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Parabenizo a Comunidade Japonesa  
pelos 109 Anos da Imigração

Parabenizo a 
Comunidade 
pelos 109 Anos 
da Imigração

                

Cônsul Takahiro Nakamae faz balanço 
e agradece acolhida da comunidade
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109 ANOS – Realizadas no dia 18 de junho, as cerimônias religiosas em memória dos imigrantes pioneiros são uma 
tradição importante das comemorações de aniversário da imigração japonesa no Brasil. No Parque do Ibirapuera, o 
Kenren coordenou o  Ireihi com a presença do cônsul geral do Japão em São Paulo, Takahiro Nakamae.
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Corre nos bastidores que, 
de uns tempos cá, a comu-
nidade nipo-brasileira “tem 
dado sorte com os últimos 
cônsules”. Kazuaki Obe 
– que faleceu em 2014 – 
exerceu o cargo de cônsul 
em São Paulo de janeiro de 
2009 até junho de 2012 e 
marcou sua passagem ao 
lado de sua esposa, Eiko, 
que conquistou a comuni-
dade nipo-brasileira com 
sua simpatia. Seu suces-
sor, o cônsul-geral Fuku-
shima assumiu o cargo no 
Brasil em julho de 2012, 
após ter sido ministro da 
Embaixada do Japão na 
Espanha (2010), cercado 
de expectativas. Não só 
desempenhou sua função 
como também entrou para 
a galeria dos “cônsules 

carismáticos”. Na sequên-
cia, veio o cônsul Takahiro 
Nakamae, que desde sua 
primeira entrevista ao Jor-
nal Nippak, tão logo foi 
apresentado à comunidade 
nipo-brasileira do Estado 
de São Paulo em cerimônia 
realizada pelas entidades 
nikkeis no Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social) deixou claro que a 
comunidade estava, nova-
mente, “bem de cônsul”. 
Agora, passados dois anos, 
Takahiro Nakamae está de 
malas prontas para o Ja-
pão. Sua última “missão” 
na condição de cônsul deve 
ser o 20º Festival do Japão. 
“Fico feliz por sentir que 
até o último dia posso ser 
últil”, disse. 

Confira entrevista do cônsul Nakamae à página 3

Sessão Solene na Câmara 
Municipal de SP homenageará 
os 109 Anos da Imigração
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Como acontece desde 2013, 
políticos nikkeis se unem 
mais uma vez para cele-
brar os 109 Anos da Imi-
gração Japonesa no Brasil. 
O evento é uma realização 
conjunta do deputado fe-
deral Walter Ihoshi (PSD-

-SP), dos deputados esta-
duais Jooji Hato (PMDB), 
Hélio Nishimoto (PSDB) 
e Pedro Kaká (PTN) e dos 
vereadores Aurélio Nomu-
ra (PSDB), Rodrigo Haya-
shi Goulart (PSD), George 
Hato (PMDB) e Ota (PSB).

Entidades homenageiam 
Condecorados de Primavera 

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

A comunidade nipo-bra-
sileira se reuniu no último 
dia 14 para homenagear 
cinco Condecorados de Pri-
mavera 2017 pelo governo 
japonês. Promovido por 37 
entidades nipo-brasileiras – 
entre elas o Bunkyo, Enkyo, 
Kenren, Câmara de Comér-

cio e Indústria Japonesa do 
Brasil e Aliança Cultural 
Brasil-Japão – o evento 
no Bunkyo contou com a 
presença de dirigentes das 
entidades co-promotoras, 
amigos, familiares e auto-
ridades, entre elas a cônsul 
adjunto, Hitomi Sekiguchi. 
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Festival do Japão trabalha para 
transmitir ‘a cultura que não aparece’
Você certamente já deve 
ter ouvido falar em cos-
play, mangá, taiko e ceri-
mônia do chá. Mas termos 
como “omotenashi”, “kai-
zen” e “mottainai” podem 
soar como novidades para 
o público que for ao 20º 
Festival do Japão, que 
acontece nos dias 7, 8 e 
julho, no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center, em São Paulo. Para 

o Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil) – en-
tidade responsável pela 
realização do evento e que 
reúne as 47 províncias ja-
ponesas – tão importante 
quanto apresentar a mile-
nar cultura japonesa ou o 
que há de mais moderno 
em termos de tecnologia, 
é transmitir “a cultura que 
não aparece”. 

Concurso Nacional de Leitura em Voz 
Alta reúne 123 alunos de 31 filiais
No dia 11 de junho foi rea-
lizado o 25º Concurso Na-
cional de Leitura em Voz 
Alta do Método Kumon, 
promovido pela filial ja-
ponesa da instituição, no 
auditório da matriz sul-
-americana, localizada 
no bairro do Paraíso,. “O 
primeiro ocorreu em 7 de 
novembro de 1993. Muita 

coisa mudou. A principal 
mudança foi em relação 
à idade dos participantes. 
No início, a quase totali-
dade era de crianças. Atu-
almente, metade são adul-
tos”, explica Tsay Chia 
Jong, uma das 31 orienta-
doras e que teve três alu-
nos inscritos de sua escola 
em Pinheiros.

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 06
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Novamente Brasil
Estou de volta ao Brasil, 

para um compromisso que 
assumi com o Consulado 
do Japão em São Paulo, 
onde fui convidada para 
participar de uma reunião.

Aproveitando a minha 
estadia em Araçatuba, a 
escola onde minha filha 
estuda, representada pela 
diretora Ilma, convidou-
-me para eu ministrar uma 
palestra para os jovens. E 
aceitei prontamente, pois 
falar para os adolescentes 
me revigora.

Pois bem, fui hoje, dia 
20, na escola Jorge Corrêa 
de Araçatuba para a con-
versa com os jovens. O 
tema foi: Educação no Ja-
pão.

Relatei sobre as dife-
renças das escolas no Bra-
sil e no Japão, as diferenças 
culturais são enormes, e 
por isso os alunos se mos-
traram tão interessados.

Mas para mim, mais 
importante que falar so-
bre cultura japonesa, é 
conseguir despertar algo 
nos jovens. E o que é esse 
“algo”? É indefinido, mas 
tento explicar assim, é 
aquele brilho no olhar, é 
aquele momento que os 
alunos entendem que são 
privilegiados, é despertar a 
consciência da importância 
deles para o mundo, é mos-
trar que todos são capazes 
e o quão importante é so-
nhar.

E enfatizei bem isso, 
o sonho! Sonhem alto, fa-
çam desse sonho o objetivo 
da vida de vocês e corram 
atrás. Não há nada de erra-
do nisso.

Errado é parar no 
tempo, errado é não evo-
luir, errado é não acreditar 
em si mesmo. Isso é pre-
judicial, pois a estagnação 
não é bom em nenhuma 
área da vida.

Minha filha Melissa, fez 
um poeminha para um tra-
balho escolar, e em poucas 
palavras mandou um super 
recado para todos: 

“Comparar você do ano 
passado

Ver a melhoria
E elogiar a si mesmo
Não é vergonha
 
Comparar você do ano 

passado
e não ver a melhoria
Isso que é vergonha”.
Se as minhas palavras 

na palestra de hoje, con-
seguir fazer a diferença na 
vida de um desses jovens, 
para mim, já valeu a pena. 
Missão cumprida!

A troca de energia que 
ocorre nessa interação com 
os jovens, me revitaliza. 
Sei que dou a palestra para 

falar sobre a minha experi-
ência, mas me faz tão bem 
que sinto que a maior bene-
ficiada sou eu!

A escola que minha fi-
lha estuda é pública, esta-
dual, e de excelente qua-
lidade. Já escrevi sobre 
isso antes, mas tenho que 
reforçar que a qualidade 
do ensino dessa escola 
me surpreendeu. Moro no 
Japão há muito tempo, e 
tinha algumas ideias este-
reotipadas e erradas sobre 
alguns aspectos do Brasil, 
e isso incluía a escola pú-
blica. Portanto o fato da 
minha filha frequentar essa 
escola, para mim, é motivo 
de orgulho! 

Me surpreendeu positi-
vamente o fato da maioria 
dos jovens ali presentes, já 
saberem a carreira profis-
sional que querem seguir. 
Pois quando dou palestras 
desse tipo para alunos bra-
sileiros no Japão, a res-
posta é desanimador, pois 
a maioria encontra-se per-
dida em relação ao futuro.

O Nelson Mandela, fez 
um discurso de posse em 
1994, que acho excelente, 
e adoro replicar para mim 
mesma nos momentos di-
fíceis:

“Nosso grande medo 
não é o de que sejamos in-
capazes.

Nosso maior medo é 
que sejamos poderosos 
além da medida. É nossa 
luz, não nossa escuridão, 
que mais nos amedronta.

Nos perguntamos: 
“Quem sou eu para ser bri-
lhante, atraente, talentoso 
e incrível?” Na verdade, 
quem é você para não ser 
tudo isso?

Bancar o pequeno não 
ajuda o mundo.

Não há nada de bri-
lhante em encolher-se para 
que as outras pessoas não 
se sintam inseguras em tor-
no de você.

E a medida que dei-
xamos nossa própria luz 
brilhar, inconscientemente 
damos as outras pessoas, 
permissão para fazer o 
mesmo”.

Não é incrível isso?
 
Podemos ser brilhantes? 

Sim, podemos! Só depende 
da conscientização e força 
de vontade de cada um.

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

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

COLUNA DA ERIKA TAMURA

sertará sobre a produção lite-
rária da comunidade japonesa 
no Brasil enquanto José de 
Souza Martins apresentará a 
APL. Para a Anbe, explica o 
presidente, interessa particu-
larmente o tema “manuten-
ção”. ”Estamos em busca de 
informações porque significa 

também a nossa própria so-
brevivência”, conta Miya-
mura, lembrando que, no ano 
passado, a Anbe esteve no 
Rio de Janeiro, onde conhe-
ceu a Academia Brasileira de 
Letras. O encontro contará 
também com a participação 
do neurologista Raul Marino, 
autor de várias obras sobre o 
assunto, entre elas, “O Cére-
bro Japonês” (1989).

Idealizada pelo psiquia-
tra Içami Tiba (1941-2015), 
a Academia Nipo-Brasileira 
de Escritores foi fundada 
em 2015 “tendo por finali-
dade o estudo, a orientação e 
a exposição da literatura em 
geral, incentivar e divulgar 
trabalhos literários, defender 
os direitos fundamentais dos 
escritores, pugnar pelo exer-
cício da manifestação do pen-

Membros da Academia 
Nipo-Brasileira de Escritores 
(Anbe) farão, neste sábado, 
24, uma visita à Academia 
Paulista de Letras (APL), no 
Largo do Arouche. De acordo 
com o presidente da Anbe, Hi-
demitsu Miyamura, trata-se 
de uma visita de cortesia que 
“servirá para conhecermos a 
APL e também sermos apre-
sentados à Academia”. Na 
ocasião, o grupo da Anbe será 
ciceroneado pelo acadêmico 
José de Souza Martins e pela 
secretária Maria de Fátima. 
Estão programadas visitas à 
biblioteca, à sala Petit Tria-
non – onde são eleitos os seus 
membros – e também o audi-
tório. Na sala, considerada “a 
mais bonita e significativa” 
da APL, acontecerá uma reu-
nião em que Miyamura fará 
uma apresentação da Anbe e 
o professor Alexandre Taka-
ra – que antecedeu Miyamura 
na Presidência da Anbe – dis-

samento, pela liberdade de-
mocrática, resgatar a memó-
ria de valores literários e cul-
turais de escritores, como de 
pessoas ilustres já falecidas, 
aprimorar o conhecimento e 
a preservação da língua pátria 
brasileira e japonesa, estudo, 
pesquisa e da história da ci-
vilização, da comunidade, da 
cidadania e dos direitos hu-
manos, além de divulgar tra-
balhos de reconhecido valor 
literário, artístico cultural em 
âmbito nacional e internacio-
nal”.

Reúne atualmente cerca 
de 45 membros, entre eles, 
Oscar Nakasato, André Kon-
do, Gilson Yoshioka, Paulo 
Kaneko e Célia Sakurai. In-
teressados em bater um papo 
informal com os escritores 
podem visitar o estande da 
Anbe no 20º Festival do Ja-
pão, que acontece nos dias 7, 
8 e 9 de julho, no São Paulo 
Expo. Na oportunidade, Ale-
xandre Takara, Gilson Yo-
shioka e Toshio Katsurayama 
estarão lançando seus novos 
livros. 

Takao Miyagui informa 
que o encontro na APL é aber-
to a todos os interessados e 
quem quiser é só comparecer 
com meia de antecedência, 
às 9h30, em frente ao prédio 
da APL, que fica no Largo do 
Arouche, 324 (quase esquina 
com a Av. São João). Informa-
ções e inscrições com Hide-
mitsu Miyamura (miyamura.
smargcargo@gmail.com) , 
Alexandre Takara (alexandre.
takara04@gmail.com), Ce-
lia Sakurai (celiasakurai2@
hotmail.com), André Kondo 
(kondoandre@gmail.com) e 
Jun Sakakura (secretaria@
anbe.org.br)

(Aldo Shiguti)

ALDO SHigUti

CULTURA

Escritores nikkeis da Academia Nipo-Brasileira visitam a 
Academia Paulista de Letras neste sábado

continuidade ao trabalho 
da geração atual”, explica o 
presidente da AOKB, Eiki 
Shimabukuro, acrescentando 
que haverá apresentações de 
danças, músicas, shamisen, 
country, karaokê e kenko 
taisso. 

Por mais que o nome pos-
sa sugerir, explica Shigueko 
Gushiken, trata-se de um 
evento aberto a todas as fai-

xas etárias. “No total, serão 
cerca de 200 artistas”, avisa 
Shigueko, que destaca, en-
tre outros, a participação do 
dançarino e coreógrafo Sa-
toru Saito, do Satoru Saito 
Ryubu Dojo e produtor do 
espetáculo  “Noite das Artes 
de Ryukyu”, que celebrou , 
no ano passado, os 90 anos da 
AOKB na Sala São Paulo.

Além da programação 

Com o objetivo de forta-
lecer o Departamento de Se-
nhoras e, por tabela, fortale-
cer também o próprio kenjin-
kai, o Fujinkai da Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil 
realizará neste domingo, 25, 
a partir das 13 horas, em sua 
sede (à Rua Thomáz de Lima, 
72), no bairro da Liberdade, 
em São Paulo, o 1º Encontro 
de Senhoras de Okinawa. Co-
ordenado pela presidente do 
Fujinkai da AOKB, Shigueko 
Gushiken, esta primeira edi-
ção deve contar com a par-
ticipação de 22 sub-sedes 
da Grande São Paulo dos 44 
shibus espalhados pelo ter-
ritório nacional. Desses, 12 
estarão representados artisti-
camente no palco com o que 
sabem fazer de melhor. “Será 
um evento diferente, onde a 
ideia não é divulgar apenas 
a cultura e tradição okinawa-
nas e sim oferecer oportuni-
dades para que surjam novos 
artistas e assim prepararmos 
sucessores para que deem 

artística, o público tam-
bém poderá se deliciar com 
os pratos típicos da ilha. O 
“carro-chefe” deve ser o 
Okinawa soba. De acordo 
com o presidente da AOKB, 
“é o soba mais gostoso do 
mundo”. “Nem em Okinawa 
existe igual”, garante Eiki, 
avisando que haverá também 
outras iguarias como o hijá 
nu shiru (sopa de cabrito), 
ashitebiti (joelho de porco) 
e o famoso saatá andagui 
(bolinho de chuva), todos 
preparados pelas senhoras da 
AOKB.

(Aldo Shiguti)

1º ENCONTRO DE SENHO-
RAS DE OKINAWA
Quando: Dia 25 de Junho (do-
mingo), a partir das 13 horas
Onde: Sede da Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil 
(Rua Thomaz de Lima, 72 – Li-
berdade)
Colaboração: R$ 15,00
Informações pelo telefone: 
11/3106-8823

ALDO SHigUti

COMUNIDADE

1º Encontro de Senhoras de Okinawa reúne dança, 
música e ‘o melhor Okinawa Sobá do mundo’

Sanae Sanabe, Shigueko gushiken, Eiki Shimabukuro e Yukio Higa

celia Sakurai e Hidemitsu miyamura

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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ENTREVISTA: CÔNSUL TAKAHIRO NAKAMAE

ALDO SHigUti

Corre nos bastidores 
que, de uns tempos 
para cá, a comunidade 

nipo-brasileira “tem dado 
sorte com os últimos côn-
sules”. Kazuaki Obe – que 
faleceu em 2014 – exerceu 
o cargo de cônsul em São 
Paulo de janeiro de 2009 até 
junho de 2012 e marcou sua 
passagem ao lado de sua es-
posa, Eiko, que conquistou a 
comunidade nipo-brasileira 
com sua simpatia. Seu suces-
sor, o cônsul-geral Noriteru 
Fukushima, assumiu o cargo 
no Brasil em julho de 2012, 
após ter sido ministro da Em-
baixada do Japão na Espanha 
(2010), cercado de expectati-
vas. Não só desempenhou sua 
função como também entrou 
para a galeria dos “cônsules 
carismáticos”. Na sequência, 
veio o cônsul Takahiro Naka-
mae, que desde sua primeira 
entrevista ao Jornal Nippak, 
tão logo foi apresentado à 
comunidade nipo-brasileira 
do Estado de São Paulo em 
cerimônia realizada pelas en-
tidades nikkeis no Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), deixou claro que 
a comunidade poderia ficar 
traqnuila. 

Passados dois anos desde 
que assumiu o cargo, Takahi-
ro Nakamae está de malas 
prontas para o Japão, onde 
aguardará novas instruções 
do governo japonês. “Como 
funcionário público, onde 
me mandarem eu irei”, disse 
Nakamae na tarde desta 
quarta-feira, 21, durante en-
trevista concedida ao Jornal 
Nippak no Consulado Geral 
do Japão em São Paulo.

Durante esse tempo, visi-
tou exatos 107 kaikans entre 
o interior de São Paulo e os 
Estados de Mato Grosso  e 
Mato Grosso do Sul. Lamen-
ta, aliás, não ter conhecido 
Minas Gerais – o Consulado 
de São Paulo abrange tam-
bém o Triângulo Mineiro – 
nem o Paraná. De Minas, por 
sinal, levará uma “descober-
ta”: o pão de queijo, cuja re-
ceita pegou na Internet. “Ten-
tei fazer uma vez mas não 
deu certo porque, ao invés do 
queijo de Minas ralado, usei 
o tipo parmesão. Sem saber 
que ele já contém muito sal, 
usei a mesma quantidade de 
sal sugerida na receita. E aí 
já dá para imaginar o resul-
tado”, disse ele, garantindo, 
porém, que obteve sucesso na 
segunda tentativa.

Em sua estada em São 
Paulo – o oitavo lugar que ele 
trabalha no exterior, incluindo 
Brasília, onde ficou um ano e 
nove meses, Takahiro Naka-
mae pegou as comemorações 
dos 120 Anos do Tratado de 
Amizade, Comércio e Nave-
gação Brasil-Japão e a reali-
zação dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016, além 
da inauguração da Japan 
House São Paulo.

“Minha passagem por São 
Paulo foi muito frutífera. Tra-
balhamos muito com o apoio 
da comunidade japonesa em 
São Paulo e no interior e tam-
bém agradeço muito à equipe 
do Consulado, que trabalhou 
arduamente comigo nesse pe-
ríodo”, destacou Nakamae, 
acrescentando que, apesar de 
já ter trabalhado em outros 
países latino-americanos, fi-
cou admirado com o trata-
mento dado pela sociedade 
brasileira à comunidade nik-
kei.

“Aqui [em São Paulo] é 
muito diferente. Não só pelo 
tamanho e quantidade da co-
munidade mas também por-
que ouvi muito em São Paulo 
– e quase não ouvi em outros 
lugares – o fato de muitos 

brasileiros expressarem sua 
admiração pela comunidade 
nipo-brasileira. Em outros 
países, os japoneses também 
são conhecidos por suas vir-
tudes, mas em São Paulo 
todos fazem questão de res-
saltar a contribuição dos imi-
grantes e seus descendentes 
para o desenvolvimento da 
sociedade brasileira”, afir-
mou Nakamae, lembrando 
que, na cerimônia de aber-
tura dos Jogos Olímpicos Rio 
2016, chamou a atenção um 
grupo com trajes “represen-
tando claramente” o Japão.

“As pessoas que estavam 
no estádio reagiram com 
muitos aplausos e expressões 
de exclamações. Trata-se de 
uma homenagem transmitida 
para bilhões de telespectado-
res em todo o mundo. Então, 
o Brasil é esse país que or-
ganiza um evento histórico e 
uma pessoa pensa nisso sem 
hesitar”, observa Nakamae, 
que citou ainda a inauguração 
da Japan House São Paulo – 
primeira instalação do projeto 
global do governo japonês no 
mundo.

“Estavam presentes o pre-
feito da cidade de São Paulo, 
o governador do Estado de 
São Paulo e o presidente da 
República, algo extraordi-
nário para a inauguração de 
um Centro Cultural de um 
país estrangeiro. Além disso, 
o prefeito, o governador e o 
presidente, em palavras di-
ferentes, falaram do mesmo 
orgulho de poder contar com 
os japoneses e da influência 
da cultura japonesa para o 
país. Isso, vindo de políticos, 
é muito importante pois eles 
calculam as palavras que vão 
usar”, afirmou o cônsul, que 
fará sua última viagem como 
cônsul neste fim de semana, 
quando visitará a cidade de 
Preisdente Prudente.

No dia 3 de junho, durante 
sua visita a Osasco, onde 
participou da cerimônia de 
abertura do 8º Japan Matsuri 
da Acenbo (Associação Cul-
tural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira de Osasco), Takahiro 
Nakamae mais uma vez deu 
demonstração de sua cordia-
lidade e elegância ao atender 
o jornalista Cláudio Hori e a 
reportagem do Jornal Nip-
pak em meio aos seus inúme-
ros compromissos que tinha 
no dia. 

Confira os principais tre-
chos:

P: Cônsul, esta é uma de 
suas últimas aparições na 

condição de cônsul geral do 
Japão em São Paulo já que 
o senhor está retornando a 
sua terra natal. Ficamos fe-
lizes em reencontrá-lo aqui 
e qual o seu balanço de sua 
estada aqui em São Paulo e 
a receptividade do público 
brasileiro? 

Takahiro Nakamae: Assumi 
o cargo há dois anos, exata-
mente em junho de 2015. 
Ao longo desse tempo tive a 
oportunidade de visitar várias 
associações no interior e na 
Capital, onde pude partici-
par de vários eventos, como 
o Japan Matsuri da Acenbo. 
Foram quase 
120 encontros 
com a comuni-
dade japonesa 
e a cada en-
contro ficava 
extremamente 
impressionado 
pela receptivi-
dade e caloro-
sa acolhida da 
c o m u n i d a d e 
nipo-brasileira 
e a amabilida-
de com a qual 
fui recepcio-
nado. Tenho 
que dizer que, 
através dessas 
oportunidades 
aprendi muito 
da cultura nik-
kei, do legado, 
do patrimônio 
cultural e his-
tórico que a 
c o m u n i d a d e 
nikkei veio pre-
servando e a cultura que a 
comunidade faz tanto esforço 
para divulgar. Esse esfoço é 
algo incomparável e único.

Nesses dois anos, tivemos 
muitos eventos. Quando assu-
mi o cargo, em 2015, celebra-
mos os 120 anos das relações 
diplomáticas entre o Japão e 
o Brasil. No ano passado ce-
lebrou-se os Jogos Olímpicos 
no Rio de Janeiro, mas aqui 
em São Paulo recebemos de-
legações japonesas de várias 
modalidades e organizamos 
vários eventos comemorati-
vos. Este ano conseguimos 
inaugurar a Japan House na 
Avenida Paulista graças a 
colaboração, compreensão e 
acolhida de toda a comuni-
dade japonesa.

Esta primeira etapa da Ja-
pan House está sendo muito 
boa. Ontem (dia 9 de junho), 
a Japan House São Paulo re-
gistrou 100 mil visitantes em 
um mês e três dias de funcio-

namento. Um número muito 
acima da nossa expectativa. 
Assim experimentei muitas 
coisas agradáveis, memo-
ráveis e inesquecíveis. E ao 
longo do meu serviço em São 
Paulo não posso deixar de di-
zer que fiquei impressionado 
pelo respeito a admiração que 
a comunidade japonesa con-
quistou na sociedade brasi-
leira. Claro que esse respeito 
foi conquistado através de 
muito sacríficio e esforço dos 
imigrantes e seus descenden-
tes para contribuir com o de-
senvolvimento do país. Não 
posso deixar de expressar, 
mais uma vez, a minha sin-

cera gratidão a essa história 
para com todos os membros 
da comunidade nipo-brasilei-
ra.

P: O senhor partindo, vai 
deixar muita saudade na co-
munidade nipônica...

Takahiro Nakamae: São 
Paulo é o oitavo lugar no 
exterior que trabalho e para 
mim, é sem dúvida, um dos 
mais memoráveis. Tantas 
memórias e amizades que 
fiz... Só tenho que agradecer 
essa oportunidade e espero 
ter desempenhado o mínimo 
necessário como cônsul geral 
e mais uma vez queria repetir 
minha gratidão pela amável 
acolhida.

P: E não deixará somente 
saudades como também 
muitas realizações. Mas há 
ainda projetos que o senhor 
gostaria de ter concluído e 

‘Vou guardar com carinho cada dia que passei em 
São Paulo’, afirma cônsul Takahiro Nakamae

não conseguiu por falta de 
tempo?

Takahiro Nakamae: Por 
um lado posso dizer que es-
tou deixando São Paulo com 
um forte sentimento de satis-
fação de ter trabalhado em 
vários projetos. Por outro, 
também devo dizer que estou 
deixando alguns projetos im-
portantes para meu sucessor. 
Um projeto que estávamos 
trabalhando é como revitali-
zar o legado da comunidade 
japonesa e transmitir isso 
para as novas gerações. Ou 
seja, como envolver os jo-
vens na grande comunidade 
nipônica. Sempre discordei 
da opinião que os jovens 
estão deixando a identidade 
japonesa através da integra-
ção na sociedade brasileira. 
Sou contra essa colocação. 
Ao longo do meu serviço tive 
a oportunidade de conhecer 
muitos jovens da Capital e no 
interior, além dos jovens que 
não pertencem aos kaikans 
e estão atuando individual-
mente como cidadãos bra-
sileiros. Pude constatar que 
cada um deles tem um fogo 
no seu coração da identidade 
japonesa, um aparente orgu-
lho de ser filho de imigran-
tes japoneses e estão sempre 
procurando oportunidade 
para se expressarem. Então, 
acho que se trata de como 
fornecer essa oportunidade, 
essa chance para muitos jo-
vens que potencialmente es-
tão dispostos a manifestarem 
seu orgulho de ser descen-
dente de japoneses. Talvez 
com várias ações, mas juntos 
com os mais antigos podería-
mos manifestar a nossa afei-
ção do legado que os nossos 
antepassados deixaram. Es-
tamos trabalhando com al-
gumas entidades nikkeis de 

jovens para 
elaborar um 
projeto envol-
vendo o bairro 
da Liberdade 
[o projeto será 
a n u n c i a d o 
nesta sexta-
-feira (23), du-
rante evento 
na Câmara 
de Comércio 
e Indústria 
Japonesa do 
Brasil]. Mas 
quero que sai-
bam que tem 
muitos jovens 
que volunta-
riamente estão 
t r aba lhando 
para convo-
car todos os 
i n t e g r a n t e s 
da comuni-
dade japonesa 
para mani-
festar nossos 

sentimentos juntos com os 
expatriados japoneses. Essa 
integração grande de confir-
marmos a nossa origem, a 
nossa raiz, acho que será um 
projeto muito bonito.

Outra coisa é que sempre 
me preocupei coma situação 
da educação de alguns filhos 
de brasileiros residentes no 
Japão e de ex-dekasseguis que 
voltaram para o Brasil. Não 
temos informações exatas da 
situação atual mas sabemos 
que a situação é abnegável. 
Talvez nós não tenhamos dado 
a devida atenção para esse 
assunto, mas estamos come-
çando a nos conscientizar para 
ajudar as crianças que tem 
dificuldades em se adapatar 
à sociedade brasileira. Essa é 
uma dificuldade muito grande. 
Quase 10% da comunidade 
japonesa, particularmente os 
jovens, moram trabalhando 
no Japão. Uma parcela muito 
grande de seus filhos estão 

fazendo um esforço enorme 
para fazer sua vida. Acho que 
é nossa responsabilidade ofe-
recer o devido apoio para uma 
melhor adaptação deles na so-
ciedade local.

P: O senhor acredita que a 
comunidade dará continui-
dade a esses projetos?

Takahiro Nakamae: Segu-
ramente vou falar com meu 
sucessor sobre esses projetos 
e venho falando destes temas 
com muitas personalidades 
da comunidade japonesa, in-
cluindo as diretorias de algu-
mas das principais entidades 
nipo-brasileiras e felizmente 
muitos têm expressado apoio 
a essas iniciativas. Tenho ple-
na confiança e sou otimista 
em relação ao futuro da co-
munidade japonesa no Bra-
sil porque conheço já muitas 
pessoas ansiosas para traba-
lhar em prol de um futuro me-
lhor da sociedade brasileira. 
A posição da comunidade 
japonesa na sociedade brasi-
leira é sólida e vai ficar ainda 
mais forte com a participação 
das novas gerações. 

P: Isso quer dizer que, onde 
quer o senhor vá, vai estar 
sempre acopanhando com 
carinho o que está aconte-
cendo com a comunidade 
nikkei aqui no Brasil....

Takahiro Nakamae: Vou 
guardar com carinho na mi-
nha memória cada um dos 
dias que passei em São Paulo.

P: Sua última participação 
em eventos da comunidade 
nipo-brasileira na condição 
de cônsul será no Festival do 
Japão?

Takahiro Nakamae: Devo 
partir de São Paulo no dia 9 
de julho, último dia do Festi-
val do Japão. Talvez vá para 
o Aeroporto direto (risos). 
Mas fico muito feliz pelo fato 
de sentir que até o último dia 
ainda posso ser útil e desem-
penhar minha função de côn-
sul. Isso me deixa muito feliz.

P: O senhor diria que a inau-
guração da Japan House São 
Paulo foi um de seus momen-
tos mais marcantes?

Takahiro Nakamae: A Japan 
House São Paulo, graças a 
compreensão da comunidade 
japonesa, foi lançada com 
enorme sucesso. Agora, o de-
safio é assegurar a continui-
dade e sustentabilidade desta 
instiuição em plena harmonia 
com a comunidade japonesa. 
O intuito da Japan House é 
apresentar o Japão contempo-
râneo de uma maneira dife-
rente daquela que foi herdada 
pela comunidade japonesa 
e ainda acrescentar mais um 
ingrediente a nossa apresen-
tação da rica cultura japonesa 
junto com todos esses esfoços 
que já vendo feito pela comu-
nidade nipo-brasileira.

P: Esperamos que o senhor 
volte para conferir in loco to-
das essas ações iniciadas no 
Brasil.

Takahiro Nakame: Obri-
gado. Sei que muito japo-
neses ficam em São Paulo 
depois de aposentandos pelo 
amor que mantém por São 
Paulo. Por enquanto devo 
continuar desempenhando 
minhas funções, mas sempre 
vou lembrar de São Paulo e 
desejo voltar algum dia para 
visitar São Paulo e quem 
sabe, pode ser em mais uma 
ocasião do Japan Matsuri.
(Aldo Shiguti. Com colabo-
ração de Claudio Hori)

cônsul takahiro Nakamae posa diante de um quadro do artista plástico Yutaka toyota

takahiro Nakamae discursa durante abertura do 8º Japan matsuri 
da Acenbo, em Osasco
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COMENTÁRIO (20/06/2017)

Os esforços internacio-
nais para combater o 
aquecimento global 

enfrentam um desafio de-
pois do presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
anunciar que seu país vai 
sair do Acordo de Paris so-
bre mudanças climáticas. 
O segredo para combater o 
aquecimento global está em 
aumentar a eficiência e redu-
zir as emissões de dióxido de 
carbono das usinas de energia 
movidas a carvão, já que elas 
continuam sendo a principal 
fonte de energia em vários 
países do mundo. Hoje, para 
o Comentário, conversamos 
com Yoshitaka Ishibashi, da 
Joban Joint Power Corpora-
tion, sobre o ciclo combinado 
de gaseificação de carvão in-
tegrado, ou IGCC nas iniciais 
em inglês, um processo de 
geração de energia a carvão 
mais eficiente. O Japão lidera 
o mundo no desenvolvimento 
desta tecnologia. Ishibashi é 
o gerente-geral de IGCC na 

usina de energia Nakoso, da-
quela corporação, em Fuku-
shima.

Ishibashi diz: “O Japão 
teve a iniciativa de mudar sua 
fonte de energia do petróleo 
para o carvão e outros com-
bustíveis depois da crise do 
petróleo de 1973. O acentu-
ado aumento nos preços do 
petróleo depois da Guerra do 
Yom Kippur, também conhe-
cida como Guerra Árabe-Isra-
elense de 1973, afetou a eco-
nomia internacional. Desde 
então, o Japão diminuiu o uso 
de usinas de energia movidas 
a petróleo, que eram seu com-
bustível principal, passando a 
usar mais usinas movidas a 
carvão. O combate à polui-
ção foi outro grande desafio 
para o Japão na década de 
1970. Engenheiros japoneses 
criaram métodos para filtrar 
os poluentes das emissões de 
usinas de carvão, tornando 
bem mais limpo este tipo de 
geração de energia. O Japão 
é um país pobre em recursos 

naturais. Sua necessidade de 
manter energia e riquezas 
naturais levou à procura de 
métodos mais eficientes de 
geração de energia a partir do 
carvão. O projeto do Japão 
para desenvolver a tecnologia 
IGCC teve início em 1983. A 
operação comercial de IGCC 
no Japão começou em 2013, 
depois de 30 anos de pesqui-
sas e desenvolvimento. IGCC 
é cerca de 20% mais eficiente 
que as usinas convencionais 
de carvão, e emite cerca de 
20% a menos de dióxido de 
carbono. 

Recentemente, os Esta-
dos Unidos estão passando 
para o gás de xisto como 
fonte de energia, enquanto a 
Europa está mudando para 
fontes renováveis de energia, 
mas muitos países do mundo 
ainda dependem do carvão 
como uma fonte razoável de 
energia. Cerca de 40% da 
eletricidade produzida glo-
balmente é proveniente de 
usinas de carvão. Na China, 

o maior país emissor de dió-
xido de carbono do mundo, 
acredita-se que cerca de 70% 
da energia é proveniente do 
carvão. A geração de energia 
através do carvão é um pré-
-requisito para o progresso de 
países em desenvolvimento. 
Muitos representantes estran-
geiros vieram até a Usina de 
Nakoso, já que vários países, 
da América do Sul, do sudes-
te da Ásia e da Europa do les-
te estão considerando utilizar 
IGCC.

Duas grandes usinas de 
IGCC estão sendo atualmente 
construídas na província de 
Fukushima. O projeto visa 
criar empregos naquela pro-
víncia, que foi muito prejudi-
cada pelo tsunami e acidente 
nuclear de 2011. Outro ob-
jetivo é fazer com que Fu-
kushima lidere o mundo em 
tecnologia menos poluente de 
energia do carvão, com mais 
eficiência e menos emissões.”

Este foi o Comentário.

Tecnologia de ponta na geração de 
energia desenvolvida em Fukushima

O secretário-chefe do Ga-
binete do Japão, Yoshihide 
Suga, ofereceu suas condo-
lências aos marinheiros mor-
tos na colisão do destroier 
USS Fitzgerald com um na-
vio cargueiro.

Em coletiva de imprensa 
na segunda-feira, Suga decla-
rou que envia seus pêsames 
às famílias das vítimas. Ele 
ainda manifestou solidarie-
dade aos feridos no acidente 
e disse estar rezando pela sua 
rápida recuperação.

O secretário-chefe afir-
mou que as autoridades japo-
nesas estão analisando o caso 
e colhendo informações junto 

ao lado americano. Ele disse 
ainda que os investigadores 
estão tentando determinar a 
causa da colisão.

Repórteres perguntaram 
se o acidente com o destroier 
iria afetar o monitoramento 
das atividades militares e de 
mísseis da Coreia do Norte, 
mas Suga disse não poder 
comentar as operações das 
Forças Armadas dos Estados 
Unidos.

O secretário-chefe decla-
rou que garantir a capacidade 
de dissuasão americana é ex-
tremamente importante, já 
que a situação de segurança 
regional tem se complicado.

SOLIDARIEDADE (19/06/2017)

Porta-voz do governo japonês 
oferece condolências a vítimas 
de colisão com destroier 
americano

O chefe da Agência de 
Energia Atômica do Japão 
se desculpou pelo incidente 
que resultou na exposição de 
5 trabalhadores a substâncias 
radioativas.

O acidente ocorreu no iní-
cio deste mês em uma insta-
lação de pesquisa, no norte 
de Tóquio, que é operada 
pela agência. Os trabalhado-
res estavam inspecionando 
um contêiner de combustível 
nuclear quando um saco no 
interior do compartimento 
estourou repentinamente, ex-
pelindo pó radioativo.

Na segunda-feira, a ope-
radora produziu um informe 
preliminar para o setor de 
regulação nuclear do país 
explicando como o incidente 

ocorreu.
O presidente da Agência 

de Energia Atômica do Japão, 
Toshio Kodama, disse à im-
prensa que o órgão não ima-
ginou que havia riscos e não 
foi capaz de prever o eventual 
acidente.

Disse ainda que a agência 
tem de trabalhar sobre a ques-
tão de conscientização dos tra-
balhadores, indicando assim 
que sua cultura de trabalho 
estava por trás do acidente.

A operadora tenciona con-
tinuar com sua investigação 
sobre a causa do acidente e 
deseja considerar medidas 
para evitar recorrências, antes 
de submeter um outro relató-
rio para o órgão de regulação 
nuclear.

RADIOATIVIDADE (19/06/2017)

Chefe da Agência de Energia 
Atômica do Japão se desculpa 
por exposição de trabalhadores 
à radioatividade

Militares americanos noti-
ficaram o governo japonês de 
que irão começar a usar 4 no-
vos helipontos em Okinawa. 
Os residentes de locais próxi-
mos estão preocupados com 
barulhos e possíveis acidentes 
que o uso possa vir a causar.

Os helipontos foram cons-
truídos na Área de Treina-
mento Norte dos militares 
americanos, como condição 
para devolver a metade de 
seu terreno para o controle ja-
ponês. Os helipontos poderão 
ser usados pela aeronave de 
transporte Osprey, dos Esta-
dos Unidos, e por outros he-
licópteros.

Fontes próximas do Mi-
nistério da Defesa do Japão 
disseram que os militares 
americanos informaram o 

lado japonês de que vão ini-
ciar o uso de helipontos já no 
final de junho. Outros dois já 
se encontram em serviço.

Os helipontos que foram 
terminados em dezembro ro-
deiam da área residencial do 
distrito de Takae, no vilarejo 
de Higashi.

A comunidade quer que 
militares americanos evitem 
sobrevoar o território local e 
também se abstenham de pro-
duzir ruídos à noite ou cedo 
pela manhã.

As pessoas estão também 
preocupadas com possíveis 
acidentes, especialmente de-
pois da queda de um Osprey 
em dezembro, em águas li-
torâneas da cidade de Nago, 
também na Província de Oki-
nawa.

OKINAWA (19/06/2017)

Estados Unidos vão começar 
a usar mais helipontos em 
Okinawa

A Mitsubishi Heavy In-
dustries vai exibir o seu avião 
a jato no Salão Aéreo Inter-
nacional de Paris — um dos 
maiores eventos da aviação 
mundial.

O Mitsubishi Regional Jet 
(MRJ) é o primeiro avião de 
passageiros fabricado pelo 

Japão em cerca de 50 anos. 
A empresa apresentou o jato 
para a mídia no domingo, vés-
pera da primeira exibição da 
aeronave no Salão Aéreo fran-
cês. Companhias aéreas do Ja-
pão, dos Estados Unidos e de 
outros países já fizeram pedi-
dos de 447 dos novos aviões.

AVIAÇÃO (19/06/2017)

Avião japonês MRJ será exibido 
no Salão Aéreo de Paris

O ministro da Educação 
do Japão disse que um novo 
documento relacionado ao 
controverso plano de inaugu-
ração de uma escola de vete-
rinária foi encontrado em seu 
ministério.

Na terça-feira, Hirokazu 
Matsuno disse que o docu-
mento foi encontrado durante 
uma investigação interna 
após a NHK divulgar com 
exclusividade a existência do 
documento na segunda-feira 

à noite.
Matsuno afirmou que se 

trata de uma compilação de 
comentários feitos pelo vice-
-secretário-chefe do Gabinete, 
Koichi Hagiuda, quando ele se 
reuniu com o chefe do birô mi-
nisterial em outubro passado.

O documento diz que Ha-
giuda instruiu o ministério a 
agir pela aprovação do plano 
do Instituto Educacional Kake 
para a abertura de uma escola 
na cidade de Imabari, no oeste 

ESCOLA VETERINÁRIA (20/06/2017)

Documento sobre controversa inauguração de escola de 
veterinária é encontrado no Ministério da Educação japonês

do Japão. A empresa é admi-
nistrada por um amigo pró-
ximo do premiê Shinzo Abe.

Segundo o documento, 
Hagiuda disse ao chefe do 
birô que o escritório do pri-
meiro-ministro estava deter-
minado a seguir com o plano. 
Os papéis também revelam 
que ele apresentou um cro-
nograma para a aprovação, 
dizendo que Abe queria a es-
cola aberta em abril de 2018.

Matsuno afirmou que o 

documento foi compilado por 
um funcionário de seu minis-
tério que acrescentou aos diá-
logos entre Hagiuda e o chefe 
do birô informações obtidas 
por outras pessoas.

O ministro da Educação 
ressaltou que Hagiuda ne-
gou ter dito que Abe estabe-
leceu um cronograma para a 
abertura da escola. Ele disse 
também que o chefe do birô 
negou ter recebido instruções 
de Hagiuda.

O ex-presidente da Mori-
tomo Gakuen, uma adminis-
tradora de escolas no oeste do 
Japão, negou ter fraudado pro-
positadamente o governo para 
obter subsídios.

Yasunori Kagoike é acusa-
do obter subsídios de maneira 
ilegal ao inflar o número de 
estudantes com deficiência 
e professores em seu jardim 
de infância, na província de 
Osaka. Ele também é acusado 
de receber subsídios ilegal-
mente ao submeter orçamentos 
diferentes para a construção de 
uma escola primária aos gover-
nos central e provincial.

A Promotoria Distrital de 
Osaka vasculhou o escritório 
do jardim de infância e a re-
sidência do ex-presidente da 

Moritomo Gakuen, na noite 
de segunda-feira até a manhã 
de terça.

Após a busca, Kagoike 
declarou à imprensa que, ao 
passo que havia pontos que 
precisava refletir a respeito, 
ele agiu enquanto discutia o 
processo com servidores ad-
ministrativos.

A Moritomo Gakuen está 
mergulhada em escândalos e 
tem sido um dos principais te-
mas debatidos no Parlamento. 
A administradora planejava 
inaugurar uma escola primária 
em um terreno adquirido junto 
ao governo por um preço bem 
abaixo do mercado. A mulher 
do primeiro-ministro Shinzo 
Abe estava prevista para ser 
diretora honorária da escola.

MORITOMO GAKUEN (20/06/2017)

Ex-presidente da Moritomo 
Gakuen nega ter fraudado 
governo para obter subsídios

Representantes dos sobre-
viventes japoneses da bomba 
atômica exortaram potên-
cias nucleares e seus aliados 
a aderirem a um tratado que 
proíbe tais armas.

A segunda rodada de ne-
gociações visando concluir 
o primeiro tratado do mundo 
que proíbe as armas nucleares 
está sendo realizada nas Na-
ções Unidas, em Nova York.

Na segunda-feira, tercei-
ro dia das conversações, dois 
sobreviventes do bombardeio 
de Nagasaki fizeram discur-
sos.

Masao Tomonaga, que 
atua como diretor honorário 
de um hospital para sobre-
viventes da bomba atômica, 
recordou que um paciente 

de leucemia lhe disse que 
a bomba sobreviveu por 60 
anos no fundo de seu corpo. 
Tomonaga declarou que po-
tências nucleares e países que 
dependem de guarda-chuvas 
nucleares são fortemente en-
corajados a aderirem ao trata-
do para torná-lo verdadeira-
mente eficaz.

Masako Wada, por sua 
vez, ressaltou que as armas 
nucleares deveriam ser elimi-
nadas pelos seres humanos já 
que são eles mesmos quem as 
desenvolveram e as utiliza-
ram.

O presidente das negocia-
ções espera adotar um esboço 
do tratado antes do encerra-
mento das mesmas no dia 7 
de julho.

SOBREVIVENTES DA BOMBA (20/06/2017)

Sobreviventes da bomba 
atômica exortam potências 
nucleares a aderirem a tratado

A Agência da Casa Im-
perial do Japão informa que 
possivelmente fará um anún-
cio oficial do noivado da prin-
cesa Mako com Kei Komuro 
no dia 8 de julho.

Naquele mesmo dia os 
futuros noivos deverão fazer 

pronunciamentos sobre o noi-
vado, separadamente, em co-
letivas de imprensa.

Vários eventos e cerimô-
nias deverão ser realizadas 
antes do casamento, que está 
planejado para o ano que 
vem.

FAMÍLIA IMPERIAL (20/06/2017)

Noivado de princesa japonesa 
deverá ser anunciado em julho

A governadora de Tóquio 
disse que o famoso mercado 
de Tsukiji será transferido 
para um novo local envolvi-
do numa controvérsia. En-
tretanto, a transferência pode 
não ser permanente.

A governadora Yuriko 
Koike participou de uma co-
letiva de imprensa na terça-
-feira para revelar o plano.

Tsukiji é famoso por seu 
mercado de alimentos e é 
uma popular atração turística. 
Entretanto, ele tem mais de 
80 anos e está dando sinais de 
envelhecimento. Um plano 
anterior determinava a trans-
ferência do mercado para a 

região vizinha de Toyosu. 
Entretanto, Koike suspendeu 
o plano mencionando preo-
cupações com a segurança. 
Testes revelaram altos níveis 
de toxinas na água no subsolo 
do local.

O novo plano também 
determina a transferência do 
mercado para Toyosu. 

O antigo local será re-
formado no futuro. Quando 
as reformas terminarem, ao 
menos uma parte do mercado 
será transferida de volta para 
Tsukiji.

O plano diz que transferir o 
mercado de volta ao local an-
tigo irá tirar vantagem de sua 

MERCADO DE TSUKIJI (20/06/2017)

Famoso mercado de Tsukiji será transferido para Toyosu
marca já estabelecida. Toyosu 
servirá então como um centro 
para alimentos congelados 

e refrigerados. Autoridades 
ainda precisam decidir se 
manterão um mercado lá.
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A comunidade nipo-
-brasileira se reuniu 
no último dia 14 para 

homenagear cinco Condeco-
rados de Primavera 2017 pelo 
governo japonês. Promovido 
por 37 entidades nipo-brasi-
leiras – entre elas o Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social), Enkyo (Beneficên-
cia Nipo-Brasileira de São 
Paulo), Kenren (Federação 
das Associações de Províncias 
do Japão no Brasil), Câmara 
de Comércio e Indústria Japo-
nesa do Brasil e Aliança Cul-
tural Brasil-Japão – o evento 
no Bunkyo contou com a pre-
sença de dirigentes das enti-
dades co-promotoras, amigos, 
familiares e autoridades, entre 
elas a cônsul geral adjunto do 
Japão em São Paulo, Hitomi 
Sekiguchi.

Este ano, foram homena-
geados o desembargador apo-
sentado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Jo 
Tatsumi, com a Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Ouro com 
Roseta; o ex-presidente da As-
sociação Cultural e Esportiva 
Nipo-Brasileira de Atibaia, 
Masasuke Kuroki, com a Or-
dem do Sol Nascente, Raios 
de Ouro e Prata; o engenheiro 
agrônomo e diretor e pesqui-
sador do Instituto Florestal 
da Secretaria do Meio Am-
biente de São Paulo, Guenji 
Yamazoe, com a Ordem do 
Sol Nascente, Raios de Ouro 
e Prata; a ex-presidente da 
Assistência Social Dom José 
Gaspar – Ikoi-no-Sono, So-
noko Yoshiyasu, com a Or-
dem do Sol Nascente, Raios 
de Prata e o presidente do Ins-
tituto Cultural Nipo-Brasileiro 
de Campinas, Nituo “Mitsuo” 
Tsukada, com a Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Prata.

Como de costume, a ceri-
mônia ocorreu após a outorga 
das honrarias na residência 
oficial do cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, no bairro do 
Morumbi (zona Sul de São 
Paulo).

Fibra admirável – Discur-
sando em nome de todas as 
entidades nipo-brasileiras pro-
motoras, a presidente do Bun-
kyo, Harumi Goya, explicou 
que “esta condecoração repre-
senta uma espécie de materia-
lização do reconhecimento do 

governo japonês à brilhante 
atuação de seus descendentes 
em prol da cultura japonesa 
e do relacionamento Brasil-
Japão”.

Destacou que, dos home-
nageados, dois deles residem 
no interior de São Paulo – Ma-
sasuke Kuroki e Nituo “Mi-
tsuo” Tsukada. “Ambos, gra-
ças a seu espírito de liderança, 
foram importantes protago-
nistas do esforço envolvendo 
toda a comunidade local para 
conquistar melhorias em suas 
entidades, para promover o 
ensino da língua japonesa e 
a difusão da cultura japonesa 
na sociedade brasileira”, disse 
Goya, lembrando que os ou-
tros dois homenageados, resi-
dentes na capital paulista, têm 
como referência os estudos 
universitários para especiali-
zação em suas respectivas ati-
vidades.

“Um deles, que infeliz-
mente não está presente nesta 
homenagem, é o desembar-

gador aposentado do TJ do 
Estado de São Paulo, Jô Ta-
tsumi , que foi presidente da 
Aliança Cultural Brasil-Japão 
e membro atuante do Insti-
tuto de Direito Comparado 
Brasil-Japão. O outro con-
decorado, Guenji Yamazoe, 
dedicou sua vida aos estudos 
das árvores brasileiras. Ocu-
pou a presidência da Abjica e 
junto ao Bunkyo desenvolveu 
um trabalho marcante junto à 
Comissão do Prêmio Kiyoshi 
Yamamoto, da qual foi pre-
sidente. Atualmente ocupa 
a presidência da Associação 
Cultural Tottori Kenjinkai do 
Brasil”, observou a presidente 
do Bunkyo, destacando que 
“entre os homenageados, te-
mos uma mulher”. “Sonoko 
Yoshiyasu, discreta, retraída, 
corpo franzino, mas possuido-
ra de admirável fibra e força 
interior”, explicou Goya.

Hitomi Sekiguchi, que 
também ressaltou as qualida-
des de cada um dos condeco-

rados, observou que “graças a 
personalidades como eles, o 
Brasil é considerado um país 
muito amigo do Japão”.

De baixo custo – Entre os 
condecorados, Guenji Yama-
zoe lembrou sua trajetória 
explicando que sua infância e 
juventude “foram parecidas” 
como as de muitos. Arrancou 
risos dos convidados ao afir-
mar que casou uma única vez, 
não se divorciou, nunca foi 
preso por ter cometido aciden-
tes graves, teve dois empregos 
na vida e que há 60 anos con-
tribui com a Previdência. “Sou 
um cidadão de baixo custo”, 
brincou. Ao Jornal Nippak, 
Yamazoe disse que a conde-
coração, dada pelo imperador 
do Japão, é uma grande honra. 
“É totalmente inesperado e 
aumenta nossa reponsabilida-
de”, afirmou.

Acompanhado da esposa, 
Thitoce, e dois dois filhos – 
Sonia e Ricardo Sakae – Nituo 
(Mitsuo) Tsukada disse que fi-
cou feliz com a honraria. 

Sonoko Yoshiyasu, que 
desde 1958, tem se dedicado 
ao Ikoi-no-Sono, revelou que 
“estava meio perdida”. “Mas 
compartilho esta homenagem 
com as pessoas que traba-
lharam para a construção do 
Jardim de Repouso São Fran-
cisco e com todos que se em-
penharam para que, através do 
calor humano, se desdobraram 
para que todos pudessem se 
sentir em casa”.

Veja mais fotos à pag 8
(Aldo Shiguti)

Entidades homenageiam Condecorados de 
Primavera 2017 pelo governo japonês

Lixo, no Brasil? Ai... ai... ai...

NIPÔNICA

Mário estava na sala as-
sistindo àquele programa 
sobre violência urbana, 
como se já aguardando pela 
chegada de Hiroaki, Devido 
ao trabalho, não tem hora 
para chegar. Às vezes, chega 
até mesmo depois do notici-
ário que tanto aprecia. Por 
isso, Mário já se determinou 
que o aguardaria só até certo 
momento para jantarem jun-
tos.

Como Hiroaki tem pró-
pria chave da casa, Mário 
não necessita se preocupar 
em abrir a porta para ele, 
mas como estranhou que 
estava demorando para en-
trar, mesmo já estando em 
frente à porta, além de pare-
cer estar resmungando, não 
aguentou e foi até a porta e 
a abriu. O japonês já estava 
prestes a fazê-lo... com sa-
patos na mão e expressão de 
raiva.

— Ué, Hiro?! O que 
houve? E por quê está com 
os sapatos na mão?

— Aaa... caralh...! Muito 
lixo lá em cima, na cal-
çada... sujeira, lama, no-
jento! — respondeu Hiro, 

muito revoltado.
— Puxa! Cê tá brabo 

mesmo, héim! Nunca o ouvi 
falar um palavrão! — Mário 
se admirou — Pra estar as-
sim é porque deve ter mesmo 
muito lixo, lá. E acabou de 
chover!

— Então...! Na calçada de 
uma avenida! Não acreditar!

— Entre logo, então, e vá 
tomar seu banho primeiro — 
Mário apressou-o a entrar.

Com os sapatos na mão, 
Hiroaki entrou e os levou 
até o tanque, onde resolveu 
já lavá-los e deixa-los a se-
car num cantinho coberto, do 
lado de fora da casa. Depois, 
foi tomar seu banho.

Mário resolveu espera-lo 
para jantarem juntos.

— Caramba, Hiro... tinha 
tanto lixo assim? — agora, 
na mesa de jantar, televisão 
ligada, Mário perguntava a 
Hiroaki — E aquela calçada 
é larga, héim!

— Então! Como poder? 
Calçada inteira! — Hiroaki 
não se conformava — E na 
avenida! Não ter como! Ter 
de pisar em cima!

— No Japão isso nunca 

ocorreria, né, Hiro?
— Nunca! — respon-

deu de pronto — autor levar 
multa grande!

— É... é preciso multar 
aqui também quem faz esse 
tipo de coisa — Mário con-
cordou.

— Problema é que aqui 
não ter coleta pública reciclá-
vel

— E acha que adiantaria... 
aqui, Hiro — Mário sorriu-
-lhe.

— Humn... Verdade. Acho 
que não! — Hiro correspon-
deu — Outro dia ver homem 
chutar saco de lixo na calçada 
que então rasgar e espalhar 
no chão.

— Viu? Mesmo esse 
monte de hoje. Se ainda esti-
vesse bem juntado e ninguém 
fizesse esse tipo de coisa, 
você não estaria reclamando 
agora. Não é?

— Verudade! Precisar 
mudar cabeça de brasileiro.

— Concordo. Até pra fa-
zer lixo o brasileiro é ruim — 
Mário resolveu acrescentar 
— porque não mede a quan-
tidade que come no prato e 
joga a metade no lixo...

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

— Verudade! Mottai-
nai! (desperdício!). Japonês 
sempre deixar prato limpo!

— Verdade! Outro dia, 
li que nosso lixo é um dos 
mais ricos para fazer com-
postagem, adubo... e que 
o do Japão não serve para 
isso... — Mário soltou uma 
gargalhada.

— Verudade?! — Hiro 
acompanhou-o na gargalha-
da.

— Pois é, Hiro. Agora 
que está mais calmo, só pos-
so te pedir desculpa pelo que 
fazem nossos brasileiros...

— Quê isso, Mário-san. 
Você ser prova que nem to-
dos são assim. Tocar aqui! 
— e deu-lhe a mão.

O grande problema
Não está no lixo espalhado
Mas na mente lixo.

Sonoko Yoshiyasu ao lado do cônsul takahiro Nakamae

O condecorado Jo Tatsumi na residência oficial do cônsul

guenji Yamazoe com a esposa, o cônsul e lideranças

Os homenageados, familiares, lideranças e autoridades no Bunkyo

Nituo (mitsuo) tsukada com a esposa e o cônsul Nakamae

masasuke kuroki e a esposa com o cônsul takahiro Nakamae

ASSINE – Jornal Nippak
(11) 3340-6060

Condecorados recebem honraria na residência oficial do cônsul geral do Japão em São Paulo
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Você certamente já 
deve ter ouvido falar 
em cosplay, mangá, 

taiko e cerimônia do chá. Mas 
termos como “omotenashi”, 
“kaizen” e “mottainai” podem 
parecer estranho  para o pú-
blico que for ao 20º Festival 
do Japão, que acontece nos 
dias 7, 8 e julho, no São Paulo 
Expo Exhibition & Conven-
tion Center, em São Paulo. 
Para o Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil) – entidade 
responsável pela realização 
do evento e que reúne as 47 
províncias japonesas – tão 
importante quanto apresentar 
a milenar cultura japonesa ou 
o que há de mais moderno em 
termos de tecnologia, é trans-
mitir “a cultura que não apa-
rece”. 

Pelo menos foi o que ficou 
claro na coletiva de imprensa 
realizada no último dia 4, na 
Japan House São Paulo, na 
Avenida Paulista (região da 
Bela Vista). O evento contou 
com a presença de autoridades 
e patrocinadores: Yasuo Ya-
mada, presidente do Kenren; 
Toshio Ichikawa, presidente 
da Comissão Executiva do 
Festival do Japão; Guillermo 
Muro, vice-presidente insti-
tucional da Japan House São 
Paulo; Daniel Galante, diretor 
de operações do São Paulo 
Expo; Olavo Mitsuo Kimura, 
gerente executivo do Brades-
co Nikkey; Celso Simomura, 
vice-presidente da Toyota do 
Brasil; e Luiz Akuta, gerente 
de desenvolvimento de negó-
cios da Mitsubishi Eletric.

Na abertura, foi apresen-
tado o teaser do 20º Festival 
do Japão, que mostra a nova 
estrutura do São Paulo Expo, 
com novos acessos, garagem 
coberta com capacidade para 
4.500 veículos, elevadores, 
além da facilidade em chegar 
ao local pelo ônibus gratuito 
oferecido nos dias de evento.

O presidente Yamada 
abriu a coletiva com palavras 
de agradecimento em japo-
nês e português. Em seguida, 
Ichikawa falou sobre os tra-
dicionais conceitos japoneses 
que são usados no Festival do 
Japão e sobre as estratégias de 
organização do evento, que 
conta com a ajuda e o carinho 
de 6 mil voluntários.

De acordo com Ichikawa, 
o Festival do Japão nasceu 
na Marquise do Parque do 
Ibirapuera (zona Sul de São 
Paulo) para ser divulgado 
como festival. “Hoje, passa-
dos 20 anos, já ultrapassou 
essa marca de festival e esta-
mos trabalhando como sendo 
um megaevento cujo objetivo 
é divulgar a cultura japonesa. 
Mas o que é essa cultura japo-
nesa? A gratidão em relação a 
outra pessoa, por exemplo, é 
típico da cultura japonesa e 
que nós chamamos de omo-
tenashi. Quando você vai 
em qualquer loja japonesa, 
lá está o presidente na porta 
recebendo todos os visitantes. 
Não é só um aceno de cabeça, 
ele tem uma postura de tron-
co. Essa prática nós também 
utilizamos no festival. Todos 
os voluntários recebem os vi-
sitantes com um sorriso. Na 
Praça de alimentação todos 
estão com um visual bonito, 
sorridentes e orgulhosos de 
estar apresentando sua culi-
nária regional e esperando 
também um sorriso após a 
pessoa consumir aquela co-
mida. Tudo isso faz parte da 
cultura que nós estamos colo-
cando no festival mas que não 
aparece. Nós da organização 
estamos bastante atentos para 
que essa cultura também seja 
divulgada”, explicou Ichika-
wa, que lembrou ainda um 
episódio que se tornou uma 

“marca registrada dos torce-
dores japoneses” presentes 
nos estádios brasileiros du-
rante os jogos da seleção ni-
pônica na Copa do Mundo de 
2014.

Mottainai – “Após os jogos 
da seleção japonesa, os tor-
cedores promoviam uma lim-
peza geral nos estádios. Isso 
faz parte da cultura japonesa. 
E junto com isso também vem 
a palavra mottainai, que é re-
ciclar, não desperdiçar aquilo 
que a natureza oferece para a 
gente. Também nós do festi-
val estamos criando um aquá-
rio com o que antes – há uns 
três anos – eram chamados de 
catadores de lixo e hoje são 
pessoas que reciclam os re-
síduos. Fizemos uma gaiola 
com mais ou menos 50 coo-
peradas que trabalham para 

fazer a seleção de resíduos. 
Nós geramos mais ou menos 
38 caçambas grandes de lixo 
que antes eram simplesmente 
ignoradas. Hoje não. Só joga-
mos 9 caçambas, na verdade, 
8, se conseguir 9 pagamos 
um prêmio de mil reais para 
cooperativa como forma de 
estimulo. Então, são 50 co-
operadas, e se cada família 
tiver 5 membros, são 250 
pessoas que o festival estará 
contribuindo para aumentar 
sua renda mensal dentro do 
conceito mottainai”, destacou 
Ichikawa, afirmando que “nós 
utilizamos diversos conceitos 
da cultura japonesa para ela-
borar o projeto do festival e 
mostrar para o público em ge-
ral os valores que vem desses 
conceitos”.

Kaizen – “A cada ano que 
passa o pessoal vai ver que 
isso é natural. Hoje nós te-

mos exemplos de crianças 
nas escolas que já tem uma 
consciência da importância 
de reciclar materiais e econo-
mizar bens naturais. Ou seja, 
nós começamos a ter gerações 
que já estão pensando nisso. E 
é gratificante saber que o fes-
tival contribui para consolidar 
esses conceitos que já existem 
nos jovens”, disse Ichikawa, 
explicando que “a síntese da 
fórmula” para satisfazer os vi-
sitantes do Festival do Japão 
é a expressão “kaizen”, que 
para os organizadores do fes-
tival pode ser traduzido como 
uma melhora constante e re-
novação do conteúdo a cada 
evento.

Parceria – Tanta preocupação 
não passou despercebida da 
GL event, grupo francês que 
administra o São Paulo Expo. 

Para Daniel Galante, “a 
cada ano a gente aprende 
muito com a cultura ja-
ponesa”. “No primeiro 
ano, quando fui trabalhar 
com eles e me disseram 
que teriam 6 mil volun-
tários pensei que seria 
um caos. Os voluntários 
vem com a intenção de 
ajudar mas quando você 
fala em três seguidos de 
evento e ainda chegar 
antes e muitas vezes sair 
depois de todo mundo, a 
pessoa acaba desisitin-
do no meio do caminho. 
Não porque ele não tem 

vontade, mas o voluntário 
acaba cansando porque não 
tem obrigação. Foi assim nos 
Jogos Olímpicos. Mas acabei 
me surpreendendo porque 
eles não só chegavam an-
tes e participavm até o final 
como atendiam todo mundo 
sorrindo. E talvez estives-
sem trabalhando melhor que 
os funcionários contratados. 
Isso foi um aprendizado que 
nós tivemos da cultura japo-
nesa, isto é, quando você se 
compromete, você tem que 
fazer pois há outras pessoas 
que dependem disso. A cada 
ano a cultura japonesa ensina 
muito para a gente, em tudo. 
Não é a toa que as indústrias 
japonesas fazem  sucesso em 
todos os países que atuam”, 
destacou Galante.

Para Ichikawa, a parceria 
com a GL está sendo muito 
importante para a continui-
dade do festival. “Estamos 

no quinto ano de parceria 
com a GL. É uma parceria 
de longa data que só tenho a 
agradecer. Há dois anos nós 
temos recebido apoio cultural 
muito significativo que per-
mite que a gente consiga fazer 
um grande festival. Sem esse 
apoio cultural com certeza se-
ria muito dificil para a gente”, 
disse Ichikawa, afirmando que 
“a GL está acreditando que o 
festival contribui como um 
megavento para a cidade de 
São Paulo e, de certa forma, 
também beneficia a São Paulo 
Expo em sua grandeza”.

Tema – Este ano, com o tema 
“20 Anos de Integração,. Har-
monia e Cultura”, o Festival 
do Japão apresentará shows 
musicais, atrações culturais, 
danças típicas, culinária re-
gional das províncias japo-
nesas, exposições culturais, 
workshops, cerimônia do chá 
e atividades gratuitas para as 
crianças, jovens, adultos e 
idosos, utilizando 40 mil m² 
de área totalmente coberta, 
dentro do São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center.

(Aldo Shiguti)

20º FESTIVAL DO JAPÃO
Quando: Dias 7, 8 e 9 de ju-
lho. Sexta, das 12 às 21 horas; 
sábado, das 10 às 21 horas; do-
mingo, das 10 às 18 horas
Onde: São Paulo Expo Exhi-
bition & Convention Center 
(Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5, São Paulo)
Ingressos: R$ 22 (antecipado 
e online), R$ 25 (bilheteria 
no dia) e R$ 12 (meia-entrada, 
venda online e na bilheteria)
Estacionamento no local 
(terceirizado) – R$ 45
Transporte gratuito do me-
trô Jabaquara, das 8 às 22 
horas
* Ingressos antecipados à ven-
da nos pontos de vendas ofi-
ciais e pelo site
* Entrada gratuita para 
crianças até 08 anos, mulhe-
res acima de 60 anos e homens 
acima de 65 anos (meia-entra-
da para homens entre 60 a 65 
anos)
* Meia-entrada pelo site e na 
bilheteria. Será exigido do-
cumento de comprovação no 
acesso ao evento. 
Informações: 
Site: www.festivaldojapao.com
Tel: (11) 3277-6108/3277-8569

Festival do Japão trabalha para
transmitir ‘a cultura que não aparece’

O presidente do kenren, Yasuo Yamada faz apresentação do 20º festival do Japão durante coletiva

Daniel galante, do São Paulo Expoguilherme muro, vice-presidente da JHSP

toshio ichikawa, presidente do festival

  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

Apresentadores do programa Japanese Style Originator

Netflix, se Oriente
Japanese Style Origina-

tor é um programa de TV 
que conta pequenos docu-
mentários e reportagens, 
apresentado por Takeo Chii, 
Hisako Manda, Takahiro 
Azuma e Kazuya Masuda. 
A primeira temporada tem 
tempurá, tem 27 episódios. 
Você vai se aprofundar´na 
cultura japonesa desde a 
gastronomia até as tradições 
mais antigas.

Diversão garantida ou 
seu mau humor de volta.

Midnight Diner: Tokyo 
Stories, série Netflix que foi 
exibida no Japão pelo canal 
TBS entre 2009 e 2014. É 
uma adaptação do manga 
Shinya Shokudo, de Yaro 
Abe.  O cenário é um pe-
queno restaurante que abre 
à meia-noite e fecha às 7 da 
manhã.

Kaoru Kobayashi é o 
Master, o dono, que ha-
bilmente prepara o seu 
pequeno cardápio e ouve 
pacientemente os clientes 
que falam de seus proble-
mas. Assim, Master cuida 
do corpo e da alma de seus 
clientes. Deguste à vontade 
esta primeira temporada.

Samurai Gourmet é ou-
tra série adaptada do man-
ga-han Nobushi no Gour-
met, de Masayuki Kusumi 
e Shigueru Tsuchiyama. 
Naoto Takenaka faz o re-
cém aposentado cujo novo 
hobby é conhecer novos 
restaurantes. O novo hábito 
desperta um alter ego que o 
transforma em um samurai 

errante das guerras civis ja-
ponesas. Bom apetite.

Terrace House: Aloha 
State, série estilo Big Bro-
ther, de Masato Maeda, ex-
põe a vida de seis jovens, 
três manos e três minas, que 
vivem numa mansão por um 
certo tempo.

A primeira temporada de 
Terrace foi em Tokyo. Esta 
segunda temporada, Aloha, 
leva os brothers pro Hawai. 
Vai dar uma espiadinha na 
casa?

Para as crianças

Gantz:O - recém mortos 
são ressuscitados e munidos 
de armas altamente tecnoló-
gicas.

Juntos eles devem der-
rotar um exército de mons-
tros que ameaçam Tokyo e 
Osaka.

Street Fighter II:V, Ryu 
e Ken são fãs de artes mar-
ciais e viajam pelo mundo 
em busca de novas tècnicas 
para aprimorar suas habili-
dades.

Pokémon Série XY - no-
vas aventuras e sonhos le-
vam Ash e Picachu a Kalos, 
onde eles fazem novos ami-
gos, encontram Pokémon e 
desvendam mistérios.

Têm muito mais: Rurou-
ni Kenshin, Kuromukuro, 
Power Rangers, Star Wars 
Rebels, 

Lego Star Wars: The 
Yoda, Yu-Gi-Oh!, Bob Es-
ponja. Netflix-se!

REPRODUçÃO

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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KUMON

fOtOS: SiLviO SANO

No dia 11 de junho foi 
realizado o 25º Con-
curso Nacional de 

Leitura em Voz Alta do Mé-
todo Kumon, promovido pela 
filial japonesa da instituição, 
no auditório da matriz sul-
-americana, localizada no 
bairro do Paraíso (zona Sul 
de São Paulo). “O primeiro 
ocorreu em 7 de novembro 
de 1993. Muita coisa mudou. 
A principal mudança foi em 
relação à idade dos partici-
pantes. No início, a quase 
totalidade era de crianças. 
Atualmente, metade são adul-
tos”, explica Tsay Chia Jong, 
uma das 31 orientadoras e 
que teve três alunos inscritos 
de sua escola em Pinheiros. 
“Antes o aluno escolhia o que 
ler, treinava em casa e na res-
pectiva unidade. Atualmente 
recebe o texto só na hora que 
chega ao evento, aumentan-
do a dificuldade a fim de lhe 
propiciar maior fluência na 
língua japonesa”, completou.

“Ao concurso deste ano, 
foram inscritos 123 alunos de 
31 filiais, com participação, 
inclusive, de alunos vindos 
do Rio de Janeiro, Sorocaba, 
Campinas, Arujá, Santo An-
dré, São Bernardo do Campo, 
Osasco, Barueri, Suzano, Var-
gem Grande Paulista e Guaru-
lhos. Até por isso, tivemos de 
realizá-lo em dois períodos. E 
pela primeira vez, trouxemos 
jurados de fora como Kazue 
Takahira (cantora e apresen-
tadora de karaokê), Yudi Ya-
mamoto (instrutor de taikô da 
Federação Japonesa) e Silvio 
Sano (escritor e jornalista)”, 
explicou Nelson Kazikava, 
coordenador do evento.

O auditório da instituição 
estava lotado e os pais e ami-
gos dos alunos aplaudiam a to-
dos os candidatos, com algu-
mas escolas trazendo até car-
tazes pró seus alunos. Como 
a maioria dos alunos era de 
não descendentes, alguns pais 
estavam boquiabertos com as 
performances dos filhos e os 
jurados admirados e orgulho-

sos pela difusão da cultura ja-
ponesa por esse meio.

Jurados – “Nasci no Japão, 
vim ao Brasil com dez anos 
e, lá, estudei até a 5ª série, 
suficiente para já desenvol-
ver boa leitura, mas vendo o 
desempenho deles, principal-
mente dos não descendentes, 
para mim foi uma grata sur-
presa”, afirmou Kazue, agra-
decida por ter sido convidada 
a compor o júri.

“Para mim também foi 
muito proveitoso participar do 
júri porque pude entender me-
lhor como os alunos se relacio-
nam com uma língua diferente 
da de sua pátria, como lidam 
com a respiração nas vírgulas 
e pontuações, e nas entonações 
de uma pergunta ou para ex-
pressar sentimento. E de modo 
geral se saíram bem diante de 

uma plateia e banca de jura-
dos”, contou Yudi Yamamoto, 
também primeira vez jurado 
nesse tipo de evento.

Simone Sayuri Santos, 
que tem escola em Osasco e 
inscreveu cinco de seus alu-
nos ao concurso, afirmou que 
“quase todos meus 20 alunos 
de japonês tem algum dom ar-
tístico... de desenho, música 
ou mesmo literário, e vieram 
atraídos pelos mangás, ani-
mês ou músicas japonesas”.

Raciocínio – Kumon é um 
método de ensino autoinstru-
tivo e individualizado, com 
material didático constante-
mente aprimorado, como no 
caso de línguas, com CDs 
gravados por nativos como 
referências autênticas. O mé-
todo propõe estimular o ra-
ciocínio lógico, capacidade 

de leitura, concentração, au-
toconfiança, além de desen-
volver as habilidades acadê-
micas dos alunos.

“O método Kumon nasceu 
em 1958, desenvolvido pelo 
prof. Toru Kumon, com o ob-
jetivo de desenvolver ao má-
ximo o potencial do seu filho, 
Takeshi. Hoje, está presente 
em 49 países do mundo, desen-
volvendo mais de 4 milhões de 
alunos”, afirmou Yumi Kajiha-
ra, gerente da filial japonesa

Os orientadores que tive-
ram alunos participantes fo-
ram: Andrea Tsuzukibashi, 
Célia Assahara, Cintia Owata-
ri, Cristina M. Morinaga, Da-
niela Akemi Yamamoto, Elia-
ne Yamamoto, Emi Hirooka, 
Etsuko Uchijima, Felipe Nai-
ne, Hisako Sakamoto, Ivete 
Okamoto, Kazue Yoshizaki, 
Kimiko Tomo, Kumiko Kane-
matsu, Lina Nakamura, Lúcia 
Naomi Arai, Lucia Yamane, 
Margaret Ishikawa, Maria An-
gélica Endo, Massae Maku-
ta, Michiko Miyata, Midori 
Kiyohara, Roseli Yoshimura, 
Shigeo Kajimoto, Simone S. 
Santos, Sumako Matsumoto, 
Tsuneko H. Miyashiro, Tsay 
Chia Jong, Yasuko Ogasawa-
ra, Yoshiko Makita Saito e 
Yuko Kamakura.
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

Concurso Nacional de Leitura em Voz 
Alta reúne 123 alunos de 31 filiais

chicohanda@yahoo.com.br

Pecados do mundo conforme 
Shohei Imamura

Antes de iniciar a sua 
trajetória como diretor de 
cinema, Shohei Imamura foi 
auxiliar de Yasujiro Ozu, em 
obras como Tokyo Monoga-
tari (Uma vez em Tóquio, de 
1953). Mas diferente de seu 
mestre, Imamura preferiu te-
mas mais densos, o suficiente 
para ganhar duas Palmas de 
Ouro, no Festival de Cannes, 
com Narayama Bushiko (Ba-
lada de Narayama) de 1983 e 
Unagi ( A enguia; The Eel) de 
1997. Estes dois são bastante 
conhecidos, mas não chega 
a incomodar como Fukushu 
suru wa ware no ari (Venge-
ance is mine), estrelado por 
Ken Ogata, que atuou tam-
bém em Balada de Narayama.

Este filme (Vingança é 
minha – da nossa tradução do 
título em inglês) foi produzido 
em 1979, pela Shochiku, ten-
do como original uma novela 
escrita por Ryuso Sakai e ro-
teiro de Masaru Baba. A nar-
rativa de Imamura é feita atra-
vés de flashes após a prisão 
do assassino Iwao Enokizu, 
papel de Ken Ogata. De certa 
forma, o desempenho de Ken 
Ogata não permite o filme cair 
na monotonia, pois se trata de 
mais de duas horas de exibi-
ção. Poderia ser mais curto. 
Não é o que fez Imamura. 

São vários os símbolos 
presentes neste filme, cuja 
temática não é das mais su-
aves. Filmes como estes, de 
assassinos convictos, podem 
parecer repetitivos pois nada 
se renova em que explora a 
violência como atração para 
os de gosto mórbido. Mas 
não só da violência que Ima-
mura aproveita para contar 
estes acontecimentos.

Em meio ao sangue derra-
mado, algumas cenas fazem 
do cinema algo poético que 
dá significado às contradi-
ções da vida. Numa delas, o 
assassino Iwao passa apressa-
damente por um pé de caqui, 
carregadíssimo, anunciando 
o pleno outono. É justamente 
no outono, que os dias ficam 
mais escuros e uma certa me-
lancolia acaba se instalando 
na alma daqueles considera-
dos sensíveis. Algo do pas-
sado torna-se evidente, em 
que os demônios e fantasmas 
que não desejam ser enter-
rados voltam a assombrar. 
O caqui que morde Iwao é 
amargo, como foi amargo o 
assassinato cometido antes.

Que motivos teria Iwao 
ao matar sem emoção as suas 
vítimas? Isso pode remeter ao 
passado. Talvez fosse a von-
tade de matar o pai, Rentaro 
Mikuni, que acaba casando-
-se com a própria esposa. A 
esposa é Kazuko Enokizu, 
no papel de Mitsuko Baisho, 
num dos desempenhos mais 
polêmicos e provocantes de 
sua carreira. A atração pela 
nora, desta pelo sogro, acar-
reta num tabu e pecado con-
forme a fé católica. Seriam 
Rentaru, o filho Iwao e a 
esposa-nora Kazuko todos 
católicos, comungando o 
peso deste dogma em que o 
tormento confunde emoções 
de sedução, amor, traição e 
vergonha. Não se sabe direito 

se seriam estes os motivos 
para Iwao tornar-se num as-
sassino.

O pai Rentaro tem uma 
presença marcante, de peca-
dor, portanto necessitando 
purificar-se constantemente. 
Assim, ele faz despejando um 
balde de água de poço sobre a 
cabeça e seguindo com o sinal 
da cruz. É o ritual xintoísta 
conhecido por misogi, que no 
Japão tornou prática comum, 
inclusive entre os católicos? 
Rentaro é um fraco, como 
sempre foi. No tempo da 
guerra cedeu o próprio barco 
de pesca à marinha japonesa, 
que o reivindicou em nome 
do Imperador. Quanto a isso, 
nunca Iwao perdoou o pai.

Falemos mais um pouco 
das cenas, que tão bem sou-
be mostrar Imamura. Numa 
das tomadas iniciais, quando 
o detetive Kawai interroga 
Iwao, aos fundos aparece a 
janela com grades. Neva lá 
fora, uma fofa neve a cair 
suavemente. Numa cena se-
guinte, a tomada é inversa: 
enquanto neva do lado de cá, 
atrás das grades encontra-
-se Iwao, a contar os dilemas 
da vida. Sempre existe uma 
grade que separa os mundos. 
Numa outra situação, o pai 
visita o filho detido na prisão, 
cuja separação entre ambos 
é uma tela metálica. Através 
desta tela, a câmera mostra 
Iwao e uma pintura de uma 
imagem na parede. É a ima-
gem de Miroku Bosatsu, o 
Buda do Futuro.

Não se trata de uma narra-
tiva linear, retomando o pas-
sado próximo, o distanciado, 
para retornar novamente ao 
presente. Enquanto isso, o 
assassino vai tirando a vida 
de todos que passam a fazer 
parte de sua rotina, inclusive 
da única mulher que o amara, 
Haru Asano. Mesmo sabendo 
de sua condição de assassino, 
com ele tinha decidido ficar 
para sempre. Para ela, a vida 
de exploração numa casa de 
encontros, de sua própria mãe, 
era uma condição de enorme 
tormento. A sua mãe, por ou-
tro lado, só se contentava em 
ganhar dinheiro, inclusive 
prostituindo a própria filha.

Neste mundo mostrado 
por Imamura, os anos ses-
senta, de grande recuperação 
econômica do Japão, tinha 
um lado horrível: todos eram 
culpados pelas aberrações da 
condição humana. Iwao en-
carnava o mal, que a socie-
dade alimentava em seus ha-
bitantes. Talvez, aqueles me-
recessem morrer, sendo Iwao 
a maior das vítimas por ter de 
acabar com o mal presente no 
corpo e mentes das pessoas. 
Iwao pode ser considerado o 
que de pior pode existir no 
mundo: um vagabundo, que 
se presta a aplicar golpes e 
matar. Em momento algum 
arrependeu-se de seus peca-
dos, mas não perdeu a fé em 
Deus. Um Deus que fez um 
mundo injusto, e não seria ele 
a contradizer esta vontade e 
assim agindo conforme a Lei. 
Ele era um simples pecador, 
que poderia ser perdoado 
ainda um dia.

Acenda a luz no coração!
Acenda a luz do amor!
Caminhe sob a claridade 

da luz.
São seres de Luz, que 

precisam viver na Luz.
Levem as centelhas de 

luz para acender a luz aos 
demais irmãos.

Sob a luz, tudo trans-
forma, tudo fica transpa-
rente, as dúvidas, as incer-
tezas, as dificuldades, os 
sofrimentos, medos, negati-
vidades, baixa auto estima, 
desânimos, revigore, ener-
gize, como plantas ao rece-
berem a luz solar, crescem 
fortes, bonitos e sadios.

Sem luz, enfraquece a 
energia, ficam dominados 
pela tristeza, amargura, sen-
tem o abandono.

Conciliar a vida entre o 
material e espiritual, saber 
o que é ter o suficiente para 
viver, assim terá tempo para 
dedicar e aperfeiçoar o espi-
ritual, percorrer o caminho 
da luz.

BEM ESTAR

Sem a iluminação da  luz 
que guie, não conseguirá re-
tornar á casa.

A fonte dos problemas 
iniciam no berço, propagam 
na família, nos desafetos que 
vão aparecendo na trajetória 
da vida.

Acostumados a esses pro-
blemas, sentem como parte 
inerente da vida, achando que 
devem conviver com eles.

Começam a viver de apa-
rência, para não mostrar o 
lado obscuro e triste da vida, 
como se nada estivessem 
acontecendo.

Vivem tateando no escuro, 
sem uma luz no fim do túnel.

Aquela centelha de luz 
existente no seu coração apa-
gou, deixando na total escu-
ridão.

Não há quem não sofra, 
quem não tenham problemas, 
dificuldades, contrariedades, 
frustrações, desaforos, mal 
entendidos, erros.

A questão é como estão 
lidando com essas emoções.

Uma das saídas seria tra-
balhar a aceitação.

Enfrentar as situações de 
frente, ser honestos e sinceros 
para consigo mesmo, aceitar 
os desafios como provas para 
superação.

No entanto a maioria das 
pessoas carregam os pro-
blemas, estão à procura de 
culpados achando que isso 
o livrariam e aliviariam para 
sempre.

Acostumam viver de justi-
ficativas, não gostam de assu-
mir, querem demonstrar que 
são fortes e perfeitos.

Pessoas abertas buscam 
encontrar o auto conheci-
mento de várias formas e 
lugares, elevando cada vez 
mais os conhecimentos.

Embora árdua e difícil, 
aos poucos vão introduzin-
do na prática, por não haver 
outras alternativas.

Assim vão caminhando 
em busca de centelhas de 
luz para reacender o coração 
de muita luz.

A transformação, ocorre 
de forma natural e sutil, 
tornando doadores de cen-
telhas de luz, às pessoas ne-
cessitadas.

O despertar da consciência.

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

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

momento de premiação de um grupo

kumon Osasco: A orientadora Simone S. Santos 
com alunos

Yumi kajihara, gerente da filial 
Japonesa

Jurados: Yudi, Silvio e  kazue

coordenadores, orientadores e jurados
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BAILE ALLEGRO – A promoter Beth Ya-
jima realizou no dia 10 de junho, nas depen-
dências da Associação Miyagui Kenjinkai, no 
bairro da Liberdade, tradicional cartão postal 

da cidade de cidade de São Paulo, mais um 
tradicional Baile Allegro. Desta vez, a anima-
ção ficou por conta de Dorinei Musical Show, 
que, segundo Beth, supreendeu os convidados 

por sua versatilidade e talento. “O Dorinei é 
muito conhecido no chamado 'Casarão de Itu', 
onde eu o conheci há cerca de 13 anos. Sua 
apresentação foi um sucesso total, todos fica-

ram encantados com o repertório eclético e de 
muito bom gosto na seleção de músicas, além 
de sua voz maravilhosa”, elogiou a promoter.

Fotos: Jiro Mochizuki

teruco kamitsuji com donathitoce tsukadaSayoko recebe buquê de flores de SekiguchiNazira entrega buquê de flores para Sonoko

Homenageados brindam com o cônsul geralguenji Yamazoe com familiares e colegasflavio Nakaoka, marcia Nakano, Yasuo Yamada, marcelo 
Hideshima e convidados

cristina Yamazoe com madoka Hayashi

condecorados, representantes da comunidade e autoridades no Bunkyo Akeo Yogui comanda o brinde no Bunkyo

HOMENAGEM – Promo-
vido por 37 entidades nipo-
-brasileiras – entre elas o Bun-
kyo, Enkyo, Kenren e Aliança 
Cultural Brasil-Japão – a Ho-
menagem aos Condecorados 
da Primavera 2017 no Bunkyo 
contou com a presença de di-
rigentes das entidades co-pro-
motoras, amigos, familiares e 
autoridades, entre elas a côn-
sul geral adjunto do Japão em 
São Paulo, Hitomi Sekiguchi.
Leia mais à pagina 5
Fotos: Jiro Mochizuki

DEPEDIDA – A Comissão de 
Amigos organizou no último 
dia 16, no Restaurante Ban, no 
bairro da Liberdade, em São 
Paulo, homenagem ao cônsul 
geral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, que está 
embarcando de volta para o 
Japão no dia 9 de julho, após 
cumprir dois anos de estadia 
no Brasil. O encontro contou 
com as presenças de Akeo Yo-
gui, Jiro Mochizuki, Masahiko 
Sadakata, Rumi Kusumoto, Ve-
reador Aurelio Nomura, Keizo 
Tokuriki, Masayuki Fukasawa, 

Shoei Arima, Claudio Kurita, 
Kenji Iryo, Mineko Ishii, Ya-
suo Yamada, Eduardo Saka-
moto, Kenji Ishii, Misao Ada-
chi Yokio Oshiro, Erisson 
T.de Lima Jr., Kenji Kiyohara, 
Muneki Tikasawa, Yoshiharu 
Kikuchi, Felicia  Harada, Kiyo-
shi Harada, Nelson Wai, Yugo 
Mabe, Fujiyoshi Hirata, Leo-
nel Fernandes, Noritaka Yano, 
Wagner Suzuki, Hirofumi Ike-
saki, Madoka Hayashi, Raul 
Takaki, deputado federal Walter 
Ihoshi, Mario Sato, Renato Ishi-
kawa. Fotos: Jiro Mochizuki
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109 ANOS DA IMIGRAÇÃO/ESPECIAL

Sessão Solene na Câmara Municipal de São Paulo 
homenageará os 109 Anos da Imigração

Parabenizamos a Comunidade pelos 
109 Anos da Imigração Japonesa

Parabenizamos a Comunidade pelos 109 Anos da Imigração Japonesa

Parabenizamos a Comunidade pelos 109 Anos da Imigração Japonesa

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

pelo Jornal Nippak que se 
tratava da mesma homena-
gem e disse que declinaria o 
convite. Já a assessoria do ve-
reador Ota confirmou a indi-
cação na quarta-feira, 21, pelo 
fato da homenageada ter sido 
a primeira mulher a assumir a 
presidência do Bunkyo, con-
siderada a principal entidade 
representativa da comunidade 
nipo-brasileira e por todo seu 
trabalho junto às associações 
nikkeis.

Primeira vez – Participando 
pela primeira vez, Rodrigo 
Hayashi Goulart lembrou que 
seus avós maternos nasceram 
no Japão e que seu pai, o hoje 
deputado federal Antonio 
Goulart (PSD-SP), “quando 
das comemorações do Cen-
tenário da Imigração, como 
marido de uma descendente,  
na época deu sua grande con-
tribuição como vereador”. “E 
agora, no meu primeiro man-
dato como vereador, tenho a 
honra de também poder par-
ticipar e ajudar para que essa 
homenagem aconteça”, disse 
Rodrigo, explicando que a 
União das Associação Cultu-
rais de Santo Amaro aagrega 
diversas associações da zona 

Sul, desde Santo Amaro até a 
Capela do Socorro, Parelhei-
ros, Grajaú, Campo Limpo e 
M’Boi Mirim, enfim, de toda 
a Grande Sato Amaro.

Braços abertos – Para Ge-
orge Hato, “os 109 anos da 
Imigração Japonesa no país 
influenciaram e contribuíram 
para a cultura brasileira”. 
“O Brasil hoje é o país com 
maior número de descenden-
tes japoneses fora do Japão e 
os laços entre os dois países 
estão cada vez mais fortes. O 
Brasil recebeu os imigrantes 
japoneses de braços abertos, 
e em contrapartida contribuiu 
fortemente com o desenvol-
vimento sócio-econômico 
nos proporcionando uma 
cultura milenar, honestidade, 
disciplina e de trabalho”, 
explicou George, acrescen-
tando que “o Japão é uma na-
ção que trabalha muito pelo 
país, antecipando o futuro, 
sem desprezar as lições do 
passado”. 

“É gratificante fazer parte 
desta cultura e contribuir para 
que essa união se estreite cada 
vez mais”, disse o vereador. 
“Que venham mas 109 anos 
de muita união para que nos-

ARqUivO/JiRO mOcHizUki

Como acontece desde 
2013, políticos nikkeis 
se unem mais uma vez 

para celebrar os 109 Anos da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil. Realizado em conjunto 
pelo deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP), pelos de-
putados estaduais Jooji Hato 
(PMDB), Hélio Nishimoto 
(PSDB) e Pedro Kaká (PTN) 
e pelos vereadores Aurélio 
Nomura (PSDB), Rodrigo 
Hayashi Goulart (PSD), Ge-
orge Hato (PMDB) e Masa-
taka Ota (PSB), a Sessão So-
lene está marcada para o dia 
30 de junho, a partir das 19 
horas, no Plenário 1º de Maio 
da Câmara Municipal de São 
Paulo.

Será a segunda vez que 
a “casa do povo” será palco 
das comemorações desde que 
a cerimônia passou a ser or-
ganizada em conjunto pelos 
vereadores, deputados esta-
duais e deputados federais. 
Considerada a maior casa le-
gislativa municipal do Brasil, 
a CMSP abrigou o evento em 
2014, além dos 120 anos da 
assinatura do Tratado de Ami-
zade, Comércio e Navegação 
Brasil-Japão e do centenário 
do Consulado Geral do Japão 
em São Paulo, em 2015.

A medida foi adotada para 
evitar episódios como os de 
2012, quando a Assembleia 
Legislativa recebeu duas ce-
rimônias em um prazo de 
quatro dias, sendo que uma 
“coincidiu” com outro evento 
na Câmara Municipal.

Este ano, a única ausên-
cia será da deputada federal 
Keiko Ota (PSB). Sua asses-
soria informou que, nesse dia, 
ela estará cumprindo agenda 
fora do município, nas cida-
des de Dois Córregos e Jaú, 
e que “infelizmente não foi 
possível reagendar os com-
promissos assumidos ante-
riormente”. “Existe 95% de 
chance de a deputada não 
participar”, informou Issao 
Hoshino, do Gabinete.

Como nos anos anteriores, 
cada parlamentar homenage-
ará uma personalidade, asso-
ciação ou entidade. Este ano 
foram indicados Seiko Kome-
su (George Hato), Associação 
Cultural Tottori Kenjin do 
Brasil (Pedro Kaká), União 
das Associações Culturais de 
Santo Amaro (Rodrigo Gou-
lart), Eiji Denda (Aurélio No-
mura), Harumi Goya (Ota), 
Kiyoshi Onaga (Jooji Hato), 
Masayuki Okumura (Hélio 
Nishimoto) e Toyohiro Shi-
mura (Walter Ihoshi).

Será também a segunda 
vez que a presidente do Bun-
kyo será homenageada. A 
primeira foi em 2015. Na 
ocasião, ela foi indicada pelo 
deputado estadual Hélio Ni-
shimoto.Harumi Goya ficou 
surpresa ao ser informada 

sas gerações possam desfrutar 
e dar continuidade a história 
do nosso país”, finalizou Ge-
orge, que homenageará Seiko 
Komesu.

Lugar ao sol – Líder do Go-
verno na Câmara Municipal 
de São Paulo, Aurélio No-
mura lembrou as dificuldades 
enfrentadas pelos pioneiros. 
“Era para ser uma viagem 
de três anos ou pouco mais, 
trabalhando nas lavouras de 
café, no Estado de São Paulo. 
No entanto, o que era para ser 
uma viagem passageira, com 
previsão de ganhar muito di-
nheiro e depois retornar ao 
seu país de origem, se tornou 
um veradeiro pesadelo ao 
enfrentarem o ressentimento 
dos fazendeiros de café com 
a abolição da escravatura, 
que passaram então a destinar 
suas frustrações nos imigran-
tes que, além de estarem sob 
o impacto das diferenças de 
costumes, clima e alimenta-
ção, ainda tinham que traba-
lhar arduamente de sol a sol”, 
observou Nomura, acrescen-
tando que “não bastasse, os 
japoneses tiveram ainda o 
dissabor de, ao término de um 
ano de trabalho, verificar que 
eles é que deviam aos fazen-
deiros, pois compravam to-
dos os seus suprimentos nos 
armazéns das fazendas”.

Apesar de todas essas difi-
culdades, conta o vereador tu-
cano, os japoneses e seus des-
cendentes, conquistaram um 
lugar ao sol. “Fruto da dedica-
ção, perseverança e trabalho, 
bem como dos ensinamentos 

de seus pais de se prepararem 
tanto na parte física como es-
piritualmente. Hoje temos um 
legado em todos os setores la-
boriosos da nossa sociedade, 
o que é motivo de júbilo para 
todos nós”, disse Nomura, 
que elencou algumas conquis-
tas do seu homenageado.

“Atual presidente da 
Naguisa, que reúne ex-fun-
cionários e aposentados do 
conglomerado do Sistema Fi-
nanceiro América do Sul, Eiji 
Denda iniciou sua vida como 
entregador do Jornal Paulista 
e fez carreira no Banco Amé-
rica do Sul. Foi fundador do 
Grupo Escoteiro Caramuru 
e ocupa cargos como os de 
vice-presidente do Conselho 
da Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão, vice-presidente do Bun-
kyo, presidente do Conselho 
da Fundação Kunito Miya-
saka e presidente do Rotary 
da Aclimação”.

Gratidão – Para o deputado 
estadual Hélio Nishimoto, 
que homenageará o médico 
Masayuki Okumura – “uma 
referência dentro da cultura 
japonesa na sociedade brasi-
leira e um grande colaborador 
da comunidade nipo-brasilei-
ra” – “é sempre importante 
celebramos esta data porque 
os japoneses contrubuíram e 
muito para o desevolvimento 
do país”.

Seu colega na Assembleia 
paulista, Pedro Kaká, disse 
que indicou a Associação Tot-
tori “pela minha ancestrali-
dade”. Apesar de afirmar que 
participa “muito pouco” das 
atividades do kenjinkai, Kaká 
conta que, na década de 90, 
ajudou a associação Tottori 
a adquirir o imóvel onde foi 
construída a sede atual. “Fui 
o responsável pela parte jurí-
dica, cuidando de toda docu-
mentação”, disse o deputado, 
lembrando que sua irmã, a 
arquiteta Lúcia Kikudome, 
também ajudou a elaborar o 
projeto.

“Já em meados da década 
de 90, fui um dos 14 ou 16 
convidados do Tottori Ken-
jinkai a visitar o Japão por in-
termédio do governo daquele 
país”, disse Kaká, afirmando 
que, independente disso, é 
importante celebrar essa data 
“para não deixarmos cair no 
esquecimento tudo aquilo 
que fez e faz parte do povo 
nipônico”. “Todos os descen-
dentes, inclusive eu, que sou 
nissei, temos que ter esse sen-
timento de gratidão. Temos 
que saber agradecer, reveren-

ciar e reconhecer o trabalho 
de quem fez por nós”, desta-
cou.

Serenidade – Em meio às tur-
bulências do cenário político, 
o deputado federal Walter 
Ihoshi lembrou que este ano 
“precede o grande evento de 
2018, quando a comunidade 
japonesa vai celebrar os 110 
Anos da Imigração”. “Parece 
que foi ontem que celebramos 
o Centenário, quando reliza-
mos diversos eventos e pro-
jetos. Foi um privilégio, no 
meu primeiro mandato como 
deputado federal, representar 
a comunidade nipo-brasileira 
nas festividades que contou 
com a presença do príncipe 
herdeiro Naruhito. Agora, no 
meu terceiro mandato, vou ter 
a honra novamente de receber 
Suas Altezas e as autoridades 
japonesas”, observou Ihoshi, 
acrescentando que “é mo-
mento de preparar o terrenos 
para 2018 mas também é mo-
mento de muita serenidade”.

Valores – “O Brasil, como to-
dos sabem, está atravesando 
um momento muito delicado 
e ao lembramos dos pionei-
ros, nós temos que reconhecer 
que aqueles imigrantes foram 
exemplos de vida, de dedi-
cação, sobretudo de moral e 
ética. Valores que hoje devem 
servir de inspiração para to-
dos, incluindo nós, do mundo 
político. Então, é momento 
de olhar para frente, mas pre-
tando atenção no presente”, 
disse Ihoshi explicando que 
conheceu seu homenageado, 
Toyohiro Shimura, no ano de 
2001, então um grande líder 
na zona Norte de São Paulo 
e que consolidou sua atua-
ção à frente da União São 
Paulo Norte”. “Ele sempre 
incentivou a participação dos 
jovens, mesmo quando era 
vice-presidente do Bunkyo. 
Atualmente como presidente 
de honra da São Paulo Norte, 
para mim é uma grande honra 
prestar essa justa homenagem 
a esse grande líder que tanto 
fez pela nossa comunidade”, 
comentou Walter Ihoshi.

(Aldo Shiguti)

SESSÃO SOLENE EM CO-
MEMORAçÃO AOS 109 
ANOS DA IMIGRAçÃO JA-
PONESA NO BRASIL
Quando: Dia 30 de Junho, às 
19 horas
Onde: Câmara Municipal de 
São Paulo – Plenário 1º de 
Maio (Viaduto Jacareí, 100 – 
Bela Vista)

No ano passado, cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

O cônsul takahiro Nakamae discursa durante evento em 2016

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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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 mu-
nicípio de Coluna-MG, é auto-suficiente na 
produção de cana-de-açúcar, sendo a garapa 
obtida após a moagem depositada em dornas 
de inox, protegidas por telas contendo fermento natural (extraido da própria 
cana de açúcar misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente 
isento de aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Colu-
ninha vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá 
e jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Participou 
em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – 
Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 
1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, USA 

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

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

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via satélite 
que mantém você conectado onde sua aventura te le-
var. 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. Nip-
pak Pesca recomenda o site, que tem a nossa confiança e é qualificado para 
oferecer com responsabilidade equipamentos de tamanha importância. Loja 

na Estrada das Marinas, 200 em Angra dos Reis/RJ, em 
parceria com Zimarine Teak Specialist - loja 147 do Sho-
pping e Marina Piratas (024) 99833 5795.

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

Em 22 cores diferentes e 3 tamanhos. Procure os pro-
dutos nas melhores lojas de pesca. Informações no 
site www.mareiscas.com.br e www.facebook.com/
iscas.mare

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

Massa para pesca – União Pesca
No inverno é ter sempre a isca certa para 
potencializar suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar 
a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, 
queijo, mandioca, morango, erva-doce, 
goiaba, banana, milho verde, mel, bichi-
nho da laranja, carnívora, amendoim, na-
tural vermelha e natural amarela, em em-
balagem de 500g. Encontre nas melhores 

lojas de pesca. Suas 
pescarias com sossego, tranquilidade e segurança! In-
formações e compras no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 
3748 site: www.uniaopesca.com.br e facebook.com/
uniaopesca

CURTAS

Materiais de pesca
Momento de verificar tudo e deixar em ordem para a próxima pescaria.

NIPPAK PESCA
mauro Yoshiaki Novalo

Texto: 

mauro Yoshiaki Novalo

Revisão: 

Aldo Shiguti

Publicidade

nippak@nippak.com.br

tel. (11) 3208-4863

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Chegou o inverno, bom 
momento para um 
checklist na sua tralha 

de pesca. Se tiver a necessi-
dade de alguns itens novos, e 
de repor alguns acessórios e 
iscas, esta é a hora adequada 
para isso.

Aliás este é um ótimo pe-
ríodo de pesca para algumas 
espécies, e embora o frio 
junto com os mosquitos per-
turbem mais, tem pescarias 
para quem suporta essas ad-
versidades com tranquilida-
de. 

Para outros, é a hora de 
conferir com calma sua caixa 
de pesca, e ajustar o estoque 
para estar tudo pronto e certo 
para quando voltar as pesca-
rias.

Se você precisa de is-
cas, acessórios, vestuário e 
de quebra tiver interesse em 
aquarismo e aeromodelismo 
vale a pena conferir o site 
www.pisciculturachang.com.
br 

Para os adeptos da pesca, 
um dos artigos que vai encon-
trar (apreciadores de peixe de 
couro ou para enfrentar os 
bitelos) é o apoiador de varas 
- fight belt – com cinto ajus-
tável para cintura, justamente 
para proteger e fornecer o 
apoio correto no momento 
crucial da briga, para não se 
machucar, e ao mesmo tempo 
ter alavanca para o embate.

Também vai ter a dispo-
sição uma lista grande de 
caixas, maletas e bolsas para 
acomodar o que precisa levar 
para pescaria, seja material 
ou câmera fotográfica por 
exemplo. Tudo armazenado 
com segurança e feito com 
material de extremo bom 
gosto.

Falando nisso também en-
contrará modelos variados de 
alicates, desde tesouras para 
multifilamentos até alicates 
especiais para manusear o 

peixe. Terá também ótimas 
sugestões de como transpor-
tar suas varas de pesca , man-
tendo-as bem protegidas.

Para quem precisa de mo-
linetes e carretilhas vai ter 
modelos para atender todas as 
modalidades e se o seu caso 
for acessórios como: prote-
tores (inclusive de smartpho-
nes), boias, anzóis, support 
hooks, giradores, linhas e até 
o salva bonés, vai encontrar. 
Na linha de vestuário: toalhas 
ultra absorventes, camisetas, 
bonés, luvas e bandanas.

Com a facilidade das com-
pras online, tudo isso literal-
mente na telinha do seu pc, 
smartphone ou tablet, para 
uma aquisição fácil, rápida 
e segura de um dos importa-
dores mais conceituados do 
mercado. Claro, se preferir 
procure nas melhores lojas de 
pesca que com certeza tam-
bém terá as marcas consagra-
das do site.

 
Ótimas compras!!!

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 Cachaça Coluninha 
é destilada artesanal-
mente em alambiques 

de cobre desde 1986. O nome 
vem da localização do enge-
nho: Coluna-MG, 360km ao 
norte de Belo Horizonte.

Medalha de Ouro com a 
cachaça ouro armazenada 
em Carvalho e Amburana, no 
Mundial de Bruxelas, o con-
curso de destilados mais im-
portante do mundo.

Uma marca forte no mer-
cado das cachaças artesanais 
com 31 anos de mercado, tem 
crescido na apreciação dos 
clientes com uma excelente 
aceitação. Sua linha exporta-
ção, leva a cachaça premiada 
mundialmente, com valores 
atrativos para o mercado ex-
terno.

A melhor Cachaça Mi-
neira de Alambique, com o 
mesmo preço de sempre...

Saúde!
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Premiação Adulto masculinoPremiação Adulto feminino

Excesso de informação 2
“pensar que os filhos 

deveriam saber, é um erro 
comum. a pergunta neste 
caso é: Você as ensinou?” 

Seguindo o raciocínio da 
coluna anterior, muitas ve-
zes as modernidades deixam 
os próprios pais perdidos 
em relação ao que é bom ou 
não na questão de educação 
dos filhos. Crianças sem li-
mites, atitudes inadequadas 
e falta total de respeito são 
alguns fatos que são atribuí-
das às crianças em si, sendo 
que os verdadeiros culpados 
são os pais.

Acreditar que tudo que 
é novo é bom e tudo que 
é antigo é ruim, abre uma 
porta um tanto incerta so-
bre questões importantes, e 
a educação dos filhos é uma 
delas. Muito se fala sobre 
democracia, que é impor-
tante que os filhos manifes-
tem suas próprias vontades. 
No Budo, por exemplo, para 
tudo tem que existir uma re-
gra, um conceito moral en-
tre certo e errado, um nível 
de pensamento que trans-
cende a ignorância egoísti-
ca, que prioriza o convívio 
comum e bem estar também 
do próximo. Só assim ele 
manifestará verdadeiramen-
te quem é.

Os pais precisam urgen-
temente se empenhar mais 
no que tange a educação 
básica de seus bens mais 
preciosos que são os filhos. 
Uma boa base com certeza 
lhe trará benefícios futuros 
e poderá poupar de muitos 
problemas. Uma criança que 
aprendeu discernir o certo 
do errado, que entendeu que 
o seu direito termina onde 
inicia o do outro, que regras 
dentro de uma sociedade 
existem para um bem geral, 
e que o bem material nunca 
irá substituir o verdadeiro 
amor, poderá ser um adulto 
produtivo para a sociedade. 
Mas isso, por mais moder-
na e bem informatizada que 
esteja nossa vida cotidiana, 
só é possível com o cari-
nho, com o direcionamento, 
com a presença e pulso fir-
me dos pais. O exemplo e o 
diálogo sendo aplicados em 
conjunto fazem toda a dife-
rença. 

Alguns fatores metódi-
cos simples da abordagem 
que o Budo tem com o cres-
cimento pessoal podem aju-
dar os pais a lidar com isto 
gostaria de saber?

GANBARIMASHOU!!!!!!

Whatsapp: (11) 98462-6797

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

SUMÔ

tAkiO OtAki

A Uces – União Cul-
tural e Esportiva da 
Sudoeste – realizou 

no último dia 18, na Associa-
ção Cultural e Esportiva de 
Capão Bonito, em Capão Bo-
nito (SP), o 61º Campeonato 
Masculino e 19º Campeonato 
Feminino de Sumô – Catego-
rias Mirim, Infantil, Juvenil e 
Adulto. As competições reu-
niram cerca de 200 atletas de 
Registro, Capão Bonito, Gua-
piara, Itapetininga, Ibiúna e 
Osasco, entre outros municí-
pios que compõem a Região 
Sudoeste.

Na ocasião, foi inaugu-
rado o novo dohyo de Capão 
Bonito. A cerimônia do Do-
hyô Matsuri (Benção da Are-
na) ficou a cargo de Masaaki 
Tsutsumi.

Presenças do prefeito de 
Capão Bonito, Marcos Cita-
dini; do presidente da Uces, 
Toshiaki Yamamura; do pre-
sidente da ACECB, Carlos 
Kenji Suda e do assessor par-
lamentar Massah Fujimoto 
(representando o deputado 
federal Walter Ihoshi/PSD).

MASCULINO
Individual – Mirim B: 1) 
João Augusto Meira (ITA), 
2) Cauã Rodrigues Santos 
(ITA), 3) Lucas Henrique 
Cleff (ITA), 3) Alan De Al-
meida (ITA); Mirim a: 1) 
Paulo Cezar Júnior (ITA), 2) 
Carlos Diovane (CB), 3) Da-
vid Cleff (ITA), 3) Richard 
Carvalho (ITA); infantil: 1) 
Gustavo Silva (CB), 2) Briam 
Santos (CB), 3) Gabriel Pe-
retti (ITA), 3) Carlos Hen-
rique (CB); Juvenil: 1) Ni-
colas Renan (CB), 2) Lucas 
Takeo (ITA), 3) Diogo Tei-
xeira (ITA), 3) Yuji Takeshita 

(CB); adulto: 1) Tiago Cia-
varella (CB), 2) Yuji Moriy 
(CB), 3) Masayuki Miyata 
(CB), 3) Jordan Santos (CB)
Equipe – Mirim B:  1)Ita-
petininga, 2) Capão Bonito; 
Mirim a: 1) Itapetininga, 2) 
Capão Bonito; Infantil: 1) 
Capão Bonito; Juvenil: 1) 
Capão Bonito, 2) Itapetinin-
ga; adulto: 1) Capão Bonito

Contagem Geral de Pontos: 
1) Capão Bonito (74 pontos), 
2) Itapetininga (54 pontos)

FEMININO
Individual: Mirim B: 1) 
Rebeka Sakashita Domin-
gos (ITA), 2) Dandara Yumi 
(CB), 3) Fabiana de Almeida 
(CB); Mirim a: 1) Ana Al-
meida (CB), 2) Ingrid Haru-

mi (CB), 3) Jasmine Kauane 
(CB), 3) Lívia Souza (CB); 
infantil: 1) Gabriela Da Silva 
(ITA), 2) Alicia Machado 
(ITA), 3) Beatriz Fernandes 
(ITA), 3) Rafaela Pereira 
(ITA); Juvenil: 1) Mayara 
Pereira (CB), 2) Camila Fu-
kushima Vaz (OSA), 3) Maria 
Helena Pereira (ITA), 3) Ga-
briele Correia (ITA); adulto: 

Campeonato da Sudoeste inaugura 
novo dohyo de Capão Bonito

Pré-mirim masculino Bmirim masculino A.

geral feminino Bcategoria Baby

 
Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

Clara Imai (Santo André)
MASCULINO – Pré-Pré-
-Mirim: 1) Matheus Kojima 
(Acrepa), 2) Paulo Decani-
ni (Bunka Sto André); Pré-
-Mirim “A”: 1) Felipe Arado 
(Acrepa), 2) Leandro Takeo 
Oyadomari (Vale Ribeira/Ar-
teme); Pré-Mirim “B”: 1) Pe-
dro Szabo (Bunka Sto André), 
2) Lucas Alves (Itaim Keiko);  
Mirim “A”: 1) Nicolas Nishi-
mura (ACEI-T3), 2) Thomas 
Fudimori (Bunka SBC); Mi-
rim “B”: 1) João Marcelo Tor-
res (Piratininga), 2) Luigi Ces-
chim (Bunka SBC); Infantil 
“A”: 1) Enzo Nebling (Bunka 
SBC), 2) Alex Eiki Saccai 
(Casa Verde); Infantil “B”: 1) 
Vinicius Sakay (ACEI-T3), 2) 
Vitor Ishikawa (Nippon); Ju-
venil “A”: 1) Vinicius Ribeiro 
(Casa Verde), 2) Pedro Lucas 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus); Juvenil “B”: 1) 

Vinicius Barros (Poá), 2) Leo-
nardo Bannitz Kato (Itaquera); 
Adulto “A”: 1) Henrique 
Akira Iwasaki (Três Coroas), 
2) Daniel Domingues (Poá); 
Adulto “B”: 1) Victor Inada 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus), 2) João Pedro 
Nunes (Poá); Pré-Senior “A”: 
1) Helder Sugaya (Itaquera), 
2) Emerson Suguino Okamu-
ra (Aceo Santa Maria); Pré-
-Senior “B”: 1) Eudário Al-
ves (Poá), 2) Elizeu Carneiro 
(Poá); Senhores “A”: 1) Nel-
son Toyotani (Ateme), 2) Van-
derlei Souza (Kenzen/Okinawa 
Carrão/Vila Ré/Juventus); Se-
nhores “B”: 1) Mauro Jean 
Portioli (Showa), 2) Marcio 
Motikawa (Santo André); Ve-
teranos “A”: 1) Paulo Uenishi 
(Nippon), 2) Alberto Yukio 
Uehara (Casa Verde); Vetera-
nos “B”: 1) Paulo Sergio Arau-
jo (Showa), 2) Alvanei Martins 

Previsto para o mês de ja-
neiro de 2018 – ano em que 
a comunidade japonesa cele-
bra os 110 Anos da Imigração 
Japonesa no Brasil –, o 68º 
Campeonato Brasileiro Inter-
colonial de Tênis de Mesa, 
que será realizado na cidade de 
Suzano (SP) promete bastante, 
uma vez que o Departamento 
de Tênis de Mesa da Aceas fez 
um grande evento no último 
final de semana (17 e 18), reu-
nindo cerca de 500 atletas e já 
fazendo ajustes para o maior 
evento de tênis de mesa da 
América Latina. Dona Marle-
ne Takahashi e sua equipe com 
força total!!!

Confira os resultados da 6ª 
etapa da Liga Nipo-Brasileira 
de Tênis de Mesa:
FEMININO – Pré-Pré-Mi-
rim: 1) Sophia Crepaldi (Ace-
as Suzano), 2) Gabriela Viera 
(Aceas Suzano); Pré-Mirim: 
1) Isabel Martins (Itaquera), 2) 
Emily Kobayashi (Aceas Su-
zano); Mirim: 1) Milena Sa-
tie Franco Hayashi (Saldanha 
da Gama), 2) Bruna Tanaka 
(Acrepa); Infantil: 1) Leti-
cia Silva (Itaquera), 2) Bruna 
Kimi Oyafuso (Casa Verde); 
Geral “A”: 1) Ellen Dias Ura-
saki (Itaquera), 2) Kaori Iseri 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus); Geral “B”: 1) 
Talita Irie (Medicina Paulista), 
2) Primácia Mello (Uceg/Gua-
rulhos); Super Ladies: 1) Lei-
ko Moribe (Nippon), 2) Ame-
lia Kondo (Ateme); Ladies 
“A”: 1) Joana Angélica Rodri-
gues dos Santos (Três Coroas), 
2) Mercedes Matsubayashi 
(Itaquera); Ladies “B”: 1) 
Irene Duarte Andrade (Salda-
nha da Gama), 2) Milena Go-
mes (Ateme): Baby: 1) Mikio 
Uchida (Kenzen/Okinawa Car-
rão/Vila Ré/Juventus), 2) Ana 

(Cooper); Super Veteranos 
“A”: 1) Mauro Ikeda (Acrepa), 
2) Mario Tominaga (Três Co-
roas); Super Veteranos “B”: 
1) Alcides Costa Filho (Aceo 
Santa Maria), 2) Osvaldo Fer-
nandez (Bunka Diadema); 
Elite: 1) Athyla Naoki Donon 
(Casa Verde), 2) Bruno Oshiro 
(Acrepa)
Troféu Eficiência Aceas 
Suzano: Campeão: Acrepa 
(1.724 pontos); Vice: Casa 
Verde (1.530 pontos), 3) Ita-
quera (1.276 pontos)

Colaborou: Carlos Makiuchi
Fotos: Primacia Melo

DivULgAçÃO

TÊNIS DE MESA

Aceas Suzano faz excelente etapa da Liga de olho no 68º 
Campeonato Brasileiro Intercolonial

Atletas, dirigentes e convidados no novíssimo dohyo de capão Bonito

1) Doroteia da Costa (CB), 
2) Sabrina Sakashita (ITA), 
3) Valéria Dal Ólio (CB), 3) 
Josiane Santos (CB)
Equipe – Mirim a: 1) Capão 
Bonito, 2) Itapetininga; in-
fantil: 1) Itapetininga; Juve-

nil: 1) Itapetininga; adulto: 
1) Capão Bonito, 2) Itapeti-
ninga 
Contagem Geral de Pontos: 
1) Itapetininga (56 pontos), 
2) Capão Bonito (53 pontos), 
3) Osasco (3 pontos)

Equipes perfiladas para a cerimônia

Autoridades, convidados e dirigentes

Ritual de purificação da arena
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fOtOS JiRO mOcHizUki

Realizadas no dia 18 de 
junho, as cerimônias 
religiosas em memó-

ria dos imigrantes pioneiros 
são uma tradição importante 
das comemorações de aniver-
sário da imigração japonesa 
no Brasil. Como nos anos 
anteriores, a programação 
teve início com a celebração 
de uma Missa em Ação de 
Graças à Memória dos Imi-
grantes Japoneses Precurso-
res na Igreja São Gonçalo, no 
centro, com a coordenação 
da Panib – Pastoral Nipo-
-Brasileira em conjunto com 
o Bunkyo.

Estiveram presentes a 
cônsul geral adjunto, Hito-
mi Sekiguchi; a presidente 
do Bunkyo, Harumi Goya; 
o presidente do Kenren (Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil), Yasuo Yamada; o presi-
dente do Enkyo (Beneficên-
cia Nipo-Brasileira de São 
Paulo), Yoshiharu Kikuchi; 
o secretário-geral da Câmara 
de Comércio e Indústria Ja-
ponesa no Brasil, Fujiyoshi 
Hirata e o presidente do Co-
mitê Executivo da Comissão 
para Comemoração dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 

no Brasil, Yoshiharu Kikuchi.
Um pouco mais tarde, 

com a presença do cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, o Kenren 
coordenou o  o ritual Ireihi no 
Parque Ibirapuera, junto ao 
Memorial em Homenagem 
aos Imigrantes Pioneiros Fa-
lecidos.

À tarde, no Grande Audi-
tório do Bunkyo, no bairro da 
Liberdade, foi realizada a Ce-
rimônia Memorial Budista aos 
Pioneiros Imigrantes Japone-
ses oficiada pelo Bispo Edu-
ardo Ryoho Sasaki (Jodoshu e 

presidente do Butsuren), com 
a presença dos representantes 
relacionados à Federação das 
Escolas Budistas do Brasil e 
de autoridades, entre eles o 
cônsul geral Takahiro Naka-
mae e a presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya.

As cerimônias budistas 
foram organizadas pela Fede-
ração das Escolas Budistas do 
Brasil e Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social. Com a cola-
boração do Consulado Geral 
do Japão, JICA – Agência de 
Cooperação Internacional do 

Japão, Beneficência Nipo-
-Brasileira de São Paulo, Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil, Associação dos Admira-
dores do Buda Shakiyamuni, 
Aliança Feminina Budista do 
Brasil, Centro de Chado Ura-
senke do Brasil, Associação 
de Ikebana do Brasil, Grupo 
Miwakai e Grupo Shin-
zankai, Federação dos Clubes 
Nipo-Brasileira de Anciões e 
Coral de Federação das Esco-
las Budistas do Brasil.
(Texto: Aldo Shiguti
Fotos: Jiro Mochizuki)

Entidades celebram a data com 
cerimônias religiosas

NO IBIRAPUERA

NA IGREJA SÃO GONÇALO

culto realizado no grande Auditório do Bunkyo

VEREADOR AURÉLIO

www.aurelionomura.com.br
Tel.: (11) 3396-4286 

Homenagem aos 109 anos
da Imigração Japonesa

WhatsApp (11) 96345-2298

Parabéns a toda comunidade nipo-brasileira,
que no dia 18 de junho comemora a
chegada dos primeiros imigrantes japoneses
ao Brasil.

おめでとうございます

helionishimoto@al.sp.gov.br

/HélioNishimoto

Há 109 anos, os descendentes
vêm trabalhando e
contribuindo para o

desenvolvimento do Estado
de São Paulo e do Brasil.

Rua Martiniano de Carvalho, 181 - Bela Vista
CEP 01321-001 - São Paulo - SP - Brasil

PABX + 55 11 5080-3300  -  FAX + 55 11 5080-3310
www.nkcontabilidade.com.br

KIHATIRO KITA
Diretor Presidente

kita@nkcontabilidade.com.br

Homenagem aos 109 anos da Imigração Japonesa

DIA DA IMIGRAÇÃO
JAPONESA

18
06dEputado estadual

pedro kaká

Parabenizo a comunidade
Nipônica pelos 109 anos da
imigração Japonesa.
História essa construída
com base no trabalho, ética
e dedicação.

Parabenizo a comunidade
Nipônica pelos 109 anos da
imigração Japonesa.
História essa construída
com base no trabalho, ética
e dedicação.

ASSINE

Jornal Nippak

3340-6060

Parabenizamos a Comunidade pelos 109 Anos da Imigração Japonesa
Presidente Hirofumi Ikesaki e demais Diretores

Av. Liberdade, 365 - Liberdade - CEP 01503-000 - São Paulo - Tel. (11) 3208-5090 - Fax (11) 3399-3000
SITE: www.acaliberdade.com.br E-mail: acalliberdade@terra.com.br


