal)
Onde: Cine Joia (Praça Carlos 
Gomes 82, Liberdade)
Dia 28/09/2017
Horário: 22h (abertura dos por-
tões às 20h)
Ingresso: Lote 1 – R$50,00 
(meia) e R$100,00 (inteira) e Lote 
2 – R$60,00 (meia) e R$120,00 
(inteira)
Informações: 
www.livepass.com.br/event/
tokyo-ska-paradise-orchestra

ONE OK ROCK
Classificação: 16 anos (menores 
acompanhado pelos pais ou res-
ponsável legal)
Onde: Cine Joia (Praça Carlos 
Gomes 82, Liberdade)
Dia 29/09/2017
Horário: 21h (abertura dos por-
tões às 19h)
Ingresso: Lote 3 – R$280,00 e 
Lote 4 – R$320,00
Evento no Facebook:
www.facebook.com/
events/734684553371853/
Informações: www.livepass.com.
br/event/one-ok-rock

39ª FESTA DO VERDE - KIBÔ-
-NO-IÊ
Apresentações musicais, vendas 
de flores, sacolão, bazar e Praça 
de Alimentação.
Onde: Sede da Kibô-no-Iê (Trav. 
Hideharu Yamazaki, s/nº da Estra-
da do Tronco, altura do km 206 
da Via Dutra, Itaquaquecetuba/SP 
– Saindo da Via Dutra siga a sina-
lização em postes e faixas)
Dias 30/09 e 01/10/2017
Horário: sábado 10h às 18h e do-
mingo 8h às 17h
Contribuição: R$5,00 - crianças 
até 8 anos e adultos acima de 60 
anos a entrada é gratuita.
Informações: contato@kibonoie.
org.br e 11/4648-1515 e 11/5549-
2695
Transporte: Ônibus fretados para 
a festa serão disponibilizados pelo 
custo de R$5,00
Ponto de partida: Viaduto Mie 
Ken - Liberdade (próximo a Rua 
da Glória, 350)
Sábado: saída - início às 9h | re-
torno - início às 15h
Domingo: saída - início às 8h | re-
torno - início às 15h

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comi-
das caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 01/10/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

ESPETÁCULO IKIGAI – UNIN-
DO GERAÇÕES – CURITIBA/
PR, EM ÚNICA APRESENTA-
ÇÃO
Capacidade: 2.400 lugares
Classificação: Livre
Onde: Teatro Positivo – Grande 
Auditório (R. Prof. Pedro Viriato 
Parigot de Souza 5300, Campo 

Comprido, Curitiba/PR)
Dia 14/10/2017
Horário: 19h
Ingressos: R$30,00 inteira e 
R$15,00 meia-entrada
Disponíveis no site: http://
www.diskingressos.com.br/
evento/5891ou em diversos pon-
tos de venda em Curitiba.
Evento oficial no Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/820248264789963/

BRASIL GAME SHOW 2017
Onde: Expo Center Norte (Rua 
José Bernardo Pinto 333, Vila 
Guilherme)
De 11 a 15/10/2017 (Primeiro dia 
exclusivo para imprensa e busi-
ness)
Horário: 13h às 21h
Informações: 
brasilgameshow.com.br 

WORKSHOP

CREATIVTY MASTERCLASS – 
CHARLES WATSON
Público-Alvo: Artistas, designers, 
arquitetos, publicitários e interes-
sados em processos de geração de 
novas ideias.
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dias 22, 23 e 24/09/2017 – módu-
lo 2
Horário: sexta das 19h às 23h, 
sábado e domingo das 14h às 18h 
Duração: 3 dias
Vagas: 70
Valor: R$650,00
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

ENCARDENAÇÃO FUKURO-
-TOJI: KANGXI
Onde: Japan House São Paulo 
(Av. Paulista 52, Bela Vista)
Dia 23/09/2017
Horário: 14h às 15h30 e 16h às 
17h30 
Duração: 1h30 (em português)
Vagas: limitadas, com retirada de 
senha 1h antes.
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 
www.japanhouse.jp/saopaulo

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 24/09/2017 – História do Ja-
pão 6 – Período Edo (isolamento 
do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do Ja-
pão 7 – Períodos Meiji (moderni-
zação) e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do Ja-
pão 8 – Período Showa até a Se-
gunda Guerra
Dia 10/12/2017 – História do Ja-
pão 9 – Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie 
Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vas-
concelos 3352, Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

MOLA: GRUPO DE ESTUDO 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA, 
FOCO EM ARTE E TECNOLO-
GIA
FERNANDO VELÁZQUEZ E 
LUCAS BAMBOZZI
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Periodo: 25/09 a 27/11/2017
Horário: segundas-feiras das 20h 
às 23h 
Duração: 9 encontros
Vagas: 15
Valor: Inscrição R$350,00 + 2 
parcelas de R$340,00
Informações: 11/2245-1937 ou 
setoreducativo@institutotomieo-
htake.org.br

CURSO PARA EDUCADORES: 
ARTE PARA (COM) CRIANÇAS 
PEQUENAS – EXPERIENCIAS 
DO NO COLO COM DIANA 
TUBENCHLAK
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dia 23/09/2017
Horário: das 9h às 13h 
Vagas: Limitadas
Inscrições: https://goo.gl/forms/
HfSrGr3HefVcvm4T2
Participação: Gratuita
Informações: 11/2245-1900

NO COLO – TEXTURAS DE 
TOMIE OHTAKE
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dia 27/09/2017
Horário: 14h 
Vagas: Limitadas
Inscrições: a partir do dia 
21/09/2017

Participação: Gratuita
Informações: 11/2245-1900

PROJETO TEMPORAIS – 
APRESENTAÇÃO ILÚ OBA DE 
MIN
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
Dia 30/09/2017
Horário: 19h 
Vagas: Limitadas
Participação: Gratuita
Informações: 11/2245-1900

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

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

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

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

CURSO DE SOOTAIHO 
Ginastica Relaxante 
Onde: Espaço Rikko-kai (Rua 
Primeiro de Janeiro 53, Prox. Me-
tro 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 

PALESTRA COM KOHEI NAWA
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
Dia 22/09/2017
Horário: às 17h, com retirada de 
senha
Informações: www.japanhouse.
jp/saopaulo/event/index.html

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
SETEMBRO/2017 – 14h às 16h 
26/09 – Terça-feira – “Conhe-
ça os Benefícios do Seguro De-
semprego do Japão”. (Andrezza 
Akiyama – Consultora do CIATE)
28/09 – Quinta-feira – “Lendas 
do Japão: Obake – Assombrações 
e Fantasmas no Japão” (Érico 
Onodera – Professor de japonês 
do CIATE)
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liberdade) 

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

No dia 23 de setembro, 
sábado, o Memorial da Resis-
tência, instituição da Secre-
taria da Cultura do Estado de 
São Paulo, realizará mais uma 
edição do Sábado Resistente, 
projeto realizado em parceria 
com o Núcleo de Preserva-
ção da Memória Política. O 
evento será às 14h, e discutirá 
a questão do desaparecimento 
e assassinato de membros da 
comunidade japonesa durante 
os regimes militares da Argen-
tina e do Brasil.

Para contextualizar o de-
bate, será exibido o docu-
mentário “Silêncio Roto”, 
de Pablo Moyano, que conta 
a história dos 16 imigrantes 
japoneses desaparecidos du-
rante a ditadura civil-militar 
argentina (1976-1983) e a 
luta dos familiares para en-
contrá-los e pedir por verdade 
e justiça.

PROGRAMAÇÃO

14H – Boas-vindas – Marília 
Bonas (Memorial da Resis-
tência de São Paulo)

14H10 – Coordenação – 
Maurice Politi (Núcleo de 
Preservação da Memória Po-
lítica)

14H20 – Mesa Redonda

Elsa Oshiro é irmã de 
Jorge Eduardo Oshiro, estu-

dante secundarista seques-
trado pela ditadura militar ar-
gentina. Membro do coletivo 
Familiares de Desaparecidos 
de la Colectividad Japonesa 
e do Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos.

Jorge J. Okubaro é ex-pre-
so político, jornalista e autor 
do livro “O Súdito (Banzai, 
Massateru!)”, que trata da 
imigração japonesa no Brasil.

Verónica Asato é filha de 
Juan Alberto Asato. Também 
integra o grupo Familiares de 
Desaparecidos de la Colecti-
vidad Japonesa. É docente de 
Educação Primária e Inicial. 
Trabalha na Direção Provin-
cial de Educação Inicial.

Nair Kobashi é docente 
sênior da Escola de Comu-
nicações e Artes da USP. Foi 
presa em abril de 1972. Saiu 
18 meses depois, em liber-
dade condicional. Foi mili-
tante do PC do B.

16h10 – Debate

MEMORIAL DA 
RESISTÊNCIA DE SÃO 
PAULO
Endereço: Largo General 
Osório, 66 – Luz - Auditório 
Vitae – 5º andar
Telefone: (011) 3335-4990/ 
faleconosco@memorialdare-
sistenciasp.org.br
Aberto de quarta a segunda 
(fechado às terças)
Entrada Gratuita

DivULgAçÃO

NESTE SÁBADO 1

Memorial da Resistência 
debate perseguição à colônia 
japonesa nas ditaduras 
argentina e brasileira

Silêncio Roto (Silêncio quebrado), de Pablo Moyano

NESTE SÁBADO 2

Associação Okinawa Santa 
Maria realiza segunda edição 
do Jantar Dançante

No próximo sábado, dia 
23, a Associação Cultural 
e Esportiva Okinawa Santa 
Maria (ACEOSM) realizará 
em sua sede social à avenida 
João dos Santos Abreu, 755 
– Vila Nova Cachoeirinha, 
zona Norte, o seu 2º Jantar 
Dançante 2017.

Com o objetivo de man-
ter a atratividade do jantar, 
os organizadores inovam o 
cardápio a cada festa. “Desta 
vamos  preparar gravatte à 
fiorentina ou bolonhesa, ar-
roz portegnó, filet de frango 
crocante e escalope de alca-
tra ao molho madeira”, des-
taca o dirigente e chef Toshi-
aki Tamae, o Toshi.

A animação da parte 
musical continua a cargo 
da Banda OK, que promete 
manter o pique das edições 
passadas, com a execução 

de diversos rítimos. Como 
já é conhecido dos frequen-
tadores, personal dancers 
ajudarão dançarinas e dan-
çarinos.

O jantar dançante será 
das 19h00 à meia-noite. O 
ingresso custa R$ 60,00, e 
poderá ser adquirido na se-
cretaria da Associação. A 
renda será revertida para o 
departamento de esportes e 
manutenção da ACEOSM, 
que conta atualmente com 
150 famílias associadas.

Mais informações sobre 
o Jantar Dançante da Asso-
ciação Okinawa Santa Ma-
ria podem ser obtidas pelos 
telefones 99585-5568 (Sér-
gio Teruya), 97323-1152 
(Toshi), 97722-9741 (Mar-
cos Teruya), 99647-4520 
(Walter Yogui) e 98610-0440 
(Prof. Lucio de Jesus).
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COMunIDADE

jiRO MOchizUki

A Comissão para Come-
moração dos 110 Anos 
da Imigração Japonesa 

no Brasil recebeu, no último 
dia 14, doação de um carro 
0Km da Toyota. O veículo, 
um Prius híbrido – conside-
rado o carro mais ecônomico 
do país – e avaliado em cerca 
de R$ 130 mil, será o primeiro 
prêmio a ser rifado na arreca-
dação de recursos para a rea-
lização das atividades come-
morativas alusivas à data. A 
chave foi entregue pelo presi-
dente da Toyota do Brasil, Ra-
fael Chang, para a presidente 
da Comissão, Harumi Goya. 
Também estiveram presen-
tes na cerimônia realizada no 
Pavilhão Japonês, no Parque 
do Ibirapuera (zona Sul de 
São Paulo), o vice-presidente 
da Toyota do Brasil, Celso 
Simomura, e o presidente do 
Comitê Executivo da Comis-
são, Yoshiharu Kikuchi, entre 
outros.

Harumi Goya, que também 
preside o Bunkyo, informou 
ao Jornal Nippak que a Co-
missão já definiu os demais 
prêmios que serão sorteados 
pela loteria federal da Caixa 
Ecônomica Federal. O se-
gundo prêmio será uma Smart 
TV da Panasonic de 40 pole-
gadas; o terceiro uma máquina 
fotográfica da marca Cannon; 
o quarto um forno microondas 
de 30 litros, também da Pana-
sonic; e o quinto um celular da 
Sony.

A ideia é colocar à venda 
30 mil bilhetes ao preço de 
R$ 30,00 cada. Goya disse ao 
Jornal Nippak que a Comis-
são deve encaminhar  à Caixa 
ainda nesta semana a solicita-
ção para a realização da rifa. 
De acordo com Goya, o trâmi-
te costuma demorar “uns dois 
meses”, mas a ideia é tentar 
agilizar o processo para que 
até outubro a rifa comece a ser 
vendida. 

Natal – Procurado pela repor-
tagem do Jornal Nippak, o 
presidente do Comitê Execu-
tivo, Yoshiharu Kikuchi, ex-
plicou que a Comissão corre 
contra o tempo. “Vamos tentar 

começar a venda em outubro e 
sortear os números através da 
Extração de Natal da Loteria 
Federal”, afirmou Kikuchi.

Harumi não confirmou, 

mas de qualquer forma am-
bos disseram que o objetivo é 
entregar os prêmios no evento 
de lançamento dos 110 anos. 
O primeiro de uma série de 

eventos comemorativos mar-
cados para 2018 será realizado 
no dia 7 de janeiro, no Hotel 
Tivoli, com a comemoração 
do Shinenkai (festa de Ano 
Novo) da comunidade nikkei 
em conjunto com o cerimonial 
Hatsugama (primeira cerimô-
nia do chá do ano) e Hatsuike 
(primeiro ikebana do ano).

Honda – Também já está con-
firmado que, após a entrega 
do Prius, a Comissão fará 
uma nova rifa. Desta feita de 
um Civic, doado pela Honda. 
Kikuchi antecipou que este 
segundo carrro deve ser en-
tregue na principal cerimônia 
dos 110 anos, marcada para 
dia 21 de julho de 2018, no 
São Paulo Expo, concomitan-
temente com  o 21º Festival do 
Japão realizado pelo Kenren – 
Federação das Associações de 
Províncias do Japão no Brasil. 

Visita – Outro evento de des-
taque no calendário da Co-
missão é a visita, ainda não 
confirmada, de um membro 
da Família Imperial. Além 
da capital, várias localidades 
estão pleitando a visita, espe-
cialmente as cidades da região 
Noroeste paulista, como Marí-
lia, Promissão e Araçatuba.

(Aldo Shiguti)

Comissão dos 110 Anos recebe 
um Prius da Toyota e confirma 
Civic da Honda para 2018

*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

Grand Prix de Vôlei 
Masculino 2017

A seleção brasileira mas-
culina de vôlei sagrou-se 
campeã do Grand Prix 2017, 
realizado no Japão, durante a 
semana passada.

A equipe contou com o 
comando de Renan, como 
técnico, no lugar de Bernardi-
nho. Uma missão dura, afinal, 
o currículo do técnico ante-
rior, só faz aumentar a pres-
são em cima do novo técnico. 
Mas Renan conseguiu, com 
o seu jeito e conhecimento 
no mundo do vôlei, o Brasil 
conquistou mais um título no 
Japão.

Mas o meu artigo não é 
para falar sobre os jogos, não 
quero fazer da minha coluna 
uma narrativa esportiva, pois 
para isso existe o caderno de 
Esportes dos jornais. Quero 
contar para os meus leitores, 
os jogos sob a minha ótica. 
Como eu vi, os meus pontos 
de vista, todas as perspectivas 
e o meu sentimento como tor-
cedora e fã de vôlei.

Quem me conhece sabe 
que há muito tempo sou fã do 
Mauricio Lima, ex levanta-
dor da seleção brasileira. Na 
verdade, admiro o Mauricio 
desde a época em que ele jo-
gou no Banespa. Faz muito 
tempo... E desde então, tento 
acompanhar o que eu con-
sigo, por influência quase que 
fanática da minha mãe, sei 
quase tudo sobre o universo 
do vôlei. (Digo quase tudo, 
pois quem sabe tudo mesmo, 
é minha mãe).

Pois bem, decidi ir eu e 
meu irmão, assistir os jogos 
do vôlei em Osaka. Não pude 
acompanhar os primeiros jo-
gos em Nagoia, pois eu es-
tava viajando, portanto, com-
prei os ingressos para os dias 
16 e 17 de setembro. Fui para 
Osaka, e fiquei hospedada no 
mesmo hotel que a delegação 
do Brasil, um privilégio! 

Já no primeiro momento, 
encontrei o Renan. Que foi 
muito simpático, e conversou 
numa ótima! Depois, reen-
contrei alguns jogadores que 
eu já conhecia, como Lucão, 
Raphael, Lucarelli, Bruninho 
e Maurício. Conheci outros 
jogadores: Otávio, Thales, 
Douglas e Rodriguinho. To-
dos muito legais e solícitos. 
No lobby do hotel atenderam 
todos os fãs presentes. Mas 
uma cena me chamou a aten-
ção, no hotel estavam hospe-
dados todos os jogadores de 
todas as seleções participan-
tes do campeonato, por isso a 
movimentação de fãs era in-
tensa, e nisso, reparei em um 
grupo de fãs japonesas, que 
estavam com uma mochila 
com a estampa da bandeira 
dos Estados Unidos, camiseta 
dos Estados Unidos, cartaz 
com o nome dos jogadores 
americanos, boné, faixas, en-
fim, fãs dos jogadores ame-
ricanos, e quando eles apa-
receram no lobby do hotel, 
se recusaram a tirar fotos e a 
dar autógrafos, simplesmente 
disseram “Não”. 

O Jogo do dia 16, era 
Brasil x Estados Unidos, o 
ginásio não estava comple-
tamente lotado, mas tinha 
muito mais japonês do que 
brasileiros, e fiquei muito 
incomodada com a torcida 
dos japoneses para os Esta-
dos Unidos. Na hora pensei, 
o que é isso? Como um súbi-
to veio em minha mente, as 
imagens que vi no museu da 
paz em Hiroshima. Será que 
esses japoneses não têm me-
mória? Eles não lembram da 
bomba atômica de Hiroshima 
e Nagasaki, que foi jogada 
pelos americanos durante a 
Guerra? Mas enfim, cada as-

sunto no seu quadrado, me-
lhor não misturar esporte com 
história e educação. Mas que 
fiquei mal, fiquei sim.

De volta ao hotel, e sabe 
aquelas fãs japonesas, que fo-
ram ignoradas pelos america-
nos, então, estavam no hotel 
tintando os brasileiros. Deu 
vontade de chegar e falar: 
“Viu só? Além deles serem 
os melhores do mundo, ainda 
são super humildes!”. Mas 
me contive, pois o campeo-
nato ainda não tinha acabado 
e o jogo do dia seguinte era 
contra o Japão.

No dia seguinte, o dia 
começou nublado, ameaçan-
do chover, e ainda com um 
alerta de tufão... Fui para o 
lobby do hotel, para conver-
sar com os jogadores, e assim 
que o Renan passa, ele para, 
conversa um pouco comigo 
e segue para o ônibus, vem o 
jogador Wallace, e eu começo 
a falar com ele, pois ele jogou 
em Araçatuba, e para a minha 
surpresa um funcionário do 
hotel me trata de forma su-
per grosseira, dizendo que se 
eu fizesse aquilo novamente, 
ele me expulsaria do hotel, 
como assim? Sou hóspede e 
além do mais eu estava con-
versando com os jogadores. 
Nisso aparece o Raphael, le-
vantador da seleção, e me diz: 
“ Que ridículo, ele não vai te 
expulsar não, se ele te encher 
o saco, diga que é minha ami-
ga e ele não pode fazer isso!”. 
Só para constar o nome do 
hotel é Osaka Bay Tower e o 
nome do funcionário é Mura-
ta. Decorei bem, visto que o 
hotel não é barato e o trata-
mento é péssimo.

Segui para o ginásio, o 
jogo contra o Japão, seria 
previsivelmente fácil, se le-
varmos em conta os dados es-
tatísticos, o Japão não venceu 
nenhum jogo. Mas o Brasil 
precisava ganhar do Japão 
de 3x0 ou no máximo 3x1, 
pois a Itália tinha ganhado 
dos Estados Unidos, e por-
tanto, ainda tinha chance de 
ser campeã do torneio, caso o 
Brasil perdesse para o Japão, 
ou se fosse para o tie break. 
Em se tratando do Japão, 
tudo é possível, pensei.

Mas o jogo foi fácil, o 
Brasil ganhou de 3x0. Oba! 
Somos campeões!

Não sei porque exata-
mente, mas eu estava extre-
mamente feliz! Acho que 
devido ao episódio desagra-
dável, mais cedo no hotel, ga-
nhar o campeonato em cima 
do Japão, e no país deles, deu 
um rostinho sensacional!! Ao 
menos para mim.

E por um desses milagres 
que eu chamo de privilégio, 
sorte, destino, sei lá... Eu es-
tava com uma credencial VIP, 
graças a intervenção do meu 
namorado, eu consegui rea-
lizar um sonho! Comemorar 
esse título dentro da quadra, 
junto com a equipe brasileira.

Foi intenso, foi incrível!! 
Algo indescritível...

Eu estava emocionada, 
pois nem nos meus melhores 
sonhos, achei que isso pode-
ria acontecer. E aconteceu...

Mais uma história que 
poderei contar para os meus 
netos, e o melhor de tudo é 
poder dizer, eu estava lá!

veículo será o primeiro prêmio a ser rifado para arrecadar recursos para os eventos comemorativos

yogui, hitomi Sekiguchi, harumi, Rafael chang, kikuchi e Simomura

yoshiharu kikuchi, harumi goya, Rafael chang e celso Simomura

Estava para iniciar mi-
nha Nipônica desta semana 
quando ouvi a primeira no-
tícia sobre novo terremoto 
no México (magnitude 7,1 
graus), 12 dias após outro de 
mesmo nível (8,2 graus) no 
mesmo país que já provoca-
ra consequências trágicas, 
quase 100 mortos. Dessa 
vez, enquanto escrevo, ape-
sar de minimamente menos 
intenso, devido à localiza-
ção, os mortos ultrapassam 
140!

A seguir, noticiário tam-
bém sobre novo furacão 
(Maria), no Caribe, de ca-
tegoria máxima (5), e uma 
semana após outro (Irma), 
de mesma categoria e efeito 
tão devastador quanto, que 

Terremotos e furacões
NIPÔNICA
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meus coordenadores resolvi 
ousar mostrando como seria 
no Brasil.

Gostaram do primeiro, 
mas me advertiram que era 
inviável... no Japão. Como 
assim?!

Levei um choque... até 
entender a razão: tinha des-
considerado vibrações de 
terremotos, impactos de fu-
racões e mesmo o peso de 
neves!

ET: Ao enviar o texto à 
redação o número de mortos 
no México já tinha ultrapas-
sado 200!

se deslocara até os EUA, cau-
sando vítimas e terríveis es-
tragos por onde passou.

Além da intensidade des-
ses fenômenos da Natureza, 
o que me chamou a atenção 
foi o tamanho dos estragos e, 
consequentemente, o número 
de vítimas. Isso, porque se 
trata de ocorrências previsí-
veis, no caso dos furacões, 
até de época. Ou seja, não es-
tariam preparados para isso?

Não considero minha per-
gunta ingênua porque morei 
no Japão, país também su-
jeito a ambos, inclusive de 
mesmas magnitudes e, lá, 
senti o quanto os japoneses 
estão preparados e como le-
vam a sério os treinamentos 
para enfrentamento aos mes-

mos, razão do número ínfimo 
de danos e de vítimas quando 
um dos casos ocorre, atual-
mente.

Afirmo isso por também 
ter sentido na pele... ou na la-
piseira (?). Quando fui àque-
le país pela primeira vez, 40 
anos atrás, por meio de uma 
bolsa-estágio, recém-forma-
do em arquitetura, usando 
como mote para conquista-la 
o fato de estar trabalhando 
em empresa de pré-moldados 
no Brasil, acabei ganhando 
o direito de estagiar em uma 
equivalente no Japão. 

Após me familiarizar com 
os componentes da empresa 
japonesa para projetar, utili-
zando-os, comecei por resi-
dências unifamiliares. Como 
os exemplos que estudei 
pareceram-me pequenas “cai-
xas de morar”, para agradar 



4 São Paulo, 21 a 27 de setembro de 2017JORNAL NIPPAK

Estas notícias são produzidas pela  
NHK WORLD RÁDIO JAPÃO.

nhk.jp/portuguese

ORIGEM DO PLANETA (15/09/2017)

Pesquisadores japoneses se 
preparam para perfurar leito 
oceânico para atingir manto

Pesquisadores japoneses 
estão se preparando para efe-
tuar um estudo sobre cama-
da localizada abaixo do leito 
oceânico, no Pacífico, na pri-
meira tentativa de perfuração 
para chegar ao manto da Ter-
ra, um projeto que cientistas 
acreditam que poderá ajudar 
para desvendar as origens do 
planeta.

A Agência de Ciência e 
Tecnologia Marítima e Ter-
restre do Japão irá iniciar sá-
bado a pesquisa no litoral do 
estado americano do Havaí, 
no Pacífico.

Os pesquisadores vão pas-
sar cerca de duas semanas 
usando ondas sônicas para 
investigar a área abaixo do 
leito oceânico.

O manto é uma camada 
formada por rochas, encon-

trada embaixo do leito oceâ-
nico que possui aproximada-
mente 6 quilômetros de es-
pessura. A partir desse ponto, 
o manto se estende por cerca 
de 2.900 quilômetros de pro-
fundidade, e a camada cor-
responde a 80 por cento do 
volume total da Terra.

Cientistas acreditam que o 
manto contém segredos sobre 
os movimentos dinâmicos 
do planeta, como terremotos 
e formação dos continentes. 
Contudo, eles têm poucas in-
formações sobre o fato.

A agência planeja con-
duzir mais estudos no litoral 
do México e Costa Rica. Ela 
pretende utilizar a embarca-
ção denominada Chikyu para 
escavar e chegar ao manto da 
Terra em um período de 10 
anos.

POLÍTICA (18/09/2017)

Shinzo Abe vai decidir se irá 
dissolver Câmara Baixa do 
Parlamento após voltar dos 
Estados unidos

O primeiro-ministro do 
Japão, Shinzo Abe, deu indi-
cações que vai decidir sobre 
quando dissolverá a Câmara 
Baixa do Parlamento, para 
eleições antecipadas, depois 
que voltar de Nova York.

Abe falou para a imprensa 
na segunda-feira, antes de 
partir para Nova York para 
participar da Assembleia Ge-
ral da ONU.

Ele se recusou a fazer co-
mentários específicos sobre 
uma possível dissolução da 
Câmara Baixa, mas mencio-
nou que vai decidir sobre o 
assunto depois de regressar 
de Nova York, na sexta-feira.

Durante sua recente reu-
nião com o líder do Partido 
Komei, Natsuo Yamaguchi, 

ele não descartou a possibi-
lidade de dissolver a Câmara 
Baixa durante a sessão ex-
traordinária do Parlamento 
que tem início no dia 28 de 
setembro. O Partido Komei é 
o parceiro menor da coalizão 
que é dominada pelo Partido 
Liberal Democrático, lidera-
do por Abe.

O governo e os partidos 
da coalizão governista estão 
em fase final de coordenação 
de um plano para a realização 
de uma eleição geral no mês 
que vem.

Eles estão procurando re-
alizar a eleição no dia 22 de 
outubro, antes da visita do 
presidente americano, Donald 
Trump, ao Japão, marcada 
para o início de novembro.

LONGEVIDADE I (18/09/2017)

Pessoa mais velha do mundo 
é homenageada em feriado 
japonês Dia do Idoso

O Japão comemorou o 
Dia do Idoso na segunda-fei-
ra. E pessoas na província 
de Kagoshima, no sudoeste 
do país, celebraram a longe-
vidade de uma japonesa que 
é a pessoa mais idosa do Ja-
pão.

Nascida em 1900, Nabi 
Tajima tem 117 anos e virou 
há poucos dias a pessoa mais 
velha em todo o mundo.

A última detentora do 
posto, uma jamaicana que era 
cinco meses mais velha, fale-
ceu na sexta-feira.

MIL DIAS (18/09/2017)

Monge budista completa árduo 
treinamento tradicional

Um monge budista no Ja-
pão terminou cerca de mil dias 
de treinamento árduo tradicio-
nal para se tornar um monge 
especial de grande virtude.

O treinamento teve lu-
gar no Templo Enryakuji, no 
Monte Hiei, na região oeste 
do Japão. Ele envolve via-
gens por caminhos monta-
nhosos, num total de 40 mil 
km, a pé e rezando 9 dias se-
guidos sem comida, bebida e 
tempo para dormir.

O monge da cidade de Otsu, 
Kogen Kamahori, iniciou o 
treinamento há sete anos.

Ele começou a caminhar 
mais de 30 km na montanha, 
nas primeiras horas da manhã 

de segunda-feira. Mais tarde, 
no mesmo dia, o monge de 43 
anos de idade, portando uma 
vestimenta especial e chapéu 
de palha, rezou em frente de 
um hall, terminando assim 
todas as sessões exigidas do 
treinamento.

Em seguida, Kamahori, 
que havia acabado de se tor-
nar um monge Grande Aja-
ri, organizou uma cerimônia 
para seguidores.

O Templo Enryakuji de-
clarou que Kamahori é o 
14º monge a terminar trei-
namento depois da Segunda 
Guerra Mundial, e o 51º 
desde que registros foram ini-
ciados há cerca de 430 anos.

COREIA (19/09/2017)

Chanceleres do Japão e da 
Rússia vão trabalhar próximos na 
questão norte-coreana

Os chanceleres japonês e 
russo concordaram em coo-
perar de maneira próxima na 
resposta aos atos de provoca-
ção da Coreia do Norte.

Na segunda-feira, o mi-
nistro dos Negócios Estran-
geiros do Japão Taro Kono 
encontrou-se com o russo 
Sergei Lavrov na sede das 
Nações Unidas, em Nova 
York.

Kono disse que a Rússia 
deveria utilizar sua influência 
sobre Pyongyang de modo 
eficaz.

Os ministros reafirmaram 
o objetivo comum de pro-

mover a desnuclearização da 
Península Coreana. Concor-
daram em trabalhar próximos 
no Conselho de Segurança da 
ONU e por meio de outros 
canais diplomáticos para im-
plementar completamente as 
resoluções de sanções apro-
vadas pelo Conselho contra a 
Coreia do Norte.

Depois da reunião com o 
chanceler russo, Taro Kono 
disse em entrevista que ele 
e Lavrov vão se manter pró-
ximos até o final do ano, 
quando termina o mandato 
do Japão no Conselho de Se-
gurança.

ESPIONAGEM (19/09/2017)

Japão confirma prisão de 
japonês sob suspeita de 
espionagem na China

O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros do Japão 
confirmou a prisão de um 
cidadão japonês por autori-
dades chinesas. O homem é 
suspeito de espionagem.

Com idade na casa dos 60, 
o japonês foi detido no final 
de maio em Liaoning, provín-
cia localizada no nordeste da 
China. Ele está sob investiga-
ção sob suspeita de ameaçar a 
segurança nacional.

O Ministério planeja en-
trevistar o detido e fazer o 
contato dele com a família 
através do consulado japonês 
em Dalian.

A China já prendeu doze 
japoneses desde que a lei an-
tiespionagem entrou em vigor 
no país, em 2014. Quatro dos 
detidos foram soltos em julho, 
porém os demais permanecem 
sob custódia, entre eles o ho-
mem detido em Liaoning.

COMENTÁRIO (20/09/2017)

A adoção do Tratado de Proibição de 
Armas nucleares e o papel do Japão

Em julho deste ano, foi 
adotado o Tratado de Proi-
bição das Armas Nuclea-
res. Apoiado por 122 países 
e territórios, o documento 
consiste em um instrumento 
com força de lei que visa, 
entre outras coisas, proibir o 
desenvolvimento, a posse e 
o uso de armas nucleares. A 
cerimônia de assinatura será 
realizada na quarta-feira, na 
sede das Nações Unidas em 
Nova York.

No Comentário de hoje, 
vamos ouvir Hirofumi To-
saki, pesquisador-sênior do 
Centro para a Promoção do 
Desarmamento e a Não-Pro-
liferação do Instituto de As-
suntos Estrangeiros do Japão. 
Ele vai nos falar sobre o sig-
nificado do tratado.

Ele diz: "Este é o primeiro 
tratado com força de lei a 
proibir as armas nucleares. 
As potências detentoras des-
tas armas e países protegidos 
por elas não participaram da 
conferência que negociou o 

documento, e provavelmente 
não irão aderir a ele.

Neste cenário, o texto foi 
elaborado por iniciativa de 
Áustria, México e África do 
Sul, além de representan-
tes da sociedade civil como 
ONGs. Esta foi uma situação 
inédita no que diz respeito a 
tratados sobre a redução das 
armas e o desarmamento nu-
clear.

Tradicionalmente, este 
tipo de documento costu-
mava focar principalmente na 
segurança nacional. Contudo, 
o tratado atual visa determi-
nar regras relativas à proi-
bição das armas nucleares 
com base na humanidade e 
na segurança humana. Isto se 
reflete logo no Artigo 1º, que 
proíbe a posse, uso, e a amea-
ça de uso de armas nucleares, 
além do Artigo 6º sobre a as-
sistência a vítimas.

O Japão sequer participou 
da conferência que nego-
ciou o documento. Desde o 
começo, o governo japonês 

não acreditava que buscar a 
eliminação de todos os arse-
nais nucleares das potências 
detentoras destas armas fosse 
algo realista. Ao invés disso, 
o governo apoia uma abor-
dagem mais realista, gradual, 
voltada para esta meta, o que 
é considerado pelo governo 
uma maneira mais rápida de 
concretizar este objetivo.

Mas, mesmo que o trata-
do entre em vigor, a Coreia 
do Norte, a China, a Rússia 
e outras potências nucleares 
não vão cortar seus arsenais. 
Por isso, a ameaça nuclear 
que o Japão enfrenta não irá 
diminuir.

O Japão é contra o tratado 
porque isso poderia entrar em 
contradição com a política de 
segurança atual do governo, 
segundo a qual o país é pro-
tegido pelo guarda-chuva nu-
clear americano.

Apesar disso, o Japão é o 
único país do mundo a ter sido 
vítima de bombas atômicas – 
em Hiroshima e Nagasaki. 

Desde os ataques, o país vêm 
promovendo o desarmamento 
nuclear. Críticos no Japão e 
em outros países dizem que a 
oposição ao tratado contradiz 
a postura adotada pelo go-
verno japonês há anos.

De fato, há mais de 70 
anos, desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial, o 
Japão vinha abordando a 
questão de um ponto de vista 
humanitário.

Por conta disso, o país de-
veria assumir um papel mais 
destacado na mediação de pa-
íses favoráveis e contrários a 
este e outros tratados de proi-
bição de armas nucleares. Por 
exemplo, o Japão poderia 
continuar pedindo que outros 
países subscrevessem ao Tra-
tado Abrangente de Proibição 
de Testes Nucleares, para que 
este pudesse entrar em vigor. 
O país poderia também pedir 
a potências nucleares que di-
vulgassem o número de ogi-
vas que possuem e suas estra-
tégias nucleares."

AJUDA (20/09/2017)

Japão promete 4 milhões de 
dólares de ajuda para Mianmar e 
Bangladesh

O chanceler japonês, Taro 
Kono, declarou que o Japão 
vai prover ajuda emergencial 
de até 4 milhões de dólares 
para Mianmar e Bangladesh, 
para que os países resolvam 
as dificuldades por que passa 
a minoria muçulmana Rohin-
gya.

Kono falou à imprensa 
em Nova York, onde está 
participando da sessão da As-
sembleia Geral da ONU. Ele 
criticou o ataque dos insur-
gentes da minoria Rohingya 
contra as forças de segurança 

de Mianmar, que resultou na 
atual violência. Ele também 
manifestou preocupação com 
os alegados assassinatos de 
civis Rohingya e o influxo de 
mais de 400 mil pessoas que 
se trasnferiram para o país vi-
zinho, Bangladesh.

Kono disse que vai enviar 
o vice-ministro parlamentar 
da chancelaria, Iwao Horii, 
a Mianmar, na quinta-feira, 
para negociações com fun-
cionários do governo e para 
confirmar a atual situação 
que prevalece no país.

FECHANDO O CERCO (20/09/2017)

Premiê japonês deve pedir maior 
pressão contra Coreia do norte 
em discurso na Onu

O primeiro-ministro do 
Japão vai conclamar todas 
as nações do mundo a se 
unir para aumentar a pressão 
contra a Coreia do Norte em 
seu próximo discurso nas 
Nações Unidas, em Nova 
York.

Shinzo Abe vai falar pe-
rante a Assembleia Geral 
da organização na quarta-
feira. Ele deve usar a maior 
parte do tempo disponível 
para criticar os lançamentos 
norte-coreanos de mísseis 
balísticos por cima do Japão 
sem a emissão de um alerta, 

além do seu sexto teste nu-
clear. O premiê deve subli-
nhar que agora é o momento 
para fechar o cerco contra 
Pyongyang, dado que nego-
ciações anteriores não con-
seguiram evitar o avanço do 
programa nuclear do país.

O primeiro-ministro ja-
ponês deve ainda se sentar 
com os presidentes dos Es-
tados Unidos e da Coreia do 
Sul para negociações trila-
terais. O encontro de Abe 
com Donald Trump e Moon 
Jae-in está agendado para a 
quinta-feira.

DESPEDIDA (20/09/2017)

Cantora namie Amuro anuncia 
que vai deixar os palcos

Uma das mais populares 
intérpretes da música japo-
nesa contemporânea, a can-
tora Namie Amuro anunciou 
sua aposentadoria dos palcos 
em setembro do ano que vem.

A cantora fez o anúncio 
em sua página oficial na in-
ternet na quarta-feira, dia 
em que completou 40 anos 

de idade. Amuro disse ter to-
mado sua decisão este ano, 
quando celebra 25 anos de 
carreira. A cantora teve nu-
merosos sucessos na década 
de 1990, incluindo a música 
"Can You Celebrate?" Seu 
estilo pessoal também se tor-
nou um fenômeno social na 
época.

TURISMO (20/09/2017)

Japão registra nível de 20 
milhões de turistas estrangeiros

O número de visitantes es-
trangeiros do Japão continua 
a crescer. O total até agora, 
para o atual ano, já chegou a 
20 milhões de pessoas.

A Organização Nacio-
nal de Turismo do Japão 
estima que o nível de 20 

milhões foi atingido no dia 
15 de setembro. Isto sig-
nifica que o país registrou 
esta cifra um mês e meio 
antes do que no ano pas-
sado, quando a cifra anual 
atingiu o nível de 20 mi-
lhões pela primeira vez.
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Os cerca de 70 internos 
da Sociedade Benefi-
cente Casa da Espe-

rança Kibô-no-Iê, já devem 
estar ansiosos. Pudera, nos 
dias 30 de setembro e 01 de 
outubro, em sua sede, em Ita-
quaquecetuba, a Kibô estará 
realizando a 39ª edição da 
Festa do Verde. Considerado 
o principal evento realizado 
anualmente pela entidade 
com o objetivo de arrecadar 
fundos para o desenvolvi-
mento e continuidade dos 
seus trabalhos, a Festa do 
Verde contagia também di-
retores e voluntários, que 
iniciam os preparativos com 
meses de antecedência para 
que tudo dê certo.

Para a Diretoria, a ansie-
dade tem explicação. A Festa 
do Verde é o evento que cos-
tuma “aparar as arestas”. Ou 
melhor, equacionar as des-
pesas e receitas. De acordo 
com o diretor superintendente 
e coordenador da festa deste 
ano, Marcos Hideyuki Honda, 
para manter toda a estrutura 
em funcionamento, com 110 
funcionários, a entidade gasta 
por mês cerca de R$ 3.800,00 
com cada residente. Além da 
constribuição de pessoas fí-
sicias e jurídicas, os eventos 
beneficentes são as principais 
fontes de captação de recursos 
ao lado da Nota Fiscal Pau-
lista, cuja doação a partir deste 
ano passa a ser permitida ape-
nas pelo site e aplicativo do 
Programa para smartphones, 
o que dificultará ainda mais 
a entrada de recursos. “O re-
passe certamente diminuirá”, 
explica Marcos Hide, que, a 
exemplo dos coordenadores 
anteriores, também conta com 
a retaguarda de uma equipe de 
primeira linha e com a ajuda 
de cerca de 2 mil voluntários 
de várias entidades, como o 
Projeto Abraço, Mais Atitude 
e Harmonia Solidária, entre 
tantos outros.

Por isso, a Festa do Verde 
acbou virando uma grande 
festa da solidariedade. Não à 
toa, a expectativa é receber um 
público estimado em cerca de 
20 mil pessoas nos dois dias.

Melhorias – “A alegria com 
que os voluntários atendem 
o público chega a ser algo 

mágico”, explica o diretor 
Manoel Ishiki, acrescentando 
que, nos últimos anos, uma 
das grandes preocupações 
dos organizadores tem sido 
em investir na infraestrutura 
com o objetivo de proprocio-
nais ao público conforto, co-
modidade e segurança.

“Como costumamos di-
zer, a Festa do Verde acabou 
virando um a grande festa da 
solidariedade”, conta Ishiki. 
Segundo Honda, uma das me-
lhorias para este ano foi a am-
pliação do número de vagas no 
estacionamento e também na 
área coberta.

Um dos grandes atrativos 

da Festa do Verde é o espaço 
gastronômico, que entre os 
destaques oferece diversos 
pratos típicos da culinária 
oriental, como yakissoba e 
sushi, além de churrasco e os 
famosos sonhos preparados na 
hora pelos pais dos residentes. 
Os visitantes ainda podem 
comprar plantas e flores no 
Espaço Aflord e fazer a feira 
no Sacolão da Esperança, com 
hortifruti de qualidade e óti-
mos preços. Além disso, o ba-
zar Kibotik conta com muita 
variedade de produtos.

Atrações – Para as crianças 
haverá um cantinho especial, 

com brinquedos, barracas de 
jogos e para aqueles que gos-
tam de se aventurar na cozi-
nha, o Kibô Chefinhos. E no 
palco a apresentação dos resi-
dentes e os shows de Joe Hi-
rata, Karen Ito, Mariana Su-
zuke, Ricardo Nakase e Ryu 
Jackson. 

A cultura japonesa estará 
representada pelos tambores 
japoneses do Matsuri Daiko, 
Requios Gueinou Doukou-
kai e apresentações do Kassá 
Odori e Rizumu Kenko Tais-
so. Destaque também para 
as participações dos atores 
Nicholas Torres (Carrossel) 
e Guilherme Seta (Discovery 

39ª Festa do Verde da Kibô-no-Iê acontece nos 
dias 30 de setembro e 01 de outubro

PASSAGEM DE CO-
MANDO – Foi realizado no 
dia 29 de agosto, no Quar-
tel-General do Comando 
Militar do Planalto e 11ª 
Região Militar, em Brasília, 
Solenidade de Passagem de 
Comando da 11ª Região Mi-
litar, Região Tenente-Coro-

nel Luis Cruls, do General 
de Divisão Riyuzo Ikeda 
para o General de Brigada 
João Denison Maia Cor-
reia. O ato de transmissão 
foi prestigiado pelo General 
de Exército Marius Teixeira 
Neto (antigo Chefe de Esta-
do-Maior do EB); General 

de Divisão Riyuzo Ikeda; 
Capitão-Tenente Kazuya 
Mizushima da Marinha do 
Japão; o assessor da Presi-
dência da Sansuy, Yasuyuki 
Hirasaki. 

O general Riyuzo Ikeda 
assumiu, no dia 9 de setem-
bro, o cargo de diretor de 

Patrimônio Histórico e Cul-
tural do Exército em ceri-
mônia realizada no Palácio 
Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro, que contou com 
a presença do General de 
Exército Mauro Cesar Lou-
rena Cid; e personalidades 
nipo-brasileiras.
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Kids e Carrossel).
Haverá ainda visita moni-

torada para conhecer às insta-
lações da sede e Espaço Meio 
Ambiente, com oficinas de 
conscientização.

Quem preferir ir de ôni-
bus, a Kibô-no-Iê disponibi-
lizará transporte fretado nos 
dois dias, com saída da altu-
ra do número 332 da Rua da 
Glória, no bairro da Liber-
dade. A contribuição é de R$ 
5,00.

(Aldo Shiguti)

39ª FESTA DO VERDE
Data: sábado, 30/09, das 10h às 
18h, e domingo, 01/10, das 9h 
às 17h
Local: Trav. Hideharu Ya-
mazaki, s/no da Estrada do 

Tronco (altura do km 206 da 
Via Dutra) - Itaquaquecetuba/
SP
Convites antecipados ou na 
porta: R$ 5,00. Não precisam 
contribuir crianças com até 8 
anos e idosos acima de 60 anos.
Transporte fretado: 
Contribuição de R$ 5,00 
(ida e volta).
Saída do Viaduto Mie Ken 
(próximo da Rua da Glória, 
350 - Liberdade)
Saída no sábado a partir das 
9h e, no domingo, a partir das 
8h. Em ambos os dias retorno a 
partir das 15h.
Informações: contato@kibo-
noie.org.br ou (11) 5549-2695
Facebook.com/kibonoie
YouTube.com/kibonoie
Instagram.com/kibonoie

Com o objetivo de preser-
var e divulgar a cultura japo-
nesa, principalmente para as 
novas gerações, proporcio-
nando uma oportunidade para 
que o público em geral possa 
conhecer um pouco mais so-
bre os costumes e tradições 
de um país milenar, acon-
tece neste domingo, 24, das 
9 às 16 horas, na Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil 
(AOKB), no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, a 12ª 
edição do Festival de Artes 
– “Gueinosai” do Bloco Kyu-
shu. Trata-se de um evento 
organizado pelas associações 
de províncias do Japão do 
Kyushu Bloco, formado por 
oito kenjinkais: Kagoshima, 
Fukuoka, Saga, Nagasaki, 
Kumamoto, Oita, Miyazaki e 
Okinawa.

Este ano, a coordenação 
geral está a cargo da Asso-
ciação Cultural Kagoshima 
do Brasil, cujo kenjinkai é 
presidido por Mônica Mithie 
Uezono, tendo como vice-
presidente Akemi Uchimura 
e Mariko Hirai como secretá-
ria geral.

De acordo com Mônica 
Uezono, o evento, que acon-
tece a cada dois anos, reúne 
apresentações de danças, 
músicas, teatro e taiko, não 
necessariamente da mesma 
província. Segundo Akemi 

Uchimura, cada kenjinkai 
apresenta entre 4 e 5 núme-
ros, totalizando mais de 30 
apresentações entre buyo, 
odori, karaokê, rizumu tais-
so, kenko taisso, butô e dança 
pop, entre outras modalida-
des.

Akemi Uchimura destaca 
que, uma das preocupações 
do Kenjinkai de Kagoshima 
foi a de envolver a partici-
pação dos jovens, não só nas 
apresentações como também 
na organização, planejamento 
e na execução dos trabalhos.

“Assim, não só o evento 
ganha um fôlego novo com a 
presença deles como também 
as novas gerações aprendem, 
aos poucos, a assumirem 
responsabilidades”, conta 
Mônica, lembrando que, por 
coincidência, o Gueinosai do 
Kyushu Bloco foi idealizado 
pelo ex-presidente do Ka-
goshima Kenjinkai, Kiyoshi 
Tokudome.

(Aldo Shiguti)

12º GUEINOSAI DO BLOCO 
KYUSHU
Quando: Domingo, 24, das 9 
às 16 horas
Onde: Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil (Rua Tomás 
de Lima, 72 – Liberdade – pró-
ximo à estação Liberdade do 
metrô)
Entrada franca

ALDO ShigUTi

COMunIDADE

12º Gueinosai do Bloco 
Kyushu acontece neste 
domingo na AOKB

Akemi Uchimura, Mônica Uezono e Mariko hirai, do kagoshima

Marcos hideyuki honda e Manoel ishiki em visita ao jornal Nippak

Na edição passada, festa recebeu a presença do então cônsul geral do japão, Takahiro Nakamae

Sacolão Esperança oferece hortifrutis a preços ótimosEquipe trabalha com afinco e alegria: sinergia contagiante

... e Nicholas Torres, do carrossel, também 
estarão presentes na Festa do verde

Os atores guilherme Seta, do Discovery kids e 
carrossel...

DivULgAçÃO
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ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

MúSICA

SiLviO SANO

Na segunda passagem 
pelo Brasil, após se 
apresentar no Festival 

do Japão de Salvador (BA), o 
grupo Ichimujin realizou dois 
shows em São Paulo, dias 30 
e 31 de agosto, no Tonton 
Jazz Music Bar (zona Sul), 
agradando em cheio o público 
que o lotou nos dois dias, jus-
tificando sua incansável bus-
ca pelo Grammy de música, e 
que deu nome ao grupo.

“O verbete, que significa 
isshokenmei (esforço ilimita-
do), vem do dialeto de minha 
província (Kochi). Quando 
jovem, eu e meu amigo 
Udaka, dois violonistas clás-
sicos, resolvemos que, com 
esforço ilimitado, um dia, 
conquistaríamos o Grammy. 
E agora, com essa turnê 
mundial e composto por cin-
co membros, mais isshoken-
mei ainda, o buscamos”, ga-
rantiu Shunsuke Yamashita, 
líder do grupo. 

“Realmente. Eles não de-
sistiram. São muito esforça-
dos e transmitem essa ener-
gia quando estão tocando. 
Viu a reação do público?”, 
confirmou Yuko Kamakura, 
produtora artística e respon-
sável pela vinda deles ao 
Brasil. “Daqui irão ao Mé-
xico e, em seguida, a Nova 
Iorque. Adoraram o Brasil e 
querem retornar no ano que 
vem. Nós também os que-
remos porque foram muito 
gentis ao proporem a partici-
pação de nossos cantores no 
show, a quem deram o nome 
de Ichimujin Nakama (Ami-
gos do Ichimujin)”, concluiu, 
e prometendo trazer mais ar-
tistas japoneses (músicos ou 
cantores) ao Brasil.

“De minha parte, louvo 
a Yuko pela competência de 
trazer grupo tão excepcional. 
Como tudo que faço é de co-
ração, a emoção de ter parti-
cipado disso não tem preço”, 
exaltou, Fábio Toma, produ-
tor-executivo.

O grupo atual é formado 

por, Shunsuke Yamashi-
ta (violão), George Nagata 
(piano), Yosuke Watanabe 
(percussão), Kon Shirasu 
(violino) e Keisuke Torigoe 
(contrabaixo).

São também composi-
tores, e algumas de suas 
músicas foram cantadas 
por nossos cantores nesses 
dias. Como Nasake Kou-
ji no Nasake Ame, por Lina 
Nagayama no primeiro dia e 
Angelaisa Gote, no segundo. 
“Fiquei muito feliz por ter 
sido convidada a cantar com 
eles... ainda mais uma do 
repertório deles. Foi emo-
cionante porque enquanto 

cantava, via como Shunsuke 
curtia a música enquanto de-
dilhava. Demais”, revelou 
Angelaisa.

Anata no Minato, foi can-
tada por Elaine Hara e Haru-
mi Miyamura, cada uma num 
dia. “A sensação foi indescri-
tível! Fiquei muito ansiosa 
pela responsabilidade e ainda 
não consigo acreditar. Só de 
lembrar choro de emoção”, 
confidenciou Elaine. “Achei 
incrível. E ensaiamos só uma 
vez. Fiquei muito honrada”, 
afirmou Harumi, enquanto 
sua mãe, Maria José, ao lado, 
não se conteve: “a apresen-
tação dela foi maravilhosa... 

e também a dos músicos, 
claro”.

Sérgio Tanigawa e Pedro 
Mizutani também cantaram 
com a banda, mas ambos can-
tando My Way. “Fiquei um 
pouco nervoso porque só en-
saiamos hoje, pouco antes do 
início. Mas com uma orques-
tra extraordinária como essa 
é só começar que vêm atrás. 
Foi um prazer enorme”, afir-
mou Pedro, garantindo que 
valeu a pena.

Yuka Osawa e Carmen 
Fujita, com karaokê, canta-
ram a música Itoshii, do CD 
de lançamento da brasileira 
Enju (Débora Shimada), no 
Japão, sendo muito aplaudi-
das.

Os demais brasileiros que 
completaram o show, tam-
bém por karaokê, foram: Car-
los Miyamoto, Cleber Hama-
da, Haruo Nagahama, Márcia 
Fukao, Sérgio Teruya e Yukie 
Kakinoki.

“Ficamos admirados 
com a qualidade dos canto-
res nikkeis daqui, pela ótima 
pronúncia, qualidade vocal e 
expressividade”, Shunsuke e 
George foram unânimes em 
relação aos Ichimujin Naka-
ma.
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

No Brasil, Ichimujin mostra 
porque quer o Grammy

quara.
Um dos destaques da ação 

é o Florir Jabaquara, que 
acontece neste domingo, 24,  
no parque Lina e Paulo Raia , 
ao lado do Metrô Conceição, 
e terá uma série de atividades. 
A programação começa a par-
tir das 10h, com apresentação 
de taiko (tambores japone-
ses) e oficinas e palestras de 
origami, Ikebana, furushiki, 
mangá, minhoqueiro e shia-
tsu.

Programação  
(Florir Jabaquara)

DIA 24 (DOMINGO)

Horário: 10h às 18h
Local:  Parque Lina e Paulo 
Raia – Metrô Conceição (Rua 
Volkswagen - Jabaquara) 
10h às 10h30: Abertura 
10h30 às 11h: Taiko
11h às 11h30: Dança Típica 
Japonesa
10h30 às 12h: Tenda 1: Ati-
vidades  diversas e palestras: 
origami, Ikebana, furushiki, 
mangá ,minhoqueiro. Tenda 
2: Shiatsu
12h às 13h: Orquestra Emia 
13h30 às 17h
Tenda 1: Atividades  diversas 
e palestras: origami, Ikebana, 

Para celebrar o início da 
primavera (que começa nesta 
sexta, 22), a estação mais 
alegre do ano, a Prefeitura 
Regional do Jabaquara rea-
liza uma semana de eventos 
ligados ao tema. Estão pro-
gramados plantio de arvores, 
palestras, atividades culturais 
e físicas.

O objetivo da Prefeitura 
Regional do Jabaquara é 
despertar nos moradores a 
importância das áreas verdes 
da cidade e promover a cons-
cientização para o cultivo de 
flores e plantas, tanto em casa 
como em lugares públicos. 

“Um ambiente florido é 
alegre e faz bem as pessoas. 
Saber respeitar a natureza é 
parte do processo de socia-
lização que aprendemos na 
infância. Resgatar essa prati-
ca é papel do poder público”, 
destaca Fátima Marques, 
Prefeita Regional do Jaba-

furushiki, mangá ,minhoquei-
ro. 
Tenda 2: Shiatsu
14h às 16h: Banda Medusa 
Trio
16h às 17h: Concurso Miss 
primavera, com alunos do 
EMEI – EMF - CEI  ( 6 às 14 
anos) –
17h30 – Sorteio de brindes
18h – Encerramento

Feira – 10h às 18h
Estande de flores, artesana-
tos, bonsai
Food truck / Doces artesanais 
/ Temaki / Yakisoba

DANiEL yONAMiNE PhOTO & ART/REviSTA MUNDO Ok

PRIMAVERA

Prefeitura Regional do Jabaquara realiza o “Florir 
Jabaquara” neste domingo com taiko e danças japonesas

Angelaisa gote, que cantou Nasake kouji no Nasake Ame com os músicos japoneses do ichimujin

Pedro Mizutani (com o microfone) e os cantores barsileiros 
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Evento neste domingo no parque Lina e Paulo Raia, no jabaquara, terá taiko e danças japonesas

  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

A burrice
- A burrice é a incapaci-

dade de entender as coisas 
mais simples. Entendeu?

- Não.
- Por exemplo, quando 

alguém te diz “use caneta 
azul”, você não deve pro-
curar uma caneta azul mas, 
sim, uma caneta que conte-
nha tinta azul. Ficou claro?

- Não ficou, não. Se o 
cara quer que use uma cane-
ta com tinta azul porque ele 
diz só use caneta azul?

- Ora, porque para um 
bom entendedor meia pala-
vra basta, certo?

- Como assim?
- Acho que o ditado é: 

para um mau entendedor 
meia palavra, besta!

- Não entendi.
- Pois é, é conversando 

que a gente se desentende.
- Não é entende? Num 

estou entendendo.
- Você não acha que cer-

tas coisas são óbvias e...
- Espere aí! O que são 

“óbeveas”? Isso aí que você 
falou.

- Óbvias, meu caro, são 
coisas evidentes, claras.

- Ah, quer dizer que pos-
so chamar aquela vidente 
Clara, de óbvia.

- Não, uma coisa é uma 
coisa, outra coisa é outra 
coisa.

- Então, não entendi 
coisa nenhuma.

- Vou mudar de exemplo. 
Quando você lê numa porta 
“Entre sem bater”, o que 
você entende?

- Ah, entendo assim: 
entre mas não bata em nin-
guém na sala, mas jamais 

faria isso, sou contra a     
violência.

- Não, não é isso. O aviso 
quer dizer: entre sem bater 
mas sem bater na porta.

- Que burrice! Por que 
o cara não escreve “Entre 
mas não bata na porta”. 
Não ficaria melhor? Mas 
deixa pra lá, continue fa-
lando sobre a burrice que 
estou gostando pra burro. 
Aliás estou me identifican-
do com o assunto.

- Percebe-se.
- Percebe-se o quê?
- Que você está interes-

sado pra burro. Como estava 
dizendo, a burrice atravanca 
o processo natural de tudo.

- O que é atravanca?
- Atrapalha tá entenden-

do? Atrapalha, irrita, estraga 
o nosso dia, sabe?

- Calma, amigo. Na vida, 
é preciso ter paciência com 
as pessoas sem muita in-
teligência. “Quem não for 
paciente no trânsito pode 
virar paciente no hospital” – 
li isso num caminhão lá na 
“Emigrantes”.

- Não é “Emigrantes” é 
Imigrantes.

- Por que você está me 
corrigindo? Tá me chaman-
do de burro?

- Não, longe disso. Acho 
você um asno na arte de en-
tender.

- Obrigado. Ser chamado 
de ás no aprendizado me 
deixa abestalhado.

- Dá pra notar. Bem, pre-
ciso ir, estou atrasado pra 
burro. Tchau!

- Obrigado pelo papo tão 
esclarecedor. Tchau!

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

Sujou, seu Jô!
O personagem 

da semana é o co-
rinthiano Jô, autor 
do gol da vitória 
do Dimão, no do-
mingo passado, 
gol irregular que 
fez o seu time por 
a mão na taça, lite-
ralmente.

Q u e s t i o n a d o 
ele disse que não 
percebeu que 
foi com o braço. 
Como não? Uma 
bola vinda com 
força bate no braço 
e ele não sente? O pior é que 
a bola entraria sem a interfe-
rência do Jô-gador.

Beneficiado, no campe-
onato paulista, pelo fairplay 
do são-paulino Rodrigo 
Caio, Jô afirmou, categori-
camente, que, caso aconte-
cesse com ele, agiria como 
o defensor do Morumbi.

Dois dias depois, na Ar-
gentina de Maradona que 
fez um gol de mão numa 
copa do mundo, o artilheiro 
do Ti-mão, reconheceu que 
o gol foi com o braço por-
que ele viu na TV, à noite.

Jô não deve ser massacra-

do porque nenhum atacante, 
brasileiro ou não, assumi-
ria o que ele fez porque, no 
primeiro tempo, sofreu um 
pênalti não marcado pelo 
juiz, e estava pensando nos 
três pontos porque, caso o 
Jô-go terminasse como uma 
briga de cavalos, em-patada, 
a vantagem sobre o Grêmio 
seria de 8 pontos, agora é de 
dez. Dezgraça pros rivais.

Infelizmente, para cada 
Rodrigo Caio existem 99, 
999, 99.999 Jôs. Futebol é 
isso, vive de polêmicas. 

É isso aí, Jô! Aquele a-
-braço!

REPRODUçÃO



São Paulo, 21 a 27 de setembro de 2017 7JORNAL NIPPAK

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Canteiros da praça 
e o balanço das folhagens... 
Brisa da manhã. 
Benedita Azevedo
Magé, RJ

Flor de pessegueiro – 
na festa de quinze anos 
arranjos na igreja. 
Benedita Azevedo
Magé, RJ

ao final do dia
andorinhas se acomodam
na velha figueira
Carlos Viegas
Brasília, DF

No alto do fio
se bicam as andorinhas
batendo as asas
Cyro Mascarenhas
Brasília, DF

três andorinhas
sobre o bambu suspenso
se agitam ao vento
Elisa Campos
São Paulo, SP

Dispostas as flores
nos galhos com suavidade...
Flor de Pessegueiro.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Despontam as folhas –
última flor de pessegueiro
foi-se com ventania.
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

moça na janela – 
as flores do pessegueiro
têm o seu olhar?
José Marins
Curitiba, PR

Outro ano sem
O voo rasante das andorinhas
No meu parque...
Kazue Yamada
São Paulo, SP

Endereço certo,
Pras andorinhas que chegam:
A velha tapera.
Reneu Berni
Goiânia, GO

No velho retrato,
A vovó na mocidade:
Flor de pessegueiro.
Reneu Berni
Goiânia, GO

jardim do templo
cai uma flor de pessegueiro
depois outra
Rose Mendes
Ilhabela, SP

manhã de silêncio –
na igreja abandonada
quantas andorinhas!
Seishin
São Paulo, SP

ao vento da tarde
pingos de cor no jardim –
flor de pessegueiro
Seishin
São Paulo, SP

Pessegueiro em flor
Flutuam as cores róseas
Ao azul do céu.
Yone
São Paulo, SP

Anualmente aguardo
a volta das andorinhas –
O dia chegou!
Yun Hai
São Paulo, SP

Outrora vistosa
hoje a flor de pessegueiro
desbota no chão.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Num copo de plástico
as flores de pessegueiro
colhidas há pouco.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Brisa – Andorinha – Flor de pessegueiro
TEMAS DE SETEMBRO

Temas de novembro (postar até 10 de outubro)
Novembro – Azulão – Palma

Temas de dezembro (postar até 10 de novembro)
Margarida – Besouro – Fim de ano

Palma (tema para novembro)
Edson Kenji Iura

Gladius em latim significa 
espada e vem daí a pala-
vra gladiador. Por sua vez, 
quando um gladiador ven-
cia uma luta, a multidão na 
arena cobria-o com flores 
denominadas gladíolos, ou 
seja, pequenas espadas. O 
nome vem do formato da 
planta de origem africa-

na cujas flores em botão 
organizam-se como uma 
longa espiga a lembrar uma 
espada e seu cabo. Da lem-
brança da Roma antiga, os 
holandeses ainda mantêm 
o ditado “morte ou gladí-
olos”, lembrado durante 
grandes decisões. No Bra-
sil, a flor é mais conhecida 

pelo nome de palma-de-
-santa-rita ou simplesmente 
palma. Em outros tempos, 
era entregue à pessoa ama-
da, sendo que o número de 
flores deixadas no ramo in-
dicava a hora marcada para 
o encontro. Vem daí a pal-
ma ser também conhecida 
como a “flor do encontro”. 

Disponível em várias cores, 
a palma tem grande efeito 
decorativo, especialmente 
em casamentos. 

A noiva e sua mãe
a se abraçar com ternura –
Buquê de alvas palmas.
Gyudoshi Sato

sonho, doces, salada de fru-
ta, além de atividades para o 

público infantil, e rodadas de 
bingo com prêmios tentado-
res (iphone 7, smart TV LG 
43”, smartphone asus, bici-
cleta aro 26, cafeteira nes-
presso).

As mães do Artesanato, 
durante todo o ano, confec-
cionaram trabalhos manu-
ais com muito capricho, que 
também estarão à venda neste 
dia.

E além disso, serão leilo-
adas obras dos artistas plás-
ticos Kazuo Wakabayashi, 
Marinalva Rosa e Corina 
Ishikura.

Haverá transporte gratuito 

Como acontece todos 
os anos, o Grupo Escotei-
ro Caramuru realiza neste 
domingo, 24, a partir das 
10 horas, em sua sede, no 
bairro da Aclimação (zona 
Sul de São Paulo), o seu tra-
dicional bazar. De acordo 
com a Comissão de Mães e 
Pais, o tema da edição 2017 
– “Nós, Entre Laços” – faz 
alusão ao símbolo do esco-
tismo – “nós, laços” – e à 
união (forte conexão) “entre 
você e eu” – Nós, unidos e 
entrelaçados.

E é com este espírito que 
escoteiros, escotistas e volun-
tários da Família Caramuru 
atuam em equipe integradas, 
para proporcionar aos visi-
tantes momentos de muita 
alegria e diversão.

Haverá barracas de comi-
das típicas (sushi, yakissoba, 
yakizakana, harumaki, hidiki, 
ohagui), churrasco, pastel, 

entre o metrô Ana Rosa e o 
local do evento com a orien-
tação de escoteiros do grupo 
desde a saída das catracas até 
o local da van.

A sede do Grupo Escoteiro 
Caramuru fica na Rua José do 
Patrocínio, 550 – Aclimação
Entrada: R$ 5,00
Entrada gratuita para crian-
ças de até 5 anos, idosos a 
partir de 60 anos e escoteiros 
com uniforme completo + 1 
kg de alimentos não perecí-
veis
Informações pelo telefone: 
11/5549-5812

DivULgAçÃO

“NÓS, ENTRE LAÇOS”

Grupo Escoteiro Caramuru realiza bazar neste domingo

Escoteiros, escotistas e voluntários da Família caramuru atuam em equipe para realização do bazar

Acontece nesta segunda-
-feira, 25, das 18h30 às 
21h30, o lançamento do li-
vro “Simples Nacional como 
instrumento social para o 
cumprimento da função so-
cial empresarial”, de autoria 
de Celina Yamao. Publicado 
pelo Instituto Memória, edi-
tora de Curitiba (PR) espe-
cializada na publicação de 
trabalhos acadêmicos, o livro 
é resultado da dissertação de  
mestrado da autora, concluí-
do em junho de 2010, revisa-
do e atualizado para o ano de 
2017. 

De acordo com Celina, a 
obra, que conta com apoio do 
Nikkey Palace Hotel, Dai Pró-
-Eventos, Mitie Tamada, Ins-
tituto Memória e deputado fe-
deral Walter Ihoshi (PSD-SP) 
– que deve estar presente no 
dia do lançamento –, procura 
mostrar como o sistema sim-
plificado, conhecido por Sim-
ples Nacional, pode permitir 
que empresas de qualquer 
porte possam cumprir com 
um preceito fundamental, que 
é a função social da empresa. 
“Uma coisa é a empresa ob-
jetivar o lucro, mas ela deve 
também contribuir com sua 
parcela de responsabilidade 
em relação à sociedade onde 
está inserida”, explica Celina, 
que já participou de obras co-
letivas e espera um dia con-
seguir publicar a tese de seu 
doutorado.

“A ideia é mostrar como 
um sistema tributário menos 
oneroso pode permitir que 
o pequeno empresário crie 
oportunidades de trabalho e 
qualificação profissional ao 
jovem que está entrando no 
mercado de trabalho, dando-

-lhe a oportunidade do pri-
meiro emprego ou ensinando 
como funcionam contas a pa-
gar, etc”, conta Celina.

Segundo ela, por ser uma 
obra baseada em um disser-
tação de mestrado, o público 
alvo é o acadêmico. “Mas 
acredito que, pelo tema, ele 
possa ser considerado uma 
boa leitura para o pequeno 
empresário que gostaria de 
pensar no em seu empreen-
dimento como algo além de 
fonte de lucro e busca dar 
algo em retorno à sociedade 
e comunidade em que está in-
serido”, diz.

Professora universitária, 
membro da Comissão de 
Exame de Ordem – OAB/
SP – a autora é graduada em 
Ciências Contábeis pela Uni-
Fecap e em Direito pela Unib. 
É especialista em Direito Tri-
butário pelo IBET/SP, mes-
tre em Direito Regulatório e 
Responsabilidade Social Em-
presarial pela Unib e doutora 
em Ciências Jurídicas e So-
ciais pela Universid del Mu-
seo Social Argentino.

(Aldo Shiguti)

Lançamento do livro “Sim-
ples Nacional como instru-
mento social para o cum-
primento da função social 
empresarial”
Quando: Dia 25, segunda-fei-
ra, das 18h30 às 21h30
Onde: Nikkey Palace Hotel 
(Rua Galvão Bueno, 425 – Li-
berdade)
No dia, o livro estará sendo 
vendido a R$ 50,00. Após o 
lançamento somente pelo 
site: www.institutomemoria.
com.br

DivULgAçÃO

LIVROS

Celina Yamao lança ‘Simples 
nacional’ nesta segunda, 25, 
no Nikkey Palace

Livro da advogada celina yamao que será lançado no hotel Nikkey
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Centro Médico LiberdadeCentro Médico LiberdadeCentro 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

KARAOKÊ – A Associação Naguisa realizou, no último dia 
10, em sua sede, em Cidade Vargas, no Jabaquara (zona Sul de 
São Paulo), o seu 18º Concurso de Karaokê. A cerimônia de 
abertura contou com a presença do vereador Aurélio Nomura, 
lídero do Governo na Câmara Municipal de São Paulo e do 
assessor parlamentar Olimpio Kosonoe. A Comissão Organi-
zadora foi presidida por Norio Miyahara e teve como coor-
denadora Lúcia Ikawa e presidente do Corpo de Jurados Elza 
Fuchimi.

Confira os resultados:18o Concurso Naguisa De Karaokê – Resultados 
 
Categoria Campeão (ã) Associação 
A-1 Fhelipe Santos Kikuti Etsuko K.K. 
A-2/A-3 Nick Yoshizaki Kikuti Etsuko K.K. 
A-4 Marisa Shiro Remar 
A-5  Sandra Nakagawa Associação Naguisa 
A-6 Atsuko Mogami Remar 
B-1 Kenji Ogoshi Yygm 
B-4 Tereza Goya Associação Naguisa 
B-5/B-6/B7 Rosa Kimura Shinwa 
Doyo Miwa Ishimatsu Claudio Tsutiya K.K. 
Esp-1 Bruno Rafael Kikuti Etsuko K.K. 
Esp-2/Esp-3 Lica Ishimatsu Claudio Tsutiya K.K. 
Esp-4 Ivone Umeki Associação Naguisa 
Esp-5 Izaura Shiro Hirai Kimico K.K. 
Esp-6 Nobuka Koga Shinwa 
Esp-7/Esp-8 Takashi Fukamizu Suzuran 
Extra-1 Emi Fujino Yygm 
Extra-2/Extra-3 Eliane Ushiwata Elza Fuchimi 
Extra-4 Marina Tsuda Tottori 
Extra-5 Osamu Yasunaka Associação Naguisa 
Extra-6 Tereza Ozeki Associação Naguisa 
Extra-7 Kenishi Nakamura Cidade Ademar 
Extra-8 Yoshiko Aoki Cidade Ademar 
Internacional Clineu Ida Associação Naguisa 
Natsu B/A- G1 Sandra Nakagawa Associação Naguisa 
Natsu B/A-G2 Yoshie Hiroyama Miyashita 
Natsu Esp- G1 Laura Sakashita Associação Naguisa 
Natsu Esp-G2 Lica Ishimatsu Claudio Tsutiya 
Natsu Ext-G1 Tereza Ozeki Associação Naguisa 
Natsu Ext-G2 Marina Tsuda Tottori 
Natsu Super-G1 Mario Tanaka Maeda K.Aikokai 
Natsu Super-G2 Kazue Takahira Horizonte 
Shinjin Ilza Degaki Naguisa 
Super-3/Super-4 Clineu Ida Associação Naguisa 
Super-5 Mario Tanaka Maeda K. Aikokai 
Super-6 Americo Ishii Vila Moraes 
Super-7/8 Hiromitsu Sato Tottori 
Tibbiko Miwa Ishimatsu Claudio Tsutiya 
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18º Concurso Naguisa de Karaokê – Resultados

Os cantores mais idosos: Eichi Sugahara - 92 anos e Satiko Te-
rashi - 91 anos

A cantora mais jovem: Isabelle Ito - 4 
anos

Comissão (Recepção): (esq/dir) Elena Kanegae, Célio Takano, Tere-
zinha Mizukosi, Toshika ida e junko Takeya

Sorteio: Terezinha Hiratsuka contemplada com TV destinado 
ao público

Sorteio: Décio Kawazoe contemplado com uma 
Tv destinado a cantores

Eliane Ushiwata (campeã Ext-2/Ext-3)

clineu ida (campeão das cat. 
Super-3/Super-4 e Internacional)

Sílvio Sano (cat. internacional)Terezinha Ozeki (campeã das 
cat. Ext-6 e Natsu-Ext-G1)

Premiação Natsu Super-G2: Lúcia, Kazue Takahira 
(campeã), Terezinha Mizukosi e Elena

Premiação da Categoria Internacional: Lúcia, Clineu Ida (campeão), 
Masaru kume e Sílvio Sano; Elena kanegae (relações públicas)

Abertura: Clineu Ida (vice-presidente), Lúcia Ikawa (coordenadora 
geral), Norio Miyahara (presidente da comissão), Elza Fuchimi 
(presidente do júri), Aurélio Nomura, júlio kirihata (hospital Santa.
cruz) e Olímpio kosonoe

DIA DO VOLUNTARIADO 
– Para celebrar o Dia Nacio-
nal do Voluntariado, come-
morado no dia 28 de agosto, 

o Hospital Santa Cruz reali-
zou um evento especial para 
homenagear os seus voluntá-
rios. O Grupo de Voluntários 

do Hospital Santa Cruz, teve 
início em 1991, por iniciativa 
das esposas dos diretores da 
época. Atualmente o grupo 

de voluntários é formado por 
cerca de 120 voluntários, sob 
a coordenação geral de Yuli 
Fujimura, Relações Públicas 

do HSC, e tem como presi-
dente Marina M.N.Kurosaki.  
A artista Olga Ishida, do KEI 
Espaço de Arte, produziu ce-

râmicas especialmente para a 
ocasião. Joe Hirata abrilhan-
tou ainda mais o evento.
Fotos: Jiro Mochizuki
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ESPETÁCULO

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Acontece neste fim de 
semana (23 e 24), no 
Grande Auditório do 

Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), no bairro 
da Liberdade, em São Paulo, 
o 46º Festival de Danças Fol-
clóricas Internacionais. Com 
o lema “Um sonho de harmo-
nia entre os povos”, o evento 
deve reunir 37 grupos de dan-
ças folclóricas, representando 
25 países/povos/nações, tota-
lizando trazem mais de 800 
dançarinos e 100 músicos 
que apresentarão um pouco 
de seu respectivo folclore. No 
sábado, a programação tem 
início às 16h e no domingo, 
às 15h.

Nesta edição, participam 
as comunidades da Alema-
nha, Armênia, Áustria, Bolí-
via, Chile, Coreia, Croácia, 
Escócia, Espanha, Grécia, 
Hungria, Israel, Itália, Japão, 
Lituânia, Paraguai, Peru, Por-
tugal, República Tcheca, Ro-
mênia, Rússia, Síria, Suíça, 
Taiwan e Ucrânia.

O Japão estará representa-
do pelos grupos de dança Jya 
Odori, Awaodori Represa – 
que se apresentam no sábado 
– e o grupo de taiko Requios 
Gueinou Doukoukai, da pro-

fessora Hatsue Omine – que 
sobe ao palco no domingo.

Um atrativo imperdível 
do Festival são as barracas 
de gastronomia – que podem 
ser conferidas nos intervalos 
das apresentações – e reú-
nem as delícias típicas das 
comunidades de imigrantes. 

E também contam com diver-
sos produtos e artesanato que 
nem sempre são encontrados 
no comércio de São Paulo. Os 
preços são variados, a partir 
de R$ 10.

História do Festival – Rea-
lizado pela primeira vez em 

setembro de 1972, o então 
Festival de Folclore Interna-
cional foi coordenado pela 
Comissão dos Festejos da 
Colônia Japonesa em Home-
nagem ao Sesquicentenário 
da Independência do Brasil.

O evento contou com a 
participação de 11 grupos, 

46º Festival de Danças Folclóricas Internacionais 
acontece neste fim de semana no Bunkyo

PROGRAMAÇÃO*
DIA 23 (SÁBADO)

• Grupo Arouca São Paulo 
(Portugal)

• Colégio Benjamin 
Constant (Alemanha)

• Escola São Confúcio 
(Taiwan)

• Mabruk! (Síria)
• Experienta Romênia 

(Romênia)
• Pedilea (Grécia)
• Lembranza e Agarimo 

(Espanha)
• Jya Odori (Japão)

• Tanzfreunde (Alemanha)
• Zrínyi (Hungria)
• Enzian (Suíça)
• Troyka (Rússia)
• Alma Guarani (Paraguai)
• Kyiv (Ucrânia)
• Nemunas (Lituânia)
• Tinkus San Simon 

(Bolívia)
• Awaodori (Japão)
• Apolo (Grécia)
• Brasil Caledonia 

(Escócia)
DIA 24 (DOMINGO)

• Chile Lindo (Chile)
• Chaverin (Israel)
• Colégio Porto Seguro 

(Alemanha)
• Qhantati Uri (Peru)
• Pantlika (Hungria)
• Kantuta (Bolívia)
• Casa dos Açores 

(Portugal)
• Volga (Rússia)
• Jadran (Croácia)
• Assoc. Bras. de Dança 

Coreana (Coreia)
• Kilikia (Armênia)
• Nostra Itália (Itália)
• Rambynas (Lituânia)
• Slávia Pramen (Rep. 

Tcheca)
• Tirol (Áustria)
• Requios (Japão)
• Edelweiss (Alemanha)
• Zorbás (Grécia)
• Kyiv (Ucrânia)

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

O grupo de taiko Requios gueinou Doukoukai é uma das atrações do evento que acontece no Bunkyo

representando 11 comunida-
des de imigrantes: Portugal 
Alemanha, Coreia, Polônia, 
Áustria, Ucrânia, Formosa, 
Lituânia, Japão, Hungria e 
Brasil. Além dos grupos de 
danças folclóricas e de can-
to coral, houve participação 
de conjuntos musicais que 
executaram um repertório 
popular tradicional e folcló-
rico.

Em razão do sucesso al-
cançado, o Festival passou 
a integrar o calendário anual 
da Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social, que continua 
coordenando, juntamente 
com representantes de outras 
comunidades imigrantes, a 
realização do atual Festival 

de Danças Folclóricas Inter-
nacionais.

46º FESTIVAL DE DANÇAS 
FOLCLÓRICAS INTERNA-
CIONAIS – UM SONHO DE 
HARMONIA ENTRE OS PO-
VOS
Quando: Dias 23 e 24 (sábado, 
às 16h - domingo, às 15h)
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381 - Liberdade - São Paulo 
– SP, próximo à estação São 
Joaquim do metrô)
Contribuição: R$ 20,00 (já 
disponíveis na Secretaria do 
Bunkyo)
Estacionamento (terceiriza-
do): Rua Galvão Bueno, 540
Informações: (11) 3208-1755. 
ou www.bunkyo.org.brPúblico poderá fazer uma viagem gastronômica grupos vão apresentar folclore de seus respectivos países

RIKKOKAI – A Associação Ri-
kkokai do Brasil realizou, no úl-
timo dia 17, nas dependências do 
Bunkyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assistência 
Social), cerimônia para comemo-
rar seu Centenário de fundação. 
Presença de uma comitiva do Ja-
pão e da presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya; do presidente da 
Associação Harmonia de Educa-
ção e Cultura, Tadayosi Wada e 
do cônsul Satoshi Morita, entre 
outros.

Fotos: Jiro Mochizuki
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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 
município de Coluna-MG, é auto-suficien-
te na produção de cana-de-açúcar, sendo a 
garapa obtida após a moagem depositada em dornas de inox, protegidas 
por telas contendo fermento natural (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de adi-
tivos químicos. Após alambicagem/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 – As-
sociação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 
1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, USA e 

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

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via 
satélite que mantém você conectado onde 
sua aventura te levar. Permite ligar em locais 
remotos, pequeno, leve, longa duração da 
bateria, bastante compacto quando não está 
com sua antena esticada. Muito resistente, 
projetado para uso em extremas condições com excelente qualidade de 
voz digital. Confira mais 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 con-
fiança 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 Specia-
list - loja 147 do Shopping e Marina Piratas (024) 
99833 5795. Visite nosso Stand na Feipesca 2017!

Massa para pesca – União Pesca
Estamos na primavera e é ter sempre a 
isca certa para potencializar suas chances 
de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para 
lhe propiciar a fisgada certeira. Sabores: 
goiaba, doce de leite, cereais, batata, leite, 
pão, pêssego, queijo, mandioca, morango, 
erva-doce, goiaba, banana, milho verde, 
mel, bichinho da laranja, carnívora, amen-
doim, 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 face-
book.com/uniaopesca

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

Camarão articulado - Maré Iscas
O lançamento: camarão mega 
ovado articulado da Maré tem 
as seguintes características: não 
derrete ao sol, flexível e imitan-
do muitas ovas. Idealizado para 
capturas de peixes em água sal-
gada, salobra (mangues) ou água 
doce como: robalo, corvina, pampo, xaréu, badejo, olho de cão, garou-
pa, guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pirauna, caranha, 

cioba, xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e 
outros. Em 29 cores diferentes e 3 tamanhos. 
Procure os produtos nas melhores lojas de 
pesca. Informações no site www.mareiscas.
com.br e www.facebook.com/iscas.mare

Site Moro Deconto
Perfeitos para deixar suas pescarias 
ainda mais proveitosas! Além de toda 
linha das consagradas iscas artificiais, 
você terá à disposição também compo-
nentes como: argolas, grubs, hélices, 
olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido 
por estilo ou peixe. Iscas para peixes de 
água doce ou salgada, com garantia da marca, no site www.morodecon-
to.com.br  Visite o site, pesquise e compre! www.morodeconto.com.br 
- email:contato@morodeconto.com.br ou fone (41)3244 5353      

CURTAS

Boat Show e Feipesca no mesmo espaço!!!
Oportunidade para ver as novidades do mundo náutico e  
da pesca esportiva num só lugar

DivULgAçÃO

NIPPAK PESCA
Mauro yoshiaki Novalo

Texto: 

Mauro yoshiaki Novalo

Revisão: 

Aldo Shiguti

Publicidade

nippak@nippak.com.br

Tel. (11) 3208-4863

O maior Salão Náutico In-
door da América Latina!

Venha ver de perto a maior 
variedade de lançamentos 
de lanchas, veleiros, jets, in-
fláveis e caiaques, motores 
e equipamentos e uma gama 
completa de produtos ligados 
ao universo náutico!

Atrações

Padi Dive Festival

Espaço dos desejos

Chef Benoit Vidal

Horário do Evento
Dia 21 - das 16h às 22h; dias de semana 13h às 22h; final 
de semana 12h às 22h e dia 26 das 13h às 21h.  
Informações: www.saopauloboatshow.com.br

Por Mauro Yoshiaki 
Novalo

Ótima oportunidade para 
visitar, e numa tacada só co-
nhecer mais sobre os produ-
tos de pesca e embarcações 
em geral. Se for lojista, ob-
ter condições especiais dire-
tamente com o responsável 
sem intermediários, e para o 
consumidor final, ter todas 
as informações sobre equipa-
mentos e acessórios, além de 
ver as tendências para a pesca 
e o mundo náutico.

SPOT COM SAT    
www.spotcomsat.com.br

Com rastreadores e telefo-
nes satélites atende os aven-
tureiros da terra, do ar, do 
rio ou do mar com o objetivo 
de propiciar a segurança ne-
cessária a quem gosta destas 
atividades na natureza. Visi-
te nosso stand na Feipesca e 
aproveite os descontos pro-
mocionais durante o evento. 

ZIMARINE     
www.zimarine.com.br

 
Empresa especializada 

na confecção de decks para 
embarcações com a Teka de 

Burma. Realiza todo pro-
cesso, desde a importação 
da madeira que utiliza, até 
a instalação (feita por uma 
equipe especializada, através 
de modernas técnicas que 
não utilizam parafusos), sem 
intermediários. Conheça a 
linha gourmet para cozinha, 
com produtos excepcionais 
fabricados em material de 
excelente qualidade. Veja de 
perto na Boat Show.

XSPEED12 
no Stand da Murano   
www.muranoyachts.com.br

Aproveite a chance para 
ver de perto esta embarcação 
com apenas 12,6 pés (3,84 m) 
de comprimento e 1,40 m de 
boca, considerada a menor 
lancha em fibra do país –  fa-
bricado pelo estaleiro pau-
lista Murano Yachts, que tem 
a consagrada lancha espor-
tiva Axtor 460 de 46 pés na 
sua lista de modelos. Com es-
tilo jovem, esportivo e cores 
alegres o modelo oferece es-
tabilidade em águas calmas, 
com preço menor que um 
carro popular. Veja no stand 
durante a Boat Show.

Ótima Feira!!!

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

A maior feira de pesca 
esportiva da América 
Latina oferece, em 

quatro dias de evento, todas 
as novidades do mercado e 
várias atrações para toda fa-
mília, com uma completa in-
fraestrutura.

E pela primeira vez a Fei-
pesca acontecerá simultane-
amente ao São Paulo Boat 
Show 2017, Padi Dive Fes-
tival e Espaço dos Desejos 
formando o grande encontro 
das águas. Para comportar 
este grande momento, foi 
escolhido o moderno centro 
de exposições, o São Paulo 
Expo, com 90.000m² de pa-
vilhões climatizados, amplo 
estacionamento, próximo ao 
Metrô Jabaquara, aeroporto 
de Congonhas e estradas de 
acesso ao litoral.

+ de 120 marcas expositoras
+ de 12.000 m² de exposição
+ de 40.000 visitantes espe-
rados

ATRAÇÕES
Pista Molhada – A novi-

dade entre as atrações será o 
Campeonato de Arremesso, 
onde o visitante irá encarar o 
desafio em pista molhada de 
12 metros, cheia de obstácu-
los e concorrer a prêmios. A 
diversão é garantida!

Atacado – O espaço ideal 
para compra de produtos nas 
lojas especialmente monta-
das. São milhares de artigos 

em condições especiais.
Pista Seca – Neste espaço 

o público terá a oportunidade 
de conferir todas as dicas em 
arremessos com iscas artifi-
ciais, com o experiente pes-
cador Nelson Nakamura.

Pesque e Solte – Essa é 
uma das atrações mais aguar-

dadas pelas crianças e ado-
lescentes, que com a ajuda 
de instrutores, aprendem a 
pescar de forma consciente, 
devolvendo o peixe para água 
e assim colaborar para a pre-
servação do meio ambiente.

Oficinas de Pesca e Au-
ditórios de Palestras – Su-

cesso em 2016, os dois even-
tos estão de volta. A experi-
ência de grandes pescadores 
renomados e autoridades nos 
segmentos de pesca, meio-
-ambiente, turismo e negó-
cios.

Centro de Exposições São 
Paulo Expo - Rodovia dos 
Imigrantes, km 1,5 - São 
Paulo/ SP
Tel.: (11) 5067-1717

Horário 
21/09 (Quinta) das 15h às 
22h - 22/09 (Sexta) das 13h 
às 22h - 23/09 e 24/09 (Sá-
bado e Domingo) das 12h às 
22h
Informações no site 
www.feipesca2017.com.br
email :a tendimento@bo-
atshow.com.br

FEIPESCA  2017

Algumas empresas participantes dos eventos
Juntos, a Feipesca e a BoatShow vão reunir no mesmo local os amantes de atividades náuticas.
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Engo Marcos Ya-
mada
Diretor da FUPE e 
FEDEESP

DE SUMÔ A KUNG FU

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Do sumô ao karatê pas-
sando pela Dança do 
Leão e Dragão, Kung 

Fu e Tae Kwon Do. Na Virada 
Esportiva Oriental 2017, que 
acontece neste fim de semana 
(23 e 24), no bairro da Liber-
dade, há espaços para as mais 
variadas modalidades origi-
nárias dos países asiáticos. 
No caso, do Japão, Coreia e 
China, que serão representa-
dos pelas associações Rádio 
Taissô, Rizumo Kenko Taissô, 
Associação Shizuoka Goju-
-kan, Action Kung Fu Dublês 
Marciais, União Nacional de 
Dança de Leão & Dragão e 
Sai Fung Kung Fu.

Além da Praça da Li-
berdade, a Virada Esportiva 
Oriental movimentará tam-
bém o CEE Ryuso Ogawa, 
na Vila Guarani (zona Sul), 
com oficinas e atividades de 
gatebol; o Estádio Municipal 
Mie Nishi, no Bom Retiro, 
com atividades de beisebol e 
softbol e ocupará também as 
dependências da Acal (Asso-
ciação Cultural e Assistencial 
da Liberdade), Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social), Espaço de Eventos 
Hakka e Associação Miyagui, 
com workshops e oficinas. A 
programação tem início às 10 
horas nos dois dias.

A Virada Esportiva Orien-
tal faz parte da Virada Espor-
tiva que a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer de São 
Paulo realiza com o objetivo 
de aumentar em 20% a taxa 
da prática de atividade física 
em São Paulo, como propõe 
o Programa de Metas da Pre-
feitura.

Hugo Hoyama – Serão ofere-
cidas mais de 1.000 atividades 
gratuitas em todas as regiões 

da cidade. Na abertura, no 
sábado de manhã, o campeão 
de escalada Felipe Camargo 
subirá até o topo da Ponte Es-
taiada. Em seguida, em pontos 
distintos da cidade, aconte-
cem simultaneamente a Vira-
da Oriental, na Liberdade, e o 
Campeonato de Skate “Banks 
Park Attack”, no Grajaú.

A Virada também estará 
presente em unidades do Sesc. 

O mesatenista Hugo Hoyama 
conduzirá um torneio recre-
ativo no Sesc Consolação. Já 
Fernando Meligeni represen-
tará o tênis de quadra, com o 
bate-papo no Sesc Dom Pedro 
II. 

As piscinas públicas de 
São Paulo serão reabertas 
neste fim de semana, incluindo 
a do Ceret, na Zona Leste, que 
é a maior da América Latina. 

Centros Esportivos, Clubes da 
Comunidade e CEUs de todas 
as regiões oferecem extensa 
programação de atividades 
para todos os gostos, como fu-
tebol, futsal adaptado, ginás-
tica, basquete, atletismo, vo-
leibol adaptado, diversas artes 
marciais, zumba, slackline, 
handebol, xadrez, patinação e 
muito mais.

#SampaAtiva – A Prefeitura 
aproveita a data para iniciar 
também, de forma gradual, a 
campanha #SampaAtiva, com 
o objetivo de fazer com que 
as pessoas adquiram o hábito 
de ocupar a cidade praticando 
atividade física e esportes va-
riados.

A programação completa 
pode ser obtida no site: https://
goo.gl/NtF2EN. Acompanhe 
também o site www.virada-
esportiva2017.com.br e as 
hashtags #SampaAtiva e #Vi-
radaEsportiva2017.

(Aldo Shiguti)

Bairro da Liberdade recebe 
Virada Esportiva Oriental neste 
fim de semana

No último dia 
17, foi realizada 
a 4ª etapa do Cir-
cuito Educacional 
Fedeesp de Tênis 
de Mesa com apoio 
da Butterfly Latin 
América. Como 
novidade, foram 
realizadas algumas 
mudanças com o ob-
jetivo de melhorar 
ainda mais a expe-
riência de participa-
ção dos atletas. Pa-
rabéns aos diretores 
de Tênis de Mesa 
da Associação Oki-
nawa Santa Maria, 
Walter Muramatu e 
Luis Teruya, sob o 
comando de Toshi-
aki Tamae. 
Confira os 
resultados:
Classe Iniciantes: 
1) Mateus Carneiro 
Botelho (Ateme), 2) 
Edmundo Gualberto 
Junior (Hebraica), 
3) Matheus Sartori 
(Showa), 3) Hamil-
ton Yamane (Itaim 
Keiko). Melhor 
forehand: Mateus 
Carneiro Botelho
Classe 3: 1) Marco 
Antônio da Silva 
(Acesa), 2) Ricardo 
Sousa (Palmeiras), 
3) Cazuo Miura 
(Casa Verde), 3) 
Landir da Silva Dal-
zogo (Santa Maria). 
Melhor Driver: 
Landir da Silva Dal-
zogo
Classe 2: 1) Hugo 
Vinicius da Silva 
(Casa Verde), 2) 
Vitor Adriano (Pi-
racaia), 3) Victor Cicarelli 
(Piracaia), 3) Emerson Oka-
mura (Santa Maria). Melhor 
Backhand: Vitor Adriano
Classe 1: 1) Dannilo Pedra 
(Três Coroas), 2) Henrique 
Shigemoto (Represa), 3) Ru-
dolph Kogima (Medicina 
USP), 3) Lourenço Martins 

DivULgAçÃO

TÊNIS DE MESA

Santa Maria organiza 4ª 
etapa do Circuito Fedeesp

Árbitros da ASB

Campeã da Prata: Nippon 
Blue Jays; Vice: Atibaia; 3) 
Medicina USP
Campeã da Bronze: Cooper 
Clube; Vice: Pará
Premiação Individual:

1ª Melhor Batedora: Rebeca 
Diniz Laudino (Nippon Bj - 
100%)
2ª Melhor Batedora: Fer-
nanda Ayumi Shiroma (Nik-
kei Curitiba - 83,3%)

Com uma vitória sobre o 
Gecebs por 10 a 2, a equipe 
do Nikkei de Curitiba faturou 
o título do 37º Campeonato 
Brasileiro de Softbol Femi-
nino Interclubes – Categoria 
Adulta – competição reali-
zada no último dia 16, no CT 
da Yakult/CBBS, em Ibiúna 
(SP), com a participação de  
nove equipes. Além da cam-
peã e da vice, participaram 
ainda: Cooper Clube, Medi-
cina USP, Pará, Marília, Ati-
baia, Central Glória e Nippon 
Blue Jays.

Ainda na Chave Ouro, a 
terceira colocação ficou com 
Marília, com Central Glória 
na quarta colocação. Nippon 
Blue Jays ficou em primeiro 
na Chave Prata enquanto o 
Cooper sagrou-se campeã da 
Bronze.

A destaque individual fi-
cou por conta de Fernanda 
Ayumi Shiroma, eleita Me-
lhor Jogadora e Melhor Arre-
messadora da competição.

Classificação final das 
equipes:
Campeã Ouro: Nikkei Curi-
tiba; Vice: Gecebs; 3) Marí-
lia; 4) Central Glória

Maior Potência de Batida: 
Rebeca Diniz Laudino (Nip-
pon Bj - 2.400)
1ª Melhor Empurradora 
de Carreiras: Valéria Sayuri 
Comosako (Nippon Bj - 10 
C.)
2ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Elayne Cristina 
Simon (Nikkei Curitiba - 5 
C.)
Rainha do Homerun: Rebe-
ca Diniz Laudino (Nippon Bj 
- 3RHR)
Melhor Roubadora de Ba-
ses: Raquel Matteucci Mura-
ta (Nippon Bj - 4 B.)
Melhor Arremessadora: 
Fernanda Ayumi Shiroma 
(Nikkei Ctba)
Arremessadora Destaque: 
Raissa Mayumi Bianco (Cen-
tral Glória)
Melhor Receptora: Samira 
Tanaka (Marília)
Receptora Destaque: Verô-
nica Fukunishi (Nikkei Curi-
tiba)
Melhor Defensora Inter-
na: Martha Tiemi Murazawa 
(Gecebs)
Melhor Defensora Exter-
na: Bárbara Shinizu (Central 
Glória)
Jogadora Mais Eficiente: 
Vivian Morimoto (Gecebs)
Melhor Jogadora do Cam-
peonato: Fernanda Ayumi 
Shiroma (Nikkei Curitiba)
Técnico Campeão: Milton 
Satoshi Konno (Nikkei Curi-
tiba)
Atleta Destaque Prata: Emy 
Moromizato (Nippon Bj)
Atleta Destaque Bronze: 
Ana Luisa Pereira Cobas 
(Cooper Clube)

NELSON yAjiMA

SOFTBOL

Nikkei Curitiba é campeã Brasileira do Interclubes Adulto

Nikkei curitiba, campeã Brasileira do interclubes Adulto

Equipe do ParáGecebs, vice-campeã da Chave Ouro

Sumô será uma das atrações na Praça da Liberdade

Team Saito no Canadá
No próximo dia 

23, sábado, viajare-
mos juntamente com 
a Delegação Brasi-
leira da IKGA-Brasil 
(liderada pelo presi-
dente Renshi-Shihan 
Luiz Kotsubo) para 
a cidade de Vancou-
ver, no Canadá, onde 
a partir do dia 27 terá 
início o 7th Karate-
-do Goju-kai Glo-
bal Championships. 
Evento que acontece apenas 
a cada quatro anos e reúne 
atletas de mais de cinquenta 
países do estilo de Karate-
-do Goju-ryu, linhagem 
Yamaguchi-Ha (conhecida 
mundialmente como IKGA 
– International Karate-do 
Goju-kai Association). 

Apesar de toda a crise 
que assola nosso país, fo-
ram feitos inúmeros esfor-
ços para que o Brasil fosse 
representado em um evento 
tão importante. Para isso 
acontecer, não poderia dei-
xar de agradecer aos fami-
liares, parentes, amigos, em-
presários de visão e pessoas 
que acreditam no potencial 
dos atletas do nosso país. 

Nós do Team Saito, que 
com todas as nossas forças 
lutaremos pelo Bicampeo-

nato Mundial para o nosso 
país, título inédito na moda-
lidade Bunkai-Kata-Kumi-
te, agradecemos à nossa fa-
mília, alunos, parentes, ami-
gos e estas grandes empre-
sas parceiras: Guinza Sushi, 
To-Sa Matsuri, Iwate Ken-
jinkai, Claudia Kanashiro 
Fisioterapia, Facco, Matuu-
ra Seguros, URKG, Artes do 
Japão, Instituto Paulo Koba-
yashi, Kas Tattoo e Nakama 
Culinária Oriental.

Na próxima semana a 
coluna falará sobre as curio-
sidades de Richmond em 
Vancouver e como foi nossa 
viagem antes do grande 
evento.

Nos acompanhem neste 
grande evento!!!!!

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

DivULgAçÃO

classe iniciantes

Premiação classe 3

Premiação classe 2

Premiação classe 1

(Ateme). Melhor Saque: 
Lourenço Martins

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Demonstração de ginástica também está na programação
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CÂMARA – O presidente da 
Codec (Companhia de De-
senvolvimento Econômico do 
Pará), Olavo das Neves, apre-
sentou aos mais de 120 par-
ticipantes, entre empresários, 
executivos e funcionários do 
alto escalão do governo japo-
nês, o Pará como destino de 
negócios. O evento, promo-
vido pela Câmara, aconteceu 
nesta sexta-feira (15/09), em 
São Paulo. (da CCIJB)

Fotos: Jiro Mochizuki

IKEBANA – A Associação 
de Ikebana Kado Ikenobo 
Tatibana da América Latina 
realizou, nos dias 16 e 17, no 

salão nobre do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social), no bairro da Liber-

dade, em São Paulo, sua tra-
dicional Exposição Anual. 
Na abertura, dia 15/9, esti-
veram presentes a professora 

e fundadora da associação, 
Emília Tanaka; o presidente 
da Associação de Ikebana do 
Brasil, Erisson Thompson 

de Lima Júnior; o vereador 
Aurélio Nomura (PSDB), lí-
der do Governo na Câmara 
Municipal de São Paulo, e a 

presidente do Bunkyo, Haru-
mi Goya, além de artistas e 
convidados.

Fotos: Jiro Mochizuki

Takanori Suzuki Akihiro ikedaShigeaki Ueki com hirata, secretário da ccijB

O ex-ministro Shigeaki Ueki comandou o fórum com Nakatani e Takanori SuzukiParticipantes do fórum “Situação Política e Econômica do Brasil

harumi goya

FÓRUM – O economista ja-
ponês Takanori Suzuki (ex-
-presidente do Banco de To-
kyo em São Paulo, special 
advisor da Delloite Touche 
Tohmatsu International e ad-
visor da Sinto Kogyo - Ja-
pão) foi um dos convidados 
do fórum “Situação Política 
e Econômica do Brasil” rea-
lizado no dia 14 de setembro, 
no Bunkyo, com a coordena-
ção do ex-ministro Shigeaki 
Ueki. Outros dois especialis-
tas, o economista e professor 
Akihiro Ikeda e o empresário 
Anselmo Nakatani, também 
palestraram no evento.
Fotos: Jiro Mochizuki


