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Uma das bandeiras levan-
tadas pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (PSD-SP) 
junto à comunidade nipo-
-brasileira desde que reas-
sumiu seu terceiro mandato 
na Câmara dos Deputados, 
em janeiro deste ano, a 
concessão de visto de lon-
ga permanência também 
para os descendentes de ja-
poneses da quarta geração, 
os chamados yonseis, foi 
um dos temas apresentados 
pelo parlamentar às autori-
dades japoneses durante a 
missão oficial àquele país, 
encerrada oficialmente 
nesta quarta-feira, 22. “Nas 
audiências que tive com o 
vice-ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Kentau-
ro Sonoura, coloquei essa 
questão e também sobre 

a situação do tratado de 
livre comércio e investi-
mentos com o Japão”, ex-
plicou Ihoshi. Apesar do 
tempo escasso para discutir 
o tema, o deputado  nikkei 
disse que Sonoura sinali-
zou com uma boa notícia. 
“Ele não entrou muito em 
detalhes, mas deu a enten-
der que o governo japonês 
já está analisando a ques-
tão. Diferentemente da úl-
tima vez que estive no Ja-
pão, quando as autoridades 
– incluindo parlamentares 
– ainda não estavam a par 
da situação, pelo menos 
desta vez o vice-ministro 
sinalizou que o governo já 
está estudando”, destacou 
o deputado, acrescentando, 
porém, “que não vamos ter 
um resultado imediato”.
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Ihoshi destaca avanço na questão do 
visto para yonsei: ‘Mas não para agora’

ARqUivO PESSOAL

Consulado do Japão em SP busca idosos 
com mais de 100 anos para homenagem
Para comemorar o “Dia do 
Respeito aos Idosos” (Kei-
ro no hi), considerada uma 
das datas mais significa-
tivas e importantes para o 
povo japonês, o Consulado 
Geral do Japão em São 
Paulo – que além do Estado 
de São Paulo abrange as ju-
risdições de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Tri-
ângulo Mineiro – solici-
ta a parentes e familiares 
de pessoas com 100 anos 
ou mais entrar em contato 
com o seu Departamento 
de Assuntos Gerais para a 
realização da outorga do 

ARqUivO/jiRO MOchizUki

A tradicional Festa de Ou-
tono “Akimatsuri” reali-
zada pela Associação Cul-
tural de Mogi das Cruzes 
(Bunkyo) geralmente na 
segunda e terceira sema-
nas de abril, foi antecipada 
para os dois primeiros (1, 

2, 8 e 9) por causa dos fe-
riados da Paixão de Cristo 
(14) e Tiradentes (21). A 
infraestrutura da festa, que 
terá cerca de 100 estandes, 
deve terminar neste final 
de semana. “A expectativa 
é deixar tudo pronto uma 

semana antes da festa para 
que os expositores tenham 
mais tempo para organizar 
os seus espaços”, explica o 
presidente do Bunkyo de 
Mogi das Cruzes e também 
coordenador do Akimatsu-
ri, Frank Tuda.

32º Akimatsuri de Mogi das Cruzes acontece 
nas duas primeiras semanas de abril

divulgação

Acontece neste domingo, 
26, a partir das 9 horas, no 
Ginásio de Sumô do Con-
junto Esportivo Brasil-
Japão, no Bom Retiro, em 
São Paulo, o 39º Campe-
onato Paulista Masculino 
e o 19º Campeonato Pau-
lista Feminino de Sumô. 
As competições juntas 
devem reunir cerca de 
200 atletas, masculino e 
feminino, das Regionais 
Norte, Nova Central, São 
Paulo, Santo Amaro, ABC 
e Sudoeste. No masculino, 
estarão em disputa as ca-
tegorias Mirim “A”, “B” 

Campeonato Paulista de Sumô deve reunir 
cerca de 200 atletas no Bom Retiro

ARqUivO/ALDO ShigUti
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e “C”,  Infantil e Juvenil. 
No feminino, haverá dis-

puta na categoria Mirim, 
Infantil e Juvenil.

O cônsul geral do Japão 
em São Paulo, Takahiro 
Nakamae, visitou, no úl-
timo dia 18, as obras do 
Centro Cultural da Aliança 
Cultural Brasil Japão, no 
bairro de Pinheiros, zona 
oeste de São Paulo. Ele foi 
recebido pela diretoria da 

ACBJ, entre eles o presi-
dente Yokio Oshiro. O ve-
reador e líder do Governo 
na Câmara Municipal de 
São Paulo, Aurélio Nomu-
ra, acompanhou a visita. 
Presidente do Conselho 
Superior da Aliança, No-
mura destacou a importân-

cia do projeto afirmando 
se tratar de um futuro pólo 
de difusão da cultura ja-
ponesa contribuindo não 
só para o ensino da língua 
como também para a pre-
servação e divulgação das 
diversas manifestações das 
artes nipônicas.

Cônsul Nakamae visita obras do Centro 
Cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão

jiRO MOchizUki
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“Diploma de Honra ao Mé-
rito para os idosos de 100 
anos de idade” e outorga 
de homenagem instituída 

pelo Primeiro-Ministro do 
Japão aos japoneses re-
sidentes no exterior com 
idade acima de 100 anos.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO 

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

AS DESCOBERTAS DE JIRI 
KOLÁR: COLAGEM E EXPE-
RIMENTAÇÃO 
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 15/02 a 02/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

É COMO DANÇAR SOBRE A 
ARQUITETURA 
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 15/02 a 23/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 
11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita In-
formações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

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

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

PINACOTECA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Onde: End. 1: Praça da Luz 02 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 
17h30 com permanência até as 
18h (Possui bicicletário e esta-
cionamento gratuito) 
Informações: 11/3324-1000
Onde: End. 2: Largo General 
Osório 66 
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Es-

tacionamento Rua Mauá 51) 
Informações: 11/3335-4990 

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

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Mou-
ra Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Web-
site: www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Traba, 
Salão de Atos, Tiradentes e Pa-
vilhão da Criatividade Darcy Ri-
beiro de 3ª a domingo das 9h às 
18h – Biblioteca de 2ª a 6ª das 9h 
às 18h e aos sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 e 7 
Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 
9-Acesso ao prédio administra-
tivo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao 
Auditório Simón Bolívar e 14 e 
15 Acesso ao estacionamento do 
auditório. 

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

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

EVENTO 

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

MOSTRA DE CINEMA JAPO-
NÊS: ESPECIAL ANIME DE 
MAKOTO SHINKAI 
Dias 04 e 18/04/2017 
Horário: 20h 
Classificação: 12 anos Ingresso: 
Entrada Gratuita 
Onde: Casa das Rosas – Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura (Av Paulista 37, pró-
ximo à Estação Brigadeiro do 
Metrô) 
Horário de funcionamento: 
de 3ª a sábado, das 10h às 22h; 
Domingos e feriados, das 10h às 
18h. 
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: Alameda 
Santos 74 (exceto domingos e 
feriados). 

Informaçoes: 11/3285-6986 e 
11/3288-9447. 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 23 e 30/03/2017 (todas as 
quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 
com Iritsu

JANTAR SHOW KAREN ITO E 
JOE HIRATA
Onde: Instituto Cultural Nipo 
Brasileiro de Campinas (Rua 
Camargo Paes 118, Jd. Guana-
bara, Campinas/SP)
Dia 25/03/2017 - Sábado
Início do evento: 19h
Convites: R$45,00 (antecipado) 
e R$60,00 (na portaria). O con-
vite dá o direito a um yakisoba
Informações: 19/3241-1213 e 
19/3241-1719

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com Erika Ka-
wahashi e Issamu e Personal 
Dancers da Academia Dançando 
na Lua.
Onde: Associação Miyagui 
(Rua Fagundes 152, Liberdade)
Dia 25/03/2017
Horário: 17h30 às 22h
Reservas com Érika Ka-
wahashi: 11/2578-3829 e 
11/99827-9925 e erika.ka-
wahashi@yahoo.com.br 

OFICINA DE ODORI – SAN-
TOS/SP
Onde: Assoc Japonesa de San-
tos (Rua Paraná 129, V Matias, 
Santos)
Dia 25/03/2017
Horário: 9h30

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar um 
ambiente familiar onde os fre-
qüentadores cantam suas músicas 
preferidas e dançam ritmos como 
o chá chá chá, rumba, forro, sam-
ba e country. Todos os domingos 
Baile com Musica ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushi-
ma Kenjin do Brasil (Av Dr An-
tonio Maria Laerte 275, 100m 
do Metro Tucuruvi) 
Dias 25 e 26/03/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 17h e Domin-
gos das 8h às 18h e das 18h às 
22h Bailes com musica ao vivo. 
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu 

3º LIBERDADE JAPAN FESTI-
VAL COM MEGA BAZAR 
Onde: Espaço de Convenções 
Nikkey Palace Hotel (Rua Gal-
vão Bueno 425, próximo à esta-
ção Liberdade do Metrô) 
Dias 25 e 26/03/2017 
Horário: 10h às 18h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/3207-8511 

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e co-
midas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 

Dia 01/04/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

9º NOITE DO HAVAÍ - BAILE 
BENEFICENTE
Festa beneficente de dança, to-
dos os amantes de dança estão 
convidados para divertir-se de 
vários tipos de dança.
Onde: Espaço Multiuso do Bun-
kyo (Rua São Joaquim 381, Li-
berdade)
Dia 01/04/2017
Horário: 18h às 23h
Ingresso: R$40,00 (antecipado - 
R$ 35,00) na Secretaria Bunkyo.
Informações: 11/3208-1755
Estacionamento: Rua Galvão 
Bueno, 540

52º FESTIVAL DE MÚSICA E 
DANÇA FOLCLÓRICA JAPO-
NESA - GUEINOSAI SELETIVA 
Concorra ao sorteio de brinde 
surpresa
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim 381, 
Liberdade)
Dia 02/04/2017
Horário: 12h
Informações: 11/3208-1755, 
com Regina

CIRCO DA CHINA  - “A JOR-
NADA DO PANDA SONHA-
DOR”
Onde: Citibank Hall (Av Nações 
Unidas 17.955, São Paulo/SP) 
De 06 a 09/04/2017
Horário: Quinta e Sexta às 21h, 
Sábado às 17h e 21h e Domingo 
às 16h e 20h
Ingresso: R$180,00 a R$60,00
Capacidade: 17.955 pessoas. 
Estacionamento (terceiriza-
do): R$50,00

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 26/03/2017 – História do 
Japão 1 – Desde a ocupação do 
arquipélago japonês períodos 
Jomon, Yayoi e Kofun. (ESGO-
TADO)
Dia 30/04/2017 – História do Ja-
pão 2 – Períodos Asuka e Nara, 
origem mitológica do Japão
Dia 28/05/2017 – História do Ja-
pão 3 – Período Heian
Dia 11/06/2017 – História do 
Japão 4 – Períodos Kamakura e 
Muromachi
Agosto – História do Japão 5 – 
Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Setembro – História do Japão 
6 – Período Edo (isolamento do 
Japão)
Outubro – História do Japão 7 – 
Períodos Meiji (modernização) e 
Taisho
Novembro – História do Japão 8 
– Período Showa até a Segunda 

Guerra
Dezembro – História do Japão 9 
– Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie 
Kenjin do Brasil (Av. Lins de 
Vasconcelos 3352, Vila Ma-
riana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

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

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

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

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

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

PALESTRA 

COMER E BEBER, BEM – Pa-
lestra sobre sakê com jantar 
harmonizado
Chef Shin Koike e Mestre som-
melier de sakê Celso Ishiy
Onde: Restaurante Sakagura 
A1 (Rua Jerônimo da Veiga 74, 
Itaim Bibi)
Dia 29/03/2017 (quarta-feira)
Convites: R$250,00 (indivi-
dual) Vagas Limitadas. (Renda 
destinada à Kodomo no Sono)
Informações e vendas: 
11/3208-3949

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
MARÇO/2017 – 14h às 16h 
23/03 – Quinta-feira – “Des-
cobrindo Talentos: Como se 
Encaminhar Profissionalmente” 
(Marcos Suguiura – Psicólogo)
25/03 – Sábado – 15h às 18h 
- “Língua Japonesa, oportunida-
des profissionais...” (Dr Masato 
Ninomiya – Presidente do Cia-
te e Professor de Direito Inter-
nacional da USP) e “Nihongo 
Noryoku Shiken (JLPT): como 
é e como estudar para a prova” 
(Prof José Carvalho Vanzelli – 
Professor de Japonês do CIATE) 
Onde: CIATE - Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalhador 
Retornado do Exterior (Rua São 
Joaquim 381, 1º andar, Liber-
dade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL
TELEFONE: (11) 3572-8990 | www.serviceglobal.com.br

Praça da Liberdade, 190 - 1ºandar CJ 13 - São Paulo - Sp | atendimento@serviceglobal.com.br

Transporte em ônibus de  turismo
Passeios e refeições
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem R$1398

APTO DUPLOIDA:       13 ABRIL
VOLTA: 17 ABRIL

CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM
CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

Garanta já seu lugar nessa 
excursão rodoviária

HOTEL

TERMAS DA GUARDA

(02 Noites)
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Meu encontro com  
Mauricio de Sousa

*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

Estou novamente no 
Brasil, e desta vez para dar 
andamento em mais um pro-
jeto pela ONG em que eu 
trabalho. O projeto da vez 
está relacionado à educa-
ção infantil dos brasileiros 
no Japão, e vim ao Brasil 
em busca do firmamento 
da parceria com a Turma da 
Mônica.

O que quero relatar nesse 
artigo, não é sobre o projeto 
e nem sobre a ONG que tra-
balho, e sim, sobre o ícone 
Maurício de Sousa.

Acho praticamente im-
possível que exista algum 
brasileiro na minha faixa 
estaria que nunca tenha lido 
o gibi na infância. No meu 
caso particularmente, o  gibi 
da Turma da Mônica tem 
um significado especial, 
desde que me entendo por 
gente, os meus pais compra-
vam gibi, quando eu não sa-
bia ler, todas as noites o meu 
pai lia uma historinha antes 
de eu dormir.

Aprendi a ler com 4 anos, 
em casa, com a minha mãe 
me ensinando, justamente 
porque queria ler gibi. O 
programa favorito do fim 
de semana, era ir à banca 
de jornal e comprar gibi, 
todo sábado estava eu lá 
na Banca do Pedrinho (que 
por sinal existe até hoje, no 
mesmo lugar).

E ontem, tive a honra 
e o prazer de conhecer o 
Maurício de Sousa. Nem no 
meu melhor sono imaginei 
que isso pudesse acontecer 
um dia, ver o Maurício na 
minha frente, conversando 
comigo, e o melhor, dese-
nhando para mim, foi uma 
experiência única!

Durante a reunião no Es-
túdio, relatei detalhadamen-
te os problemas enfrentados 
pela comunidade brasileira 
no Japão, falei os pontos em 
que temos maiores proble-
mas e apontei a minha maior 
preocupação com a comuni-
dade, que é a educação das 
crianças brasileiras. Foi in-
crível ver que o Maurício e 
a sua esposa Alice estavam 
atentos aos mais minucio-
sos detalhes, e no final, ele 
olhou no meu olho e disse: 
“Conte comigo, Erika! Es-
taremos juntos nessa causa 
com certeza!”. Quase chorei 
nessa hora...

O que quero deixar claro 
com esse relato é que todos 
percebam que, por trás de 
toda a história de sucesso 
da Turma da Mônica, existe 
um ser humano, que no alto 
de seus 81 anos, ainda se 
preocupa em defender cau-

sas sociais.
Fico muito triste e muito 

abalada quando algum bra-
sileiro que vive no Japão, 
fala mal, critica e se revol-
ta contra tudo e todos, pois 
existem pessoas e entidades 
que trabalham pensando no 
bem da comunidade brasi-
leira no Japão.

Falar de educação in-
fantil não é fácil, principal-
mente para pais que não es-
tão priorizando  a educação 
de seus filhos, mesmo que 
inconscientemente. Já não 
é fácil educarmos os nossos 
próprios filhos, imaginem 
falar sobre educação de fi-
lhos que não são nossos, 
para pais que não querem 
nos ouvir, e pior, acham que 
estamos tentando prejudi-
car.

Gostaria de deixar bem 
claro que, a maioria dos pro-
jetos eficazes, são a longo 
prazo, exatamente por isso, 
pessoas com mentes peque-
nas não enxergam a dimen-
são do quão é importante 
trabalhar e priorizar a edu-
cação.

Ontem, um amigo disse 
uma frase que ficou na mi-
nha cabeça: “ A educação 
transpõe barreiras”. E é ver-
dade! Esse amigo é o Walter 
Saito, empresário no Japão, 
e que durante um encontro 
com o senador Cristovão 
Buarque, conversaram so-
bre o muro que o presidente 
americano, Donald Trump, 
quer construir para impedir 
a imigração clandestina. E 
para atravessar esse muro, a 
única saída é a educação.

A pessoa que possui uma 
boa formação, é instruída e 
informada, jamais se sub-
meteria a atravessar uma 
fronteira clandestinamente, 
sendo que possui recursos 
intelectuais para se sobrepor 
à qualquer tipo de barreira.

Sempre bato nessa tecla, 
e sempre vou bater, pois é o 
que eu acredito! Educação é 
o passaporte para o sucesso.

Maurício de Sousa, e sua 
sabedoria incrível, disse que 
abraça a causa e abriu o co-
ração para ajudar a comuni-
dade brasileira no Japão.

COLUNA DA ERIKA TAMURAVISTO PARA YONSEIS

ARqUivO PESSOAL

Uma das bandeiras 
levantadas pelo de-
putado federal Wal-

ter Ihoshi (PSD-SP) junto à 
comunidade nipo-brasileira 
desde que reassumiu seu ter-
ceiro mandato na Câmara dos 
Deputados,em janeiro deste 
ano, a questão do visto de lon-
ga permanência também para 
os descendentes de japoneses 
da quarta geração, os chama-
dos yonseis, foi um dos temas 
apresentados pelo parlamentar 
às autoridades japoneses du-
rante a missão oficial àquele 
país, encerrada oficialmente 
nesta quarta-feira, 22.

A convite do governo ja-
ponês, Ihoshi participou do 
Programa Juntos!! Intercâm-
bio Japão-América Latina e 
Caribe. Inspirado no discurso 
feito pelo primeiro-ministro 
do Japão Shinzo Abe sobre 
a diplomacia japonesa para a 
América Latina e Caribe du-
rante a sua visita a São Paulo, 
em agosto de 2014 – “Pro-
gredir juntos, liderar juntos e 
inspirar juntos” – o programa 
foi patrocinado pelo governo 
japonês e tem como objetivo 
aprofundar as relações entre 
os países e oferecer oportu-
nidade para o intercâmbio de 
opiniões com alto escalão do 
governo e formadores de opi-
nião daquele país, além de 
apresentar o Japão atual aos 
participantes.

Além de Ihoshi, a missão 
foi composta pelos também 
deputados federais Keiko 
Ota (PSB-SP), Hidekazu Ta-
kayama (PSC-PR), Marcos, 
Montes Cordeiro (PSD-MG) 
– líder do partido na Câmara 
dos Deputados –, Milton 
Monti (PR-SP) – secretário 
geral do Grupo Parlamentar 
Brasil-Japão –, Antonio Gou-
lart (PSD-SP), João Paulo 
Papa (PSDB-SP) e Jorginho 
Mello (PR-SC), além do di-
plomata Eduardo Paes Saboia 
e a secretária Liliam Cruz Ca-
tunda.

Durante praticamente 
uma semana, a delegação 
brasileira cumpriu uma vasta 
agenda em solo japonês que 
incluiu encontros com autori-
dades japonesas, como o vice-
-primeiro ministro, ministro 
das Finanças e presidente da 
Liga Parlamentar Japão-Bra-
sil, Taro Aso; o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
Kentauro Sonoura; com o 
vice-ministro parlamentar 
dos Negócios Estrangeiros, 
Shunsuke Takei; visitas a 
escola brasileira “Mundo de 
Alegria”, em Hamamatsu, e 
a empresas como a NEC. Em 
Hamamatsu, o grupo se reu-
niu com representantes da co-
munidade brasileira local.

“Eles nos apresentaram 
uma pauta contendo 9 rei-
vindicações, sendo que a pri-
meira delas diz respeito ao 
Espaço do Trabalhador Bra-
sileiro (ETB), uma parceria 
dos Ministérios do Trabalho e 
Emprego e das Relações Ex-
teriores cujo objetivo é apoiar 
os trabalhadores emigrantes 
no Japão sobre os seus direi-
tos no país. Trata-se de um es-
paço importante para os brasi-
leiros de Hamamatsu e região 
por oferecer diversos servi-
ços, como orientação jurídica, 
mas atualmente sofre com a 
falta de recursos”, disse Iho-
shi, afirmando que, “em bre-
ve estaremos marcando uma 
audiência com o ministro do 
Trabalho para discutir esta si-
tuação”.

Visto – Outro tema que, ape-
sar de não estar na agenda 
oficial mereceu atenção do 
parlamentar foi a questão do 
visto para yonseis. Segundo 
Ihoshi, que esteve em visita 
àquele país em outubro do ano 

passado quando participou 
da comitiva oficial do presi-
dente Michel Temer (PMDB) 
e como convidado da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP), 
“esta questão esquentou no 
Japão”. Segundo ele, o que 
contribuiu para alimentar as 
esperanças dos yonseis foi um 
pronunciamento do primeiro-
ministro Shinzo Abe no Parla-
mento Japonês.

Questionado por um parla-
mentar japonês, Abe, que ini-
cialmente não falaria sobre o 
assunto, disse que o governo 
japonês estaria apoiando 
esta iniciativa do visto para 
os yonseis. “Este posiciona-
mento gerou uma repercussão 
muito grande dentro da co-
munidade, sobretudo entre os 
yonseis, que ficaram ansiosos 
com essa possibilidade”, disse 
Ihoshi, que desde o início pro-

curou apoiar 
o movimento, 
que conta com 
iniciativa das 
cinco princi-
pais entidades 
nipo-brasilei-
ras – Bunkyo 
( S o c i e d a d e 
Brasileira de 
Cultura Japo-
nesa e de As-
sistência So-
cial), Kenren 
(Federação das 
Assoc iações 
de Províncias 
do Japão no 
Brasil), Enkyo 
(Beneficência 
N i p o - B r a s i -
leira de São 
Paulo), Aliança 
Cultural Brasil-

Japão e Câmara de Comércio 
e Indústria Japonesa do Bra-
sil, além do Ciate (Centro de 
Informação e Apoio ao Traba-
lhador no Exterior) na tenta-
tiva de sensibilizar o governo 
japonês. 

Consenso – “Nas audiências 
que tive com o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
que no Brasil equivale ao Mi-
nistério das Relações Exterio-
res, Kentauro Sonoura, colo-
quei essa questão e também 
sobre a situação do tratado de 
livre comércio e investimen-
tos com o Japão”, explicou. 
Apesar do tempo escasso, 
Ihoshi disse que Sonoura es-
tava ciente do assunto. “Ele 
não entrou muito em detalhes 
mas deu a entender que o go-
verno japonês já está analisan-
do a questão. Diferentemente 
da última vez que estive no 
Japão, quando as autoridades 

– incluindo parlamentares – 
ainda não estavam a par da si-
tuação, pelo menos desta vez 
o vice-ministro sinalizou que 
o governo já esta estudando”, 
destacou o deputado, acres-
centando, porém, “que a de-
cisão ainda deve demorar um 
pouco”.

Consenso – “Trata-se de um 
assunto que ainda vai levar 
algum tempo. Em 2018 ainda 
enfrentaremos este processo. 
É claro que, neste momento, 
o que estamos vendo no Ja-
pão é uma ligeira recupera-
ção da economia, sobretudo 
das empresas exportadoras, 
que estão contratando mão de 
obra. E o Japão, como todos 
nós sabemos, precisa desta 
mão de obra, e a mão de obra 
brasileira é apreciada. Sabe-
mos também que a caracte-
rística dos japoneses, tanto 
do povo como do governo, é 
que essas situações, até certo 
polêmicas, sejam resolvidas 
através de consenso. E acre-
dito que este tema ainda está 
longe de ser um consenso 
dentro do próprio governo”, 
diz Ihoshi, afirmando, no en-
tanto, que “acredita em uma 
solução”.

“O clima, agora, é dife-
rente. Mas falta ainda, por 
exemplo, encontrar soluções 
para alguns critérios que eles 
devem estipular. Quando es-
sas arestas forem aparadas e 
esse diãlogo com a gente for 
aberto, aí então acredito que 
o impasse estará próximo de 
um desfecho. Mas acredi-
to que vai passar o ano todo 
para que nós possamos efe-
tivamente ter um resultado”, 
diz Ihoshi, que se colocou à 
disposição para ser o “porta-
-voz” desse diálogo entre os 
governos brasileiro e japonês.

Avanço – “O importante é 
que o assunto avançou e o di-
álogo já está acontecendo. O 
vice-ministro parlamentar dos 
Negocios Estrangeiros vai nos 
manter informado”, destacou 
o parlamentar, acrescentando 
que “minha meta pessoal é 
que 2018, quando serão co-
memorados os 110 Anos da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil,  seja realmente um marco 
para esse tema”, disse Ihoshi, 
afirmando ainda que os par-
lamentares que participaram 
da missão, tanto os que já 
conheciam como aqueles que 
foram pela primeira vez, fica-
ram “impressionados” e “sen-
sibilizados” com as questões 
levantadas pela comunidade 
brasileira residente no país. 

“Podemos dizer que a par-
tir de agora essa luta ganhou 
o apoio de todos os parlamen-
tares que estiveram no Japão”, 
garantiu Walter Ihoshi.

(Aldo Shiguti)

Para Walter Ihoshi, Japão ainda 
deve definir alguns critérios

Nesta sexta-feira, 24, a 
partir das 19h30, as entida-
des nipo-brasileiras promo-
vem a Homenagem aos Po-
líticos Nikkeis do Estado de 
São Paulo eleitos em 2016. 
O evento será realizado no 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), no bairro 
da Liberdade, em São Paulo. 
De acordo com levantamento 
realizado pelo Bunkyo, dos 
645 municípios paulistas, 108 
deles possuem descendentes 
de japoneses eleitos para o 
poder executivo (prefeito ou 
vice-prefeito) e/ou no legis-
lativo (Câmara de Vereado-
res). Ao todo são 13 prefeitos 
municipais, 22 vice-prefeitos 
e 100 vereadores nikkeis. De 

acordo com os organizadores 
foram enviadas cartas convi-
te para todos os eleitos. Até a 
tarde desta segunda-feira, 20, 
cerca de 30 haviam confir-
mado presença no evento.

COMuNIdAdE

Entidades nikkeis 
promovem Homenagem aos 
Políticos Nikkeis do Estado 
de São Paulo

Comitiva brasileira que esteve em missão oficial ao Japão em frente ao Parlamento japonês

comitiva brasileira em visita à NEc

ihoshi com o vice-primeiro ministro, taro Aso

Delegação também se reuniu com o embaixador do Brasil
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Para comemorar o “Dia 
do Respeito aos Idosos” 
(Keiro no hi), conside-

rada uma das datas mais sig-
nificativas e importantes para 
o povo japonês, o Consulado 
Geral do Japão em São Paulo 
– que além do Estado de São 
Paulo abrange as jurisdições 
de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Triângulo Mineiro – 
solicita a parentes e familiares 
de pessoas com 100 anos ou 
mais entrar em contato com o 
seu Departamento de Assun-
tos Gerais para a realização 
da outorga do “Diploma de 
Honra ao Mérito para os ido-
sos de 100 anos de idade” e 
outorga de homenagem insti-
tuída pelo Primeiro-Ministro 
do Japão aos japoneses resi-
dentes no exterior com idade 
acima de 100 anos. No Japão, 
a data é celebrada no dia 15 de 
setembro.

O público alvo que o Con-
sulado busca são pessoas que 
tenham nacionalidade japo-
nesa, nascidas até o dia 31 de 
março de 1918 (era Taisho 7). 
Este ano serão homenageadas 
pessoas nascidas entre 1º de 
abril de 1917 e 31 de março 
de 1918, inclusive que nasceu 
anteriormente mas que ainda 
não foram homenageadas. 

O Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo esclarece 
que a homenagem é restrita às 
pessoas que ainda não tenham 
recebido a mesma homena-
gem anteriormente.

Documentos – A comunica-
ção deve ser feita até o dia 
5 de maio. Posteriormente, 
devem ser providenciados 
a cópia da Identidade (RNE 
ou passaporte japonês), o 

nome, endereço, telefone, e-
-mail da família ou das pes-
soas para contato e entrega de 
correspondência – solicita-se 
anexar algum comprovante 
de residência (contas de luz, 
água ou telefone, entre ou-
tros). 

Para verificação do nome 
(ideograma - kanji) registra-
do no Japão, é aconselhável a 
apresentação da cópia de Ko-
seki Tohon (Registro Civil do 
Japão), cópia do passaporte 
(pode estar vencido) e/ou ou-
tros documentos em língua 

japonesa.
Todos os documentos 

devem ser entregues pesso-
almente no guichê de aten-
dimento do Consulado ou 
enviados via e-mail, fax, ou 
correios.

As pessoas residentes fora 
da jurisdição do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo 
devem entrar em contato com 
o Consulado de sua jurisdi-
ção.

Mais informações podem ser 
obtidas diretamente no De-
partamento de Assuntos Ge-
rais do Consulado Geral do 
Japão em São Paulo na Av. 
Paulista, 854 – 3º andar – 
Bela Vista. E-mail: cgjnb@
sp.mofa.go.jp Site: www.sp.br.
emb-japan.go.jp
Tel.: 11/3254-0100
Fax 11/3254-0110

Consulado busca pessoas com
100 anos ou mais para homenagem

consulado busca pessoas com 100 anos ou mais para receberem “Diploma de honra ao Mérito”

Data é considerada uma das mais importantes no japão

MUNDO VIRTUAL

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

Para mim, uma coisa que 
sempre preocupa é que o 
mundo virtual possa ser um 
lugar seguro em atividades 
de entretenimento, serviços 
ou negócios, e isto me atrai 
a idéia de que é necessário 
ter cuidado com a visita a 
sites, com o recebimento 
de e-mails e com o forneci-
mento de dados a terceiros, 
sejam estes simples pessoas 
físicas, empresas ou órgãos 
públicos.

Antes de mais nada, dois 
cuidados preventivos que 
considero importantes são a 
criação de senhas com alto 
grau de segurança e a utili-
zação de programas antivi-
rus, já que ambos represen-
tam instrumentos para difi-
cultar a ação dos chamados 
“bandidos virtuais”.

Estima-se que no mundo 
existam mais de 2 bilhões 
de pessoas conectadas à in-
ternet, que no Brasil apro-
ximadamente 50% da po-
pulação ainda não é usuária 
dos recursos e benefícios 
do mundo virtual, e neste 
contexto, que a inexperiên-
cia ou o descuido sejam os 
grandes fatores para torná-
-las vulneráveis, sendo que 
somente no Brasil as víti-
mas de prejuízos financeiros 
perfazem cerca de três mil 
pessoas por hora.

Sempre que posso, orien-
to as pessoas de meu círculo 
a criarem senhas composta 
de letras e números mistura-
dos, mesclando maiúsculas 
e minúsculas com caracte-
res aleatórios, evitando a 
todo custo formar palavras 
ou frases que possam ser 
descobertas por invaso-
res; curiosamente, ainda há 
quem use como senha a pla-
ca do carro, a data de aniver-
sário do filho, ou o nome de 
algum animal doméstico.

Além disto, um outro 
cuidado importante para se 
prevenir contra prejuízos 
financeiros ou morais no 
uso da internet é deixar o 
computador ou dispositivo 
pessoal protegido mediante 
a ativação do fire-wall e a 
instalação de um bom pro-
grama anti-virus, seja ele 
gratuito ou pago, pois as 
tentativas de invasão pelos 
bandidos virtuais estão cada 
vez mais frequentes, tanto 
para desvio de dinheiro 
como para roubo de dados 
que serão utilizados em fu-
turas transações financeiras 
fraudulentas.

Faço tais recomendações 
porque o Código do Consu-
midor (lei 8.078/90) diz que 
a culpa exclusiva do consu-
midor ou de terceiro é causa 
de exclusão de responsa-
bilidade da empresa; isto 
faz com que o usuário da 
internet tenha que suportar 
os prejuízos financeiros que 
vier a sofrer, se negligenciar 
com alguns cuidados bási-
cos de segurança (repito: 
uma senha segura, o fire-
-wall ativo e um bom anti-
-virus se tornaram cuidados 
elementares nos dias atuais).

Nas transações bancá-
rias e demais negócios ou 
atos jurídicos pela internet, 
além de declarar que leu as 
normas contratuais expres-
sas nos chamados “termos 
de serviço” ou “termos de 
uso”, o usuário sempre re-

cebe a advertência de que 
deve tomar cuidado com as 
senhas e códigos de acesso, 
jamais fornecendo-as a es-
tranhos, principalmente em 
contatos não solicitados.

Tanto nas agências ban-
cárias como através de uma 
ligação telefônica, é comum 
que algumas pessoas, ainda 
dotadas de ingenuidade, se-
jam vítimas de criminosos 
virtuais, aceitando ajuda de 
terceiros que aparentemente 
estejam agindo de boa fé, ou 
fornecendo informações a 
quem pareça realmente fun-
cionário do banco.  

Ainda falando de cuida-
dos básicos que não podem 
ser negligenciados, vi casos 
onde o Judiciário reconhe-
ceu a culpa exclusiva do 
usuário no pagamento de 
boleto pela internet sem ve-
rificar se corresponde a uma 
compra realmente efetuada 
ou a um serviço efetiva-
mente utilizado, confirman-
do dados do credor, do con-
trato ou transação, do venci-
mento ou outros, impressos 
no boleto.

Também é comum que o 
usuário da internet, de um 
momento para  outro, receba 
ligação de algum criminoso 
virtual que se faça passar 
por funcionário do banco, 
loja virtual, companhia te-
lefônica ou equivalentes, 
pedindo para confirmar da-
dos pessoais, como número 
de CPF, número do cartão 
ou token, nome completo e 
endereço, que se fornecidos 
vão ser usados para cometer 
alguma fraude e lhe acarre-
tar prejuízo financeiro; em 
casos como este, o descuido 
do usuário pode fazer com 
que ele seja considerado 
como único culpado pelos 
prejuízos sofridos.

Finalizando, ao prati-
car qualquer espécie de 
transação ou realizar al-
gum negócio pela internet 
é importante que o usuário 
sempre se valha do bom 
senso, prestando atenção a 
circunstâncias que fujam da 
normalidade daquilo que lhe 
foi recomendado, pois abrir 
o conteúdo de um simples 
e-mail não solicitado pode 
trazer vírus ou programa 
espião que irá lhe acarretar 
diversos problemas.

Afinal de contas, o Có-
digo Civil declara que o 
maior de 18 anos tem “ca-
pacidade civil” e presumi-
damente sabe o que está fa-
zendo ao abrir conta em ban-
co e cadastrar-se em qual-
quer site ou loja virtual; em 
consequência disto, tenho 
visto mais e mais decisões 
judiciais pressupondo que 
o usuário da internet estará 
atento às responsabilidades 
legais que possui, além de 
se manter informado sobre 
as notícias divulgadas pela 
mídia a respeito de novos 
golpes praticados pelos 
fraudadores virtuais através 
de e-mails falsos, contatos 
telefônicos não solicitados, 
instalação escondida de pro-
gramas espiões, e outros.

O usuário da Internet  
como único culpado  

pelos prejuízos sofridos

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

56ª Assembleia Geral Ordi-
nária, neste sábado,  das 9h às 

10h, no Salão Nobre do Bun-
kyo (Rua São Joaquim, 381 – 

Os associados do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social) elegem neste sá-
bado, 25, os novos 50 mem-
bros efetivos do Conselho 
Deliberativo da entidade e 
mais 25 membros suplentes, 
com mandato até 2021. As 
correspondências, contendo a 
cédula eleitoral com a relação 
dos candidatos devidamente 
preenchidas, deverão ser en-
caminhadas, via correio ou 
pessoalmente, à Secretaria do 
Bunkyo até esta sexta-feira, 
24, às 18h.

Quem preferir poderá vo-
tar pessoalmente durante a 

Liberdade).
Esses 50 novos têm o pri-

meiro compromisso no dia 
29 de abril próximo, quando 
deverão eleger a diretoria do 
Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva da enti-
dade. Juntamente com eles 
também estarão os outros 50 
membros eleitos em 2015 e 
os membros natos (ex-pre-
sidentes da Diretoria e do 
Conselho Deliberativo) com-
pondo o atual Conselho Deli-
berativo.

As inscrições das chapas 
para a Diretoria Executiva 
devem ser feitas entre os dias 
31 de março e 13 de abril.

ARqUivO/ALDO ShigUti

COMuNIdAdE

Bunkyo elege novos conselheiros neste sábado

Serão eleitos 50 novos conselheiros efetivos e 25 suplentes

e de seus substitutos ocorre de 
dois em dois anos. Eles não 
podem ocupar os mesmos car-
gos em gestões sucessivas, no 
mesmo mandato.

Desde seu primeiro man-
dato como deputado estadual, 
Jooji Hato vem ocupando, 
alternadamente, a terceira e 
quarta vice-presidências da 
Mesa Diretora.

O deputado estadual Joo-
ji Hato (PMDB) foi eleito o 
4º vice-presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo para o biênio 
2017/2019. 

Eleita no último dia 15, 
a nova Mesa Diretora é 
composta por Cauê Macris 
(PSDB), presidente; Luiz 
Fernando T. Ferreira (PT), 1º 
secretário; e Estevam Galvão 
(DEM), 2º secretário. Foram 
eleitos Analice Fernandes, 
do PSDB, como 1ª vice-pre-
sidente; Maria Lúcia Amary, 
também do PSDB, como 2ª 
vice-presidente; Milton Viei-
ra, do PRB, como 3º vice-
presidente. E ainda: Chico 
Sardelli, do PV, como 3º se-
cretário e Adilson Rossi, do 
PSB, como 4º secretário. 

A Mesa Diretora é o órgão 
que comanda todas as ativi-

DivULgAÇÃO

POLÍTICA

Jooji Hato é reeleito vice-presidente da Assembleia

dades administrativas e parla-
mentares da Alesp. 

Ela é composta por três 
deputados (presidente, pri-
meiro e segundo secretarios), 
eleitos em voto aberto por 
seus colegas.

A escolha desses dirigentes 

O deputado Jooji Hato

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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NIPPON COUNTRY CLUB
Edital de Abertura de Processo  
Eleitoral – Diretoria Executiva

Comunicamos a todos os senhores associados que, na forma do esta-
belecido no artigo 68 do Estatuto Social, fica aberto o processo eleitoral 
para a escolha dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
para o mandato quadrienal 2017 à 2021, definindo-se os seguintes pro-
cedimentos e o respectivo cronograma:
1. Data da eleição: na reunião ordinária do Conselho Deliberativo, a rea-

lizar-se em 23 de abril de 2017.
2. Período para apresentação de chapa: das 09h00 de 21 de março às 

17h00 de 7 de abril de 2017, exceto nas segundas-feiras.
3. Local de apresentação de chapa: Secretaria da Sede de Campo, em 

Arujá.
4. Composição da chapa:

a) Diretoria Executiva – 8 membros:
•	 Presidente;
•	 1º Vice-Presidente;
•	 2º Vice-Presidente;
•	 3º Vice-Presidente;
•	 4º Vice-Presidente;
•	 5º Vice-Presidente;
•	 Tesoureiro-Geral;
•	 Vice-Tesoureiro

b) Conselho Fiscal – 10 membros:
•	 5 (cinco) membros efetivos, e
•	 5 (cinco) suplentes.

5. Condições para a apresentação da chapa:
a) A chapa deve estar completa, com candidato para cada um dos 

cargos; 
b) Qualificação de cada um dos candidatos (nome completo, nacio-

nalidade, estado civil, endereço residencial, números do RG/CI, 
inscrição no CPF/MF e o número do título patrimonial do Nippon);

c) Instruída com cópias da CI e do CPF/MF de cada candidato;
d) O candidato deve pertencer ao quadro associativo do Nippon há 

mais de 3 (três) anos e estar em pleno gozo de todas as prer-
rogativas estatutárias e em dia com as suas obrigações junto à 
tesouraria do Nippon;

e) Podem ser candidatos os associados titulares e os cônjuges, mas 
não os demais dependentes e os agregados;

f) Não pode ser candidato o associado honorário e o jurídico;
g) Um associado não poderá ser candidato em mais de uma chapa;
h) O associado titular e seu cônjuge não poderão participar de uma 

mesma chapa;
6. Registro de chapa: será feita no prazo e no local acima indicado, me-

diante carta em duas vias assinada pelo líder (candidato ao cargo 
de Presidente), contendo a relação dos candidatos e respectiva do-
cumentação; a cópia da carta será devolvida pela Secretaria, com o 
competente recibo.

7. Conferência das chapas apresentadas: Vencido o prazo de que trata 
o item 2 deste Edital, o Presidente do Conselho Deliberativo mandará 
fazer a conferência e, se for o caso, concederá o prazo de 3 (três dias) 
para a regularização. Vencido este último prazo, mandará que seja afi-
xada, na Secretaria da Sede de Campo e no Escritório de São Paulo, 
a relação das chapas registradas.  

8. Casos omissos: Serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Delibe-
rativo, com o apoio da Diretoria de Assuntos Jurídicos da atual gestão. 

São Paulo, 15 de março de 2017

Koitiro Hama
Presidente do Conselho Deliberativo

FESTA dE OuTONO

DivULgAÇÃO

A tradicional Festa de 
Outono “Akimatsuri” 
realizada pela Asso-

ciação Cultural de Mogi das 
Cruzes (Bunkyo) geralmente 
na segunda e terceira sema-
nas de abril, excepcional-
mente este ano foi antecipado 
para os dois primeiros (1, 2, 8 
e 9) por causa dos feriados da 
Paixão de Cristo (14) e Tira-
dentes (21). A infratestrutura 
da festa, que terá cerca de 100 
estandes, deve terminar neste 
final de semana. “A expecta-
tiva é deixar tudo pronto uma 
semana antes da festa para 
que os expositores tenham 
mais tempo para organizar os 
seus espaços”, explica o pre-
sidente do Bunkyo de Mogi 
das Cruzes e também um dos 
coordenadores do Akimatsu-
ri, Frank Tuda.

Também coordenador do 
Akimatsuri deste ano, Ro-
ger Kayasima conta que o 
Bunkyo de Mogi das Cruzes 
preparou um evento especial 
para os visitantes, com mais 
de 60 opções de shows artís-
ticos e culturais, grande va-
riedade em pratos na praça de 
alimentação – que terá 25 bo-
xes, além de food trucks com 
cardápio variado –, Centro de 
Negócios e exposição e ven-
da de produtos hortifrutigran-
jeiros, como verduras , frutas 
e plantas a preços bastante 
acessíveis, direto do produ-
tor, e uma Vila Cultural com 
várias atividades artísticas e 
culturais japonesas.

Centenário – Assim como 
na edição anterior, destaca 
Kayasima, também este ano 
a exposição de produtos hor-
tifrutigranjeiros, que antes 
ficava no ginásio – será in-
tegrada à festa. A ideia, ex-
plica, é otimizar os espaços, 
tornando o Akimatsuri “mais 
compacto”. “Percebemos que 
era difícil as pessoas se deslo-
carem até o ginásio”, observa 
Kayasima, lembrando que o 
tema deste ano será “Kibô” 
(Esperança, em japonês). “É 

uma forma de nos preparar-
mos para 2018, ano em que 
comemoramos Centenário 
da Imigração Japonesa em 
Mogi das Cruzes e, ao mesmo 
tempo, reafirmarmos nossas 
esperanças de que o ano que 
vem será melhor”, justifica o 
presidente do Conselho Deli-
berativo do Bunkyo de Mogi, 
Pedro Komura.

Kayasima lembra que este 
ano uma das novidades é que 
o Akimatsuri pode contar 
com o financiamento de em-
presas  por meio da Lei nº 

6959/14 (Lei Incentivo à Cul-
tura) da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes.

Com isso, pessoas físicas 
e empresas de Mogi podem 
doar até 20% dos valores pa-
gos à Prefeitura por meio do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e do Impos-
to sobre Serviços (ISS) ao 
evento e tornarem-se patro-
cinadoras do evento. Todos 
os patrocinadores, indepen-
dente do valor doado, terão o 
seu logotipo e nomes em um 
banner na entrada do Aki-

matsuri. A cada R$ 500 em 
doação ou patrocínio direto, 
o patrocinador receberá 25 
convites cortesias para qual-
quer dia do evento. Essa será 
uma bonificação do Bunkyo, 
e não faz parte da Lei de In-
centivo. “Em tempos de crise 
ajuda bastante”, conta Kaya-
sima.

Turismo – Outra novidade, 
conta Shigueru Matsumoto, 
é o pacote turístico espe-
cial para visitação da festa. 
Criado pela agência mogia-
na Catamarã Turismo para o 
primeiro fim de semana do 
evento, o Akimatsuri Festi-
val Tour inclui visita a outros 
locais tradicionais da cultura 
japonesa na cidade. 

O pacote inclui o trans-
porte rodoviário de São Paulo 
(com saída da Praça da Li-
berdade) até Mogi, diária em 
hotel da cidade, ingresso para 
a 32ª Festa do Akimatsuri e 
passeios guiados pela cidade. 
Entre os passeios há visitas ao 
Parque Centenário da Imigra-
ção Japonesa, Praça dos Imi-
grantes, Casarão do Chá, o 
mirante e plantação de caqui 
do Sítio Matsuo, incluindo al-

32ª edição do Akimatsuri acontece nas duas 
primeiras semanas de abril em Mogi das Cruzes

A tradicional cerimônia do tooro Nagashi de Mogi das cruzes acontece por volta das 17h30 do dia 1º

Roger kayasima, Pedro komura e Shigueru Matsumoto

Visitantes poderão levar frutas e verduras a preços acessíveis

NIPPON COUNTRY CLUB
Edital de Abertura de Processo Eleitoral – 
Membros Eletivos do Conselho Deliberativo

Comunicamos a todos os senhores associados que, na forma do esta-
belecido no artigo 52 do Estatuto Social, fica aberto o processo eleitoral 
para a escolha dos membros eletivos do Conselho Deliberativo para o 
mandato quadrienal 2017 – 2021, definindo-se os seguintes procedimen-
tos e o respectivo cronograma:

1. Data da eleição: na Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 
23 de abril de 2017.

2. Período para apresentação de chapa: das 09h00 de 21 de março às 
17h00 de 7 de abril de 2017 exceto nas segundas-feiras.

3. Local de apresentação de chapa: Secretaria da Sede de Campo, em 
Arujá.

4. Composição da chapa: 25 (vinte e cinco) membros eletivos efetivos e 
10 (dez) membros suplentes.

5. Condições para a apresentação da chapa:
a) A chapa deve esta completa, com candidato para cada um dos 

cargos; 
b) Qualificação de cada um dos candidatos (nome completo, nacio-

nalidade, estado civil, endereço residencial, números do RG/CI, 
inscrição no CPF/MF e o número do título patrimonial do Nippon);

c) Instruída com cópias da CI e do CPF/MF de cada candidato;
d) O candidato deve pertencer ao quadro associativo do Nippon há 

mais de 3 (três) anos e estar em pleno gozo de todas as prer-
rogativas estatutárias e em dia com as suas obrigações junto à 
tesouraria do Nippon;

e) Podem ser candidatos os associados titulares e os cônjuges, mas 
não os demais dependentes e os agregados;

f) Não pode ser candidato o associado honorário e o jurídico;
g) Um associado não poderá ser candidato em mais de uma chapa;
h) O associado titular e seu cônjuge não poderão participar de uma 

mesma chapa;
i) Moção de apoio de no mínimo, 250 (duzentos e cinqüenta) asso-

ciados titulares de títulos patrimoniais, em gozo de todas as prer-
rogativas estatutárias e em dia com as suas obrigações junto à 
Tesouraria da entidade, contendo: nome completo, endereço resi-
dencial, números da cédula de identidade (RG) e do CPF/MF e o 
número do título do Nippon, nos termos do disposto na alínea “c” 
do § 5º do art. 52 do Estatuto Social.

j) O Conselho Deliberativo em exercício poderá apresentar sua cha-
pa atendendo as condições estabelecidas neste item, exceto a 
referida na alínea “i”, na forma do disposto no § 6º do art. 52 do 
Estatuto Social.

6. Registro de chapa: será feita no prazo e no local acima indicado, me-
diante carta em duas vias assinada pelo líder da chapa, contendo a 
relação dos candidatos e respectiva documentação; a cópia da carta 
será devolvida pela Secretaria, com o competente recibo.

7. Conferência das chapas apresentadas: Vencido o prazo de que trata 
o item 2 deste Edital, o Presidente do Conselho Deliberativo mandará 
fazer a conferência e, se for o caso, concederá o prazo de 3 (três 
dias) para a regularização. Esgotado este último prazo, mandará que 
seja afixada, na Secretaria da Sede de Campo e no Escritório de São 
Paulo, a relação das chapas registradas.  

8. Casos omissos: Serão resolvidos pelo Presidente do Conselho Delibe-
rativo, com o apoio da Diretoria de Assuntos Jurídicos da atual gestão.  

  
Arujá, 15 de março de 2017

Koitiro Hama
Presidente do Conselho Deliberativo

MINUTA

NIPPON COUNTRY CLUB
CNPJ MF Nº 56.899.131/0001-07

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação
Ficam os senhores associados do Nippon Country Club, em gozo de to-
dos os direitos estatutários e em dia com suas obrigações junto à Tesou-
raria da entidade, convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Or-
dinária e Extraordinária, para os fins previstos no art. 48 e na alínea “a” do 
art. 49 do Estatuto Social, a se realizarem, na sede social, localizada na 
Estrada dos Vados, nº 260, Bairro dos Fontes, no Município de Arujá, SP, 
às 15:00 hrs; do dia 23 de abril de 2017 com as seguintes ordens do dia:

1) Assembleia Geral Ordinária:
•	 Exame, discussão e votação da deliberação do Conselho Delibe-

rativo sobre o Relatório da Diretoria Executiva, balanço patrimo-
nial e outros relatórios econômico-financeiros relativos ao exercí-
cio social findo em 31 de dezembro de 2016

2) Assembleia Geral Extraordinária:
a) Eleição de 3 membros para o Superior Conselho Moderador, nos 

termos do §6º do art. 50 do Estatuto Social;
b) Eleição dos membros eletivos do Conselho Deliberativo,  nos ter-

mos do § 1º do art. 52 do Estatuto Social, para o mandato 2017 
- 2021 mediante escolha de uma das chapas registradas no pro-
cesso eleitoral aberto conforme edital publicado no Jornal Nippak.

c) Posse dos membros eleitos para os cargos eletivos do Conselho 
Deliberativo, para o mandato quadrienal 2017 – 2021.

d) Outros assuntos pertinentes e de interesse social.

No caso de não se alcançar o quorum mínimo regulamentar no horário 
acima mencionado, as Assembleias serão instaladas e realizadas, meia 
hora depois, com qualquer número de associados presentes.

Arujá, 15 de Março de 2017

KOITIRO HAMA
Presidente do Conselho Deliberativo

moço caipira, e ao Orquidário 
Oriental. Informações e preço 
do pacote podem ser obtidos 
na agência de turismo pelo 
telefone 4735-8080.

Atrações – Quanto às atra-
ções, Kayasima destaca que 
a ideia é reunir “o que há de 
melhor na comunidade nipo-
-brasileira”. “Teremos apre-
sentações dos cantores Joe 
Hirata, Karen Ito, Rick Akio, 
Teddy Shigueyama, Pamela 
Ashihara e Bruno Maessaka, 
e os cantores mirins Ryu Ja-
ckson, Karen Taira, Luiggi 
Dias e Sayuri Taira, além de 
apresentações de danças e 
grupos de taiko”, enumera 
Kayasima, acrescentando que 
igualmente concorridos são o 
Concurso Miss Akimatsuri, 
a Cerimônia de Tooro Na-
gashi – ambos no primeiro 
no primeiro dia da festa – e o 
Concurso Miss e Mister Aki-
matsuri Júnior – no segundo 
sábado. Shigueru Matsumoto 
antecipa que a soltura dos to-
oros – cerca de 800 – deve 
ocorrer por volta das 17h30 
do dia 1º (sábado).

Segundo ele, antes da 
abertura oficial, por volta das 
10 horas será celebrada uma 
missa de agradecimento no 
Mausoléu dos Antepassados 
pela boa colheita, além de pe-
dir proteção contra doenças e 
o mau tempo.

(Aldo Shiguti)

32ª FESTA DO OUTONO 
“AKIMATSURI”
Quando: 01,02,08 e 09 das 10 
às 22 horas, aos sábados, e das 
10 às 21 horas, aos domingos.
Onde: Centro Esportivo do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes, 
Avenida Japão, 5.919, bairro 
Porteira Preta, Mogi das 
Cruzes
Ingressos: R$ 14,00 e R$ 7,00 
(meia entrada válida para es-
tudantes mediante a cartei-
rinha, professores e pessoas 
acima de 60 anos). Crianças 
até 7 não pagam. Descontos 
especiais para grupos com mais 
de 20 pessoas
Informações pelo telefone:
11/ 4791-2022
Programação completa e in-
gressos no site: 
www.akimatsuri.com.br.

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

ARqUivO/ALDO ShigUti

ALDO ShigUti
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Fábio Namatame

ESPETáCuLO

DivULgAÇÃO

Espetáculo com Anto-
nio Fagundes, Mara 
Carvalho, Alexandra 

Martins, Ilana Kaplan, Fábio 
Espósito e Bruno Fagundes, 
Baixa Terapia continua em 
cartaz no Teatro Tuca, em 
Perdizes,. O figurino e a ce-
nografia da peça - com texto 
escrito pelo argentino Matias 
Del Federico, com adaptação 
de Daniel Veronese, tradução 
de Clarisse Abujamra e dire-
ção de Marco Antônio Pâmio 
- são assinados por Fábio Na-
matame, publicitário e artista 
plástico com ampla experiên-
cia em direção de arte, cená-
rio e figurino para teatro, ópe-
ra, publicidade, cinema e TV.

“Eu vi a montagem origi-
nal para me inspirar. Como o 
cenário todo é um lugar su-
gerido, não um lugar físico, 
já que não tem paredes nem 
nada, optei por cores alegres 
e formas neutras, para ficar 
aconchegante tanto para os 
atores, quanto para o público. 
Além disso, me inspirei no 
pintor Piet Mondrian, que 
eu gosto muito e tem obras 
de arte nas cores do cenário: 
azul, vermelho e amarelo, 
além do branco e  preto, pre-
sente nos figurinos”, comenta 
Fábio.

Ganhador de prêmios 
como Shell, Apetesp e APCA, 
Fábio Namatame já foi res-
ponsável pela arte visual de 
Vermelho, última montagem 
de Antonio e Bruno Fagundes 
no Teatro Tuca.

“O Fábio é um grande par-
ceiro e artista. Resolvemos 
apostar nele para estar com  
a gente em mais uma monta-
gem”, comenta Antonio Fa-
gundes.

Para o figurino, Fábio 

conta que buscou opções na 
essência de cada um e no que 
imaginava ser a personali-
dade de cada personagem. 

“Todas as peças 
de roupa, na ver-
dade, foram es-
colhidas para que 
os personagens 
parecessem reais. 
Busquei o que 
cada um precisava 
transparecer com 
o texto e escolhi 
um figurino rea-
lista, já que a peça 
retrata problemas 
que podem acon-
tecer com qual-
quer pessoa”, fi-
naliza Fábio.

Os ingressos 
para o espetáculo 
Baixa Terapia po-
dem ser compra-
dos no site www.
ingressorapido.
com.br a partir de 
R$ 40 ou direta-

mente na bilheteria do Teatro 
Tuca.

Baixa Terapia – Baixa Tera-
pia é uma debochada comé-
dia com um final que pega 
todos de surpresa. Três casais 
que não se conhecem, se en-
contram inesperadamente em 

um consultório para sua ses-
são habitual de terapia, mas 
dessa vez descobrem que a 
psicóloga não estará presente.

Ela deixou a sala prepa-
rada para recebê-los com um 
pequeno bar onde não falta 
whisky e uma mesa com en-
velopes, contendo instruções 
de como deverão conduzir 
essa sessão.

O objetivo é que todas as 
questões sejam resolvidas em 
grupo. Cada envelope traz 
uma situação mais engenhosa 
que a outra, transformando a 
sessão num caos hilariante.

BAIxA TERAPIA
Quando: Até 30/7
Onde: Teatro Tuca (Teatro 
da PUC) - Rua Monte Alegre, 
nº 1.024, Perdizes, São Paulo, 
SP
Telefone: (11) 3670-8455
Duração: 80 min
Classificação etária: 14 
anos
Ingressos: sextas-feiras R$ 
60, sábados R$ 80 e domingos 
R$ 70
Horários: sextas-feiras às 
21:30h, sábados às 20h e do-
mingos às 19h
Capacidade de público por 
sessão: 672 pessoas
Compras pela Internet: 
www.ingressorapido.com.br
Telefone: (11) 4003-1212
Horário de funcionamento 
da bilheteria: de terça a do-
mingo das 14h às 20h
Aceita todos os cartões de 
crédito

Com figurino e cenografia de
Fábio Namatame, ‘Baixa Terapia’
prossegue no Tuca até 30 de julho

Espetáculo, com Antonio Fagundes no elenco, prossegue em cartaz no Tuca até 30 de julho

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

Pequeno burguês?

NIPÔNICA

— Ih! Olha essa man-
chete aqui, Mário — levan-
tando a mão que segurava o 
smartphone, Kazuo girou-a 
na direção do amigo —  Tá 
dizendo que o ex-governa-
dor do Rio, Sérgio Cabral, 
aquele que tá preso e é réu 
em seis projetos da Lava-Ja-
to, comprou R$ 3,3 milhões 
em diamantes dois meses 
antes de ser preso! Pode?!

Mário se inclinou para 
olhá-lo.

— E foi ele também que 
deu de presente à esposa um 
brinco no valor de R$ 800 
mil num restaurante em Pa-
ris. Não foi? — prosseguiu 
Kazuo.

— Foi. O cara abusou 
mesmo da farra, héim... e 
com nosso dinheiro — re-
forçou, Mário.

— Falando em farra, 
tem aquela imagem em ou-
tro restaurante, também em 
Paris, dos cinco dançando 
com guardanapos na cabeça. 
Lembra, Mário?

— Sim. Um deles é o 
ex-amigo e empreiteiro Fer-
nando Cavendish que, in-
clusive, foi quem pagou por 

aquele brinco. E agora o dela-
ta — reforçou, Mário.

Riram, ambos.
— Os caras não sabem 

nem mentir... — prosseguiu 
Kazuo — ... gastando com 
extravagâncias que chamam 
atenção!

— É. Mas esse Cabral 
exagerou. De tão ganancioso, 
com tantas provas evidentes 
contra ele, tão cedo não sairá 
da prisão. Isso, se sair... — 
completou Mário.

Kazuo concordou com 
leve menear de cabeça, olhar 
de deboche e arrematou:

— Engraçado... a atitude 
dele me lembra muito a de 
alguns dos primeiros dekas-
seguis que retornaram do Ja-
pão, ainda no começo do mo-
vimento migratório.

Mário franziu o cenho 
mostrando não ter entendido 
o que Kazuo queria dizer.

— Bom, não é bem o caso 
de Cabral que deve ter nas-
cido em berço de ouro, mas 
não vejo muita diferença não 
— tentou explicar, a um Má-
rio ainda confuso.

— É que após retornar do 
Japão recheados de dinheiro, 

alguns desses  dekasseguis, 
começaram a comprar casões 
e carrões no Brasil — ironi-
zou.

— De minha parte não 
vejo nada de mais nisso se 
com próprio dinheiro — re-
bateu Mário.

— Sim. Claro. Só que a 
maioria deles não tinha ne-
nhum poder aquisitivo antes 
de ir pro Japão e fazendo ex-
travagâncias no Brasil, ainda 
mais na própria região em 
que já moravam, começaram 
a chamar a atenção de bandi-
dos e passando a ser vítimas 
de assaltos, sequestros e até 
assassinatos — e completou 
— Depois disso, com alertas 
aos dekasseguis essas ocor-
rências diminuíram.

— Não entendi a associa-
ção com Cabral — insistiu 
Mário.

— Ah! Sim. É que me 
lembrei dos pequenos bur-
gueses, das pessoas vindas da 
pobreza que, melhorando ra-
pidamente seus poderes aqui-
sitivos, passaram a adquirir 
bens ostentosos apenas para 
exibirem suas novas condi-
ções... à burguesia... rsrs.

— Não entendi, Kazuo.
— Pois é. Pra mim, essa 

foi a razão aos dekasseguis, 
não ao ex-governador... rsrs 
— Kazuo sorriu — Se bem 
que até pra ele serve porque 
começou a ganhar tanto com 
corrupção que acabou se 
descuidando. E ao se exibir 
descaradamente chamou a 
atenção da PF. Não concor-
da, Mário?

— É. Acho que sim. Ali-
ás, dentre os corruptos da 
Lava-Jato é o que mais pro-
vas descaradas tem — con-
cordou, Mário — Esse não 
sai mais da prisão! — com-
pletou.

— Pois é. No Brasil, ga-
nância com exibicionismo é 
perigoso, né.

Mudou de status
E se acha o maioral.
Pequeno burguês!

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

  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

REPRODUÇÃO

Família Kayano Genoino 
“ Porque o Vôvi é a nossa felicidade, e ele ficou 
lá preso, fechado, então a nossa felicidade estava 
fechada. Ainda bem que ele saiu.”

(Paula, filha de Miruna, neta de Genoíno)

Miruna Genoino escre-
veu o livro Felicidade Fe-
chada, editora Cosmos, para 
contar o drama familiar 
entre os anos 2005 e 2015. 
Tenta provar a inocência do 
pai que foi vítima da mídia e 
do judiciário.

José Genoino é um ho-
mem corajoso mas azarado. 
Deixou a família para lutar 
contra a ditadura militar, 
no Araguaia. Foi preso e 
torturado em companhia de 
Rioco Kayano com quem se 
casou e tiveram dois filhos, 
Miruna e Ronan.

Deputado federal pelo 
PT desde 1982, com a elei-
ção de Lula estava prepara-
díssimo para ser o ministro 
da Defesa mas o presidente 
o escolheu para presidir o 
partido em 2003.

Em 2005, estourou o 
caso Mensalão. Genoino, 
como presidente do PT, as-

sinou dois empréstimos ao 
partido, e teve que renunciar 
ao cargo. Em 2006, se elege 
deputado federal e 

Lula se reelege presi-
dente. Em 2010, com a ima-
gem desgastada e com pou-
co dinheiro, não se reelege 
deputado.

Disse, lá em cima, que 
Genoino era um cara aza-
rado. Depois de ler o livro 
acho que ele é um cara sor-
tudo por ter Rioco, Miruna 
e Ronan, além da filha Eli-
sabete, em Brasília, ao seu 
lado.

Recomendo a leitura do 
livro Felicidade Fechada 
que tem prefácio do sempre 
admirável Eduardo Suplicy 
e o posfácio de José Genoi-
no, esse guerreiro do povo 
brasileiro. Gratidão, família 
Kayano Genoino pela lição 
de vida.

------------------------------ ------------------------------ ---------

FELIZ OUTONO
 
Ou tô no verão
Ou tô no outono
Ou tô no gol
Ou tô na linha
Ou sô empregado
Ou sô “outônomo”
Ou tô no trono
Ou outro no trono tá.
Ou tônus muscular
Ou tônus da pele
Tô no octónogo,
ôps, octógono
Out, not temer!
Outono, welcome!

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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por muitos anos. Só deixou 
de ir para lá com mais frequ-
ência, depois que o padrinho 
e, anos mais tarde, a madri-
nha faleceram. Naqueles 
anos iniciais da perda dos 
pais e mesmo depois, fo-
ram os seus padrinhos, suas 
grandes referências. 

Em São Paulo, quando 
jovem e morava na pensão, 
Sati sentia uma grande atra-
ção por aquela instituição. 
Às vezes via monges carecas 
entrando ou saindo. Passava 
em frente, tinha vontade de 
conhecer, mas nunca entrou. 
Até doações anônimas, por 
intermédio de conhecidos, 
chegou a fazer. 

Porém, não morou na-
quela rua por muito tempo. 
Os fatos em sua vida fo-
ram conduzindo-a para ou-
tros empregos e moradias.  
Também, logo percebeu 
que para conseguir melhor 
trabalho, precisaria voltar 
a estudar. Determinada que 
era, trabalhava de segunda 
a sábado, frequentava a fa-
culdade no período noturno 
e os domingos eram dedica-
dos aos afazeres domésticos 
como cuidados com a lim-
peza de onde morava, com 
as roupas e ainda os estudos. 
Por alguns anos sua vida era 
trabalho e estudos. Agora, 
ela pensa. O que mais fez, 
alem de estudar e trabalhar?  
Casar, ela até se casou, mas 
não demorou muito e se viu 
viúva e sem filhos. Depois 
disso, outra vez, se afundou 
no trabalho e estudos. Tanto 
tempo se passou. Não. Não 
reclama. Teve a vida que 
mereceu e pôde ter. 

Agora ali, interna numa 
casa de idosos, com suas li-
mitações físicas, a simples 
menção do nome daquela 
instituição religiosa fez com 
que tantas lembranças lhe 
viessem à mente, ela quer 
entender e decide. Irá ao sa-
lão e participará da cerimô-
nia. Quando jovem e mo-
rava lá do lado, tantas vezes 
ela quis ir e não conseguiu, 
por uma ou outra razão, 
agora, ela pode e nem pre-
cisou ir até lá. A cerimônia 
veio até ela.

E ela se entregou à de-
cisão de participar. Ela não 
sabe por que e nem se im-
porta em saber. Ela apenas 
se vê tomada por uma inten-
sa alegria. E como a menina 
das missas dominicais em 
que ia com a mãe e cantava 
a pleno pulmões, agora, 
com a letra no papel que o 
aprendiz lhe entregara, ela 
acompanha e timidamente 
canta.

A visita
Logo cedo, no café da 

manhã receberam a notícia. 
Dentro de aproximadamente 
três horas, chegaria uma co-
mitiva de São Paulo. Com a 
novidade, a maioria ficou al-
voroçada. Para boa parte das 
internas, aquela foi a melhor 
notícia dos últimos dias. Ra-
pidinho, se alimentaram e, 
em seguida, correram aos 
seus apartamentos para se 
arrumarem com esmero. 
Dona Sati era a mais nova 
interna, apesar de já terem 
lhe falado que, volta e meia, 
vinham grupos de pessoas 
para visitar a instituição, 
não estava entendendo o 
que acontecia. Foi então, se 
esclarecer com a assistente 
social e ficou sabendo que 
estava programada a vinda 
de alguns membros de de-
terminada comunidade reli-
giosa. Ao ouvir o nome da 
instituição, dona Sati ficou 
um pouco apreensiva. Ficou 
em dúvida se também iria ao 
grande salão para recepcio-
nar os visitantes ou se, sim-
plesmente, faria algumas de 
suas atividades habituais. 
Lembranças de seus primei-
ros tempos como moradora 
da capital do estado come-
çaram a vir à tona. Tinha 
seus quase vinte anos. O pri-
meiro lugar onde morou em 
São Paulo ficava justamente 
na mesma rua onde ficava a 
sede daquela instituição. Es-
taria ainda ali? 

Lembranças e mais lem-
branças. Os pais tinham aca-
bado de morrer naquele hor-
rível acidente. Sem irmãos 
ou algum parente na cidade 
do interior, aceitou o convite 
de uma família antiga conhe-
cida deles e que morava em 
São Paulo. Aceitaria o con-
vite em parte. A família lhe 
propôs o emprego na loja de 
sua propriedade e moradia 
junto a eles, com a família. 
Agradecida, ela argumentou 
que poderia aceitar apenas o 
emprego. Com o salário que 
receberia, arrumaria algum 
lugar onde morar. Esta era a 
sua condição para vir a São 
Paulo. Apesar de não ser o 
esperado, aceitaram. Assim, 
ela veio e ficou trabalhando 
na loja. Quando chegou, já 
tinham lhe providenciado 
vaga numa pensão bem per-
to de onde trabalharia. 

No interior, antes de 
se mudar, vendeu ou doou 
quase todos os pertences da 
família. A casa que era de 
seus pais e passou a ser sua, 
ela alugou.  Para sua sorte, 
logo ao nascer, seus pais, 
resolveram aderir ao cato-
licismo e escolheram para 
seus padrinhos um casal 
com quem tinham amizade. 
Durante anos, seu padrinho 
cuidou do imóvel e mensal-
mente lhe enviava o valor do 
aluguel.  Com isso, manteve 
o contato com a cidade natal 

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CuLTuRA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

flores de algodão –
minhas memórias me trazem
escravos e senhores
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

O verde brilhante
entre as folhas do jardim –
ah, uma cantárida!
Benedita Azevedo
Magé, RJ

após a tormenta
reflete calma no lago
outra lua cheia
Carlos Viegas
Brasília, DF

Parecem flutuar. 
Homens na colheita 
da flor do algodão.
Danita Cotrim
São Paulo, SP

em livro de insetos 
nas páginas coloridas 
cantárida empolga 
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Sol resplandecente
brilha nos tufos brancos.
Roça de algodão.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Na estreita passagem
Sinto arranhões e maciez –
Ramos de algodão.
João Krefer
São Paulo, SP

campos da infância – 
um é de branco algodão
inteirinho cheio
José Marins
Curitiba, PR

Meu pai numa foto
na roça de algodão –
No peito a saudade.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Espelho virado –
alvos campos de algodão
cobrem meus cabelos  
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

volta o pescador –
mulher e filhos esperam
sob a lua cheia
Regina Alonso
Santos, SP

verde dourado
sobre a folha do jardim –
passeia a cantárida
Regina Alonso
Santos, SP

Máquinas modernas
Na colheita do algodão –
Ah, se o avô visse!
Reneu Berni
Goiânia, GO

esta solidão...
cantárida não se mexe
será que morreu?
Rose Mendes
Ilhabela, SP

este algodoal 
plantado por meu avô –
seus cabelos brancos
Seishin
São Paulo, SP

Prendem a atenção 
Brancas plumas flutuam
Campo de algodão.
Yone
São Paulo, SP

Flores de algodão
sob o céu de nuvens fofas –
Manhã de colheita.
Yun Hai
São Paulo, SP

Na casa fechada
o brilho da Lua Cheia
entra pelas frestas.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Lua cheia – Cantárida – Algodão
TEMAS DE MARÇO

Temas de maio (postar até 10 de abril)
Prenúncio de inverno – Inhambu – Milho

Temas de junho (postar até 10 de maio)
Dia de São João – Canjica – Acácia-mimosa

Premiação do 34º Concurso Literário Yoshio Takemoto
Edson Kenji Iura

No próximo fim de se-
mana, a Associação Cultural 
e Literária Nikkei Bungaku 
do Brasil fará realizar as ceri-
mônias de premiação do 34º 
Concurso Literário Yoshio 
Takemoto e do 9º Concurso 
de Haicai Masuda Goga. 
Após a cerimônia, haverá 

um coquetel comemorativo. 
Neste ano, o Concurso Take-
moto, realizado ininterrup-
tamente desde 1983, distri-
buirá prêmios para trabalhos 
recebidos e julgados no ano 
passado, nas categorias de 
língua portuguesa Conto, 
Poesia, Haicai e Tradução 

do Japonês para o Português, 
assim como nas categorias 
de língua japonesa Con-
to, Ensaio, Tanca, Haicai e 
Tradução do Português para 
o Japonês. Por sua vez, o 
Concurso Masuda Goga en-
tregará cinco prêmios para 
haicais da categoria adulta 

e cinco prêmios para haicais 
da categoria infanto-juvenil. 
Data: 26 de Março de 2016 
(Domingo), com início às 
13h30. Local: Associação 
Miyagui Kenjinkai, Rua Fa-
gundes, 152, Liberdade, São 
Paulo, SP (Próximo a Esta-
ção Metrô São Joaquim).

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

crítica. Prova disso está em 
seu novo filme, Kimi no Na 
Wa (2016), que bateu recor-
des de bilheteria entre filmes 
de anime. Foi a quarta maior 
bilheteria de um anime no Ja-
pão, a quinta maior bilheteria 
de uma produção japonesa no 
país e a nona maior bilheteria 
nos cinemas de todos os tem-
pos no Japão.

PROGRAMAçãO

Dia 4 de abril, às 20h
Em Busca das Estrelas 
(Hoshi wo ou Kodomo)
2011 | 116 minutos | Anima-
ção | Legendado
Elenco (vozes): Hisako Ka-
nemoto, Miyu Irino, Kazuhi-
ko Inoue, Sumi Shimamoto
Classificação: 12 anos

Dia 18 de abril, às 20h
O Jardim das Palavras (Ko-
tonoha no Niwa)
2013 | 46 minutos | Animação 
| Legendado
Elenco (vozes): Miyu Irino, 

Kana Hanazawa, Fumi Hira-
no, Gou Maeda, Yuka Tera-
saki, Suguru Inoue
Classificação: 12 anos

MOSTRA DE CINEMA JA-
PONêS: ESPECIAL ANIME 
DE MAKOTO SHINKAI
Quando: Dias 4 e 18 de abril, 
às 20h
Classificação: 12 anos
ENTRADA GRATUITA
Onde: Casa das Rosas – Es-
paço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura

Pela primeira vez, a Casa 
das Rosas – Espaço Harol-
do de Campos, instituição 
da Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo, geren-
ciada pela Poiesis, apresenta 
em seu jardim a Mostra de 
Cinema Japonês: Especial 
Anime de Makoto Shinkai. 
Realizadas em parceria com a 
Fundação Japão, as exibições 
acontecem no jardim da Casa 
das Rosas, ao ar livre, quin-
zenalmente às terças-feiras, 
a partir das 20h, nos dias 4 e 
18 de abril. O evento tem o 
objetivo de promover o inter-
câmbio cultural por meio do 
audiovisual.

Durante a mostra, o pú-
blico poderá conhecer o tra-
balho do célebre diretor Ma-
koto Shinkai que, ao contrá-
rio da maioria dos diretores 
clássicos de animes, sempre 
trabalhou com computador, 
começando sua carreira de-
senvolvendo computações 
gráficas para cenas de video-
games japoneses, até chegar 
à sua primeira grande obra, 
o curta-metragem Hoshi no 
Koe (Vozes de uma estrela 
distante), de 2002. Entre as 
peculiaridades de seu estilo, 
destacam-se técnicas de ilu-
minação, movimentação da 
câmera, detalhamento com 
queda de folhas, pétalas de 
flores e neve, além da abun-
dância de recursos de foto-
grafia e flashes.

A qualidade do trabalho 
do diretor vem rendendo o re-
conhecimento do público e da 

DivULgAÇÃO

CINEMA JAPONÊS

Casa das Rosas exibe animes de Makoto Shinkai
Endereço: Avenida Paulista, 
37 (próximo à Estação Briga-
deiro do Metrô)
Horário de funcionamento:
de terça-feira a sábado, das 
10h às 22h; Domingos e feria-
dos, das 10h às 18h.
Convênio com o estaciona-
mento Parkimetro: 
Alameda Santos, 74 (exceto 
domingos e feriados).
Tel: (11) 3285-6986 / (11) 
3288-9447.

* Em caso de chuva, as exibi-
ções dos filmes serão realiza-
das na área interna da Casa 
das Rosas.

A programação gratuita é 
uma parceria com a Fundação 
Japão em São Paulo

Em busca das estrelas, que estará em cartaz no dia 4 de abril
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TOMOO HANDA
110 ANOS
1906~2016

• Aquisição de 
Obras

• Acervo da família

• Obras inéditas

• Certifi cado de 
originalidade

 (11) 3271-0806
Pedro ou Sandra

e-mail: pedrohanda@hotmail.com

Rua da Glória, 332 - 5º andar - sala 51 – Liberdade – São Paulo – SP

LAzER

DivULgAÇÃO

A Comissão de Incre-
mento Social do Bun-
kyo (Sociedade Brasi-

leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), presidida 
por Henrique Matsuo, realiza 
no próximo dia 1º, das 18 às 
23 horas, no Espaço Multiuso 
da entidade, a 9ª Noite do Ha-
vaí. E como acontece há exa-
tos nove anos, mais uma vez 
com a parceria da promoter 
Beth Yajima.

E é a própria Beth que faz 
o convite: “Vamos participar 
todos vestidos a caráter. As-
sim o ambiente fica mais ale-
gre e muito mais colorido”, 
convida Yajima, lembrando 
que a animação estará a cargo 
da eclética Banda OK. “O que 
já é garantia de um repertório 
variado e que promete agra-
dar todos os gostos e estilos”, 
destaca Henrique Matsuo, que 
também estará comandando 
o bufê ao lado de parentes e 
amigos. No cardápio estão es-
trogonofre e Agnoletti (massa 
recheada com mussarela de 
búfala e alho poró ao molho 
de tomate), além de bebidas.

De acordo com Beth Ya-
jima, são esperados cerca de 
350 pessoas. O presidente 
da Comissão explica que a 
cada ano que passa aumenta 
a participação de não descen-
dentes. Mas algumas coisas 
não mudam. Segundo ele, a 
maioria dos frequentadores 
encontra-se acima dos 50 
anos de idade. E, conforme 
explica a promoter, está fal-
tando homens nos bailes da 
comunidade. “Por isso, temos 
a presença de personal dan-
cers para quem for desacom-
panhada”, conta Beth, lem-
brando ainda que a coreogra-
fia de dança livre não deixa 

ninguém parada(o).
Henrique Matsuo avisa 

que, para quem quer aprender 
o “bê-à-bá” da dança, o Bun-
kyo mantém um curso todas 
as quintas-feiras, das 17 às 19 
horas, onde o professor Ri-

cardo Monteiro ensina duas 
modalidades: a dança livre 
(sem parceiro) e a dança de 
salão. O curso de dança acon-
tece após o curso de ikebana 
ministrado das 15 às 17horas 
pela professora Emília Ta-

naka. “Geralmente a pessoa 
sai do curso de ikebana e já 
fica para o curso de dança”, 
conta Henrique, acrescen-
tando que toda a renda da 
Noite do Havaí será revertida 
integralmente para o Bunkyo.

(Aldo Shiguti)

9ª NOITE DO HAVAí
Data: 1º de abril, sábado, das 
18h às 23h
Onde: Espaço Multiuso do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381 - Liberdade – próximo à 
estação São Joaquim do me-
trô)
Estacionamento: Rua Galvão 
Bueno, 540
Informações no Bunkyo 
pelo telefone: 11/3208-1755 
ou com Beth Yajima pelos 
telefones: 11/3209-2609 ou 9 
9904-2237 
Entrada: R$ 35,00 (antecipa-
do) e R$ 40,00 (no dia)

Organizadores prometem muita
cor e alegria na 9ª Noite do Havaí

Baile terá animação da Banda Ok, que promete não deixar ninguém parado

A promoter Beth e o presidente da comissão, henrique Matsuo

Depois do sucesso das 
duas primeiras edições, acon-
tece neste fim de semana (25 
e 26), no Salão de Conven-
ções do Nikkey Palace Hotel, 
no bairro da Liberdade, o 3º 
Liberdade Japan Festival. O 
evento, que reúne gastrono-
mia, bazar e atrações musi-
cais, terá uma grande novi-
dade: a festa terá como tema 
o caqui. De acordo com o má-
gico e produtor Ossamá Sato, 
além da fruta in natura, os vi-
sitantes poderão encontrá-la 
sob diferentes formas, como 
em doces, geleias, pastel, 
bolo e tortinhas entre outras 
guloseimas.

Na parte artística, atrações 
para todos os gostos. Além 
do cantor Nobuhiro Hirata 
e do show de mágica com o 
The Oriental Magic Show, o 
público poderá conferir ainda 
as apresentações do ídolo ju-

venil Teddy Shigueyama, o 
grupo de k-pop STS 3 e Fer-
nando Chinen “Psy Cover 
Oficial”.

Na praça de alimentação, 
pratos típicos japoneses como 
yakissoba, temaki, karague, 
guioza. Quem preferir pode 
reservar seu yakissoba ante-
cipadamente com desconto 
por R$ 15,00 o prato.

(Aldo Shiguti)

3º LIBERDADE JAPAN 
FESTIVAL
Quando: dias 25 e 26, das 10 
às 18h
Onde: Salão de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel – 
Rua Galvão Bueno, 425 – Li-
berdade (próximo à estação 
Liberdade do Metrô)
Informações pelo telefone: 
11/3207-8511
Entrada franca

dIAS 25 E 26

3º Liberdade Japan Festival 
acontece no Nikkey Palace

O mágico e coordenador do festival, Ossamá Sato

O grupo de k-pop StS 3 é uma das novidades desta edição

Evento vem consolidando seu espaço no Nikkey Palace hotel

Diretoria da AcE Saúde e membros da comissão Organizadora

A Associação Cultural e 
Esportiva Saúde realiza neste 
sábado, 25, das 11h às 14h30 
(almoço), e das 18h30 às 21 
horas (janta), em sua sede 
(Rua Diogo Freire, 307), na 
zona Sul de São Paulo, o 13º 
Festival de Yakisoba/Cham-
pon. Quem garantir seu con-
vite com antecedência na Se-
cretaria da associação ou com 
a Comissão Organizadora, 
terá desconto nas compras 
dos pratos, que sairão por R$ 
22,00 (yakisoba) e R$ 28,00 
(champon) – no dia eles cus-
tarão R$ 26,00 e R$ 32,00, 
respectivamente.

Segundo o presidente da 
ACE Saúde, Jorge Kiyoshi 
Suzuki, o objetivo do evento 
é promover a integração entre 
os associados e convidados 
da associação, além de arre-
cadar fundos para a manuten-
ção da sede.

Sumire Yasuda, diretora 
do Fujinbu, destaca que no 
ano passado foram vendi-
dos cerca de 1.100 pratos e 
a expectativa para este ano 
é “pelo menos igualar” a 
marca. Segundo ela, o cham-
pon, uma sopa típica da pro-
víncia de Nagasaki e que 
leva macarrão, verduras e 
frutos do mar, foi introduzi-
da no festival pela ex-presi-
dente da ACE Saúde, Tomoe 
Kanamori. “Para quem não 
conhece, é uma ótima opor-
tunidade para experimentar”, 
diz ela, garantindo desde já 
se tratar de um prato muito 
saboroso.

O coordenador Carlos 
Takahashi avisa que, quem 
preferir, pode pedir para via-
gem. “Não será cobrado nada 
a mais pela embalagem”, 

NESTE SáBAdO

ACE Saúde realiza 13º Festival de Yakisoba/Champon

conta, acrescentando que, no 
dia, serão vendidos ainda di-
versos salgadinhos e doces 

O tradicional Yakisoba preparado pela Associação culturalk e Esportiva Saúde

japoneses, além de bebidas, 
que serão cobrados à parte.

Vice-presidente da Co-

missão Organizadora, Car-
los Hashimoto destaca que 
o evento contará com outras 
atrações, como apresentação 
de karaokê, sorteios e outras 
atividades para entreter toda 
a família.

(Aldo Shiguti)

13º FESTIVAL DO 
YAKISOBA / CHAMPON
Quando: Dia 25 (Sábado). 
Almoço: das 11 às 14h30. 
Janta: das 18h30 às 21h. 
Os pratos para viagem terão 
atendimento das 11 às 14h e 
das 18h30 às 20h
Onde: ACE Saúde – Rua Dio-
go Freire, 307 – Jardim da 
Saúde
Informações pelo telefone: 
11/5058-6958

ARqUivO/ALDO ShigUti

FAcEBOOk/AcE SAúDE

ALDO ShigUti

FAcEBOOk StS 3

ALDO ShigUti
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FOtOS: jiRO MOchizUki

O cônsul geral do Japão 
em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, visitou, 

no último dia 18, as obras do 
Centro Cultural da Aliança 
Cultural Brasil Japão, no 
bairro de Pinheiros, zona oeste 
de São Paulo. Ele foi recebido 
pela diretoria da ACBJ, entre 
eles o presidente Yokio Oshi-
ro. O vereador e líder do Go-
verno na Câmara Municipal 
de São Paulo, Aurélio Nomu-
ra, acompanhou a visita. Pre-
sidente do Conselho Superior 
da ACBJ, Nomura destacou 
a importância do projeto afir-
mando se tratar de um futuro 
pólo de difusão da cultura ja-
ponesa que contribuirá não só 
para o ensino da língua como 
também para a preservação e 
divulgação das diversas mani-
festações das artes nipônicas. 

Vale lembrar que em fe-
vereiro deste ano o governo 
japonês e a Aliança firmaram 
acordo em que o povo japo-
nês doou o equivalente a US$ 
67.430,00 em equipamentos 
audiovisuais. 

Segundo Yokio Oshiro, 
o convite para que o cônsul 
fosse visitar as obras foi feito 
justamente durante a assina-
tura do contrato. “O Centro 
Cultural está sendo cons-
truído, tijolo por tijolo, me-
diante a ação voluntária dos 
colaboradores e associações, 
que estão contribuindo com 
qualquer valor. Consideramos 
todas as doações importantís-
simas, mas para a Aliança, o 
mais significativo foi o apoio 
do povo e do governo japonês 
por intermédio do Consulado. 
Independentemente do valor, 
nos sentimos recompensados 
pela confiança que eles de-

positam no projeto. Para nós 
serviu como uma espécie de 
endosso e aumenta ainda mais 
nossa responsabilidade, fa-
zendo com que nosso trabalho 
seja redobrado para que possa-
mos retribuir essa confiança”, 
explicou Oshiro, acrescen-
tando que “o reconhecimento 
ao apoio do povo japonês vai 
perdurar por muito tempo 
dentro do Centro Cultural”. 

Inauguração – Previsto para 
ser inaugurado no sdia 29 de 
julho deste ano, o Centro Cul-
tural é um antigo sonho de toda 
a comunidade da Aliança. O 
projeto, que teve início como 
uma reforma de antigas insta-
lações que a ACBJ tinha em 
Pinheiros, no final de 2014, 
deve entrar em atividade já em 
agosto deste ano.

Será a primeira sede pró-
pria da instituição, que em 
2016 comemorou 60 anos de 

grandes contribuições reali-
zadas à sociedade brasileira, 
com difusão da língua e da 
cultura japonesa. 

No Centro Cultural, além 
do curso de língua japonesa e 
de português para os japone-
ses nos seus diversos níveis e 
dos curso tradicionais de artes 
japonesas, como ikebana, ori-

gami, kirigami, kiriê, shodô, 
mangá e washi-ê, estão pre-
vistas novas modalidades na 
grade de ensino da Aliança, 
como música, gastronomia, 
dança, teatro e artes visuais, 
além de realização de eventos 
culturais. 

(Reportagem: Aldo Shi-
guti. Fotos: Jiro Mochizuki)

Cônsul visita obras do Centro Cultural e Aliança 
Cultural agradece ‘apoio do povo japonês’

Representante do governo japonês, cônsul Nakamae recebe o agradecimento do presidente da Aliança

Cônsul conheceu o projeto da Aliança Cultural Brasil-Japão Takahiro Nakamae posa com diretores e funcionários da ACBJ

O vereador Aurélio Nomura acompanhou a visita

O cônsul geral do japão com diretores da Aliança

quando, em três dias – 10, 
11 e 12 deste mês – visi-
tou cerca de 15 associações 
nipo-brasileiras a convite do 
presidente da Federação das 
Associações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroetse, Shi-
nichi Yassunaga, que também 
acompnahou a visita. Naka-
mae elogiou a Diretoria Exe-
cutiva do Museu, pelo bonito 
espaço onde se encontra a en-
tidade e seus acervos existen-
tes, que é de muita importân-
cia a comunidade em geral. 

Conheceu também, a Sala de 
Reserva Técnica, onde serão 
armazenados os acervos ar-
queológicos.

Em seguida no Salão So-
cial da ACEP, foi oferecido 
um delicioso jantar pelo 
departamento de senhoras 
(fujin-kai), presidido por 
Mutsuko Seki. Ao final da vi-
sita, o cônsul disse que ficou 
emocionado com a calorosa 
acolhida e cordialidade e que 
guardará uma ótima lem-
brança de Pereira Barreto.

No último dia 10, o Museu 
Histórico da Colonização de 
Pereira Barreto (SP), recebeu 
a visita do cônsul geral do Ja-
pão em São Paulo, Takahiro 
Nakamae. Acompanhado do 
cônsul de Relação da Comu-
nidade Nipo-Brasileira e pelo 
presidente da Federação das 
Associações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, Shi-
nichi Yassunaga, Nakamae foi 
recepcionado pelo prefeito da 
Estância Turística de Pereira 
Barreto, professor João de Al-
thayr Domingues, e seu vice, 
o empresário Paulo Massano-
ri Yamamoto; pelo presidente 
da Câmara Municipal de Pe-
reira Barreto, Francisco Leite 
Gomes; pelo Conselheiro da 
ACEP, Sussumu Yamamoto; 
pelo presidente da Associa-
ção de Amigos do Museu 
Histórico da Colonização de 
Pereira Barreto, engenheiro 
agrônomo Sérgio Issao Ma-
suda e pelo presidente da As-
sociação Cultural Esportiva 
de Pereira Barreto, professor 
Oswaldo Tsuyoshi Kayama, 
entre outros.

A passagem do cônsul por 
Pereira Barreto fez parte de 
sua visita à região Noroeste 

DivULgAÇÃO

COMuNIdAdE

Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto recebe visita do cônsul Nakamae

visita do cônsul ao museu de Pereira Barreto ocorreu durante sua passagem ela Noroeste
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Sobre a gestão de recursos pesqueiros – I. Origens
Pode-se inferir que o início da Gestão Pesqueira ocorreu no início do século XX, a partir do 
surgimento de uma nova linha de ciência, a Biologia Pesqueira.

Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem apre-
cia aeromodelis-
mo, aquarismo e 
pesca. O local in-
dicado para você 
encontrar o que 
precisa. Veja no site como comprar, e para você que é lojista, con-
dições especiais. Iscas, acessórios e tralha para sua pescaria. Bom-
bas, plantas, ração e tudo o mais para o seu aquário. Em breve, tudo 
para aeromodelismo. Qualidade, confiança e preço. Visite, para mais 

informações www.pisciculturachang.com.br 
ou consulte fone (11) 3375 7265 email: con-
tato@pisciculturachang.com.br

Massa para pesca – União Pesca
Inicio de outono, os dias ainda continuam 
quentes, é ter sempre a isca certa para au-
mentar ainda mais suas chances de sucesso 
na pescaria. Com esta massa, basta acres-
centar água e estará pronto para lhe propi-
ciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, 
queijo, mandioca, morango, erva-doce, goia-
ba, banana, milho verde, mel, bichinho da 
laranja, carnívora, amendoim, natural ver-
melha e natural amarela, em embalagem de 
500g. Procure nas melhores lojas de pesca. 

Suas pescarias com sos-
sego, tranquilidade e segurança! Informações e 
compras no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 
site: www.uniaopesca.com.br e facebook.com/
uniaopesca

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日
本がアメリカ合衆国を攻撃したか
を知っていますか。この本で真実の
物語を読んでください。 (Você sabe 
por que o Japão atacou os Estados 
Unidos em 1941? Leia neste livro 
a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo sau-
doso psiquiatra e educador Dr. 
Içami Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira 
por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai encontrar 
relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofri-
mento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da 
contra espionagem do serviço secreto americano, cujos elementos 
terminavam frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak 
Pesca assinala que conhecer o seu passado é primordial para con-
solidar no presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, 
advogado aposentado, escreveu este romance para revelar fatos omi-
tidos 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- 

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

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

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via 
satélite que mantém você conectado onde 
sua aventura te levar. Permite ligar em lo-
cais remotos, pequeno, leve, longa dura-
ção da bateria, bastante compacto quando 
não está com sua antena esticada. Muito 
resistente, projetado para uso em extre-
mas condições com excelente qualidade 
de voz digital. Confira mais informações, 
planos e preços no site www.spotcomsat.com.br no email: comer-
cial@spotcomsat.com.br e fone (11)98343 1521. Nippak Pesca re-
comenda o site, que tem a nossa confiança e é qualificado para ofe-
recer com responsabilidade equipamentos de tamanha importância. 

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na pro-
dução de cana-de-açúcar. A garapa ob-
tida é depositada em dornas de inox, 
protegidas por telas contendo fermento 
natural (extraido da própria cana de 
açúcar misturada com fubá ou canji-
quinha de milho) totalmente isento de 
aditivos químicos. Após alambicagem/
destilagem a cachaça Coluninha é de-
positada em tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, je-
quitibá 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 Cacha-
ça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. 
É exportada para países da Europa, USA e Mercosul. Informações 

no site: www.coluninha.com.br fone: (31) 
3422 0309  e-mail: coluninha@coluninha.
com.br  Beba com moderação e se for di-
rigir não beba!

CuRTAS *Por: Sergio Luiz Tutui e 
Ingrid Cabral Machado

Já no século xIx a pesca 
do arenque, bacalhau e 
linguados era considerada 

uma atividade predatória, 
apesar disso, havia a crença 
de que os cardumes de peixes 
tinham enormes capacidades 
de produção e que o pescado 
era um recurso plenamente 
renovável, com isso se podia 
pescar qualquer quantidade 
pois a população tinha sua re-
novação garantida. Porém, no 
início do século XX começa-
ram a aparecer sinais de que a 
produção marinha não era tão 
ilimitada como se supunha, 
surgindo a necessidade de se 
acompanhar as variações na 
abundância e estrutura das 
populações pescadas e, com 
isso, obter explicações para o 
que estava ocorrendo. Nesse 
momento, surge a Biologia 
Pesqueira na Europa.

A princípio, as investi-
gações diziam respeito prin-
cipalmente aos aspectos 
biológicos da reprodução, 
alimentação, crescimento e 
migração dos recursos pes-
queiros, porém, apesar desses 
esforços iniciais, no final da 
década de 1930 vários recur-
sos marinhos estavam sendo 
explorados acima da sua ca-
pacidade de renovação, ou 
em termos técnicos, estavam 
sobrexplotados.

A II Guerra Mundial trou-
xe uma paralização quase to-
tal da pesca no Mar do Norte, 
o que proporcionou um 
inesperado alívio da pressão 
pesqueira sobre os estoques 
pesqueiros tradicionais. Com 
o fim da guerra, e a recons-
tituição das frotas pesqueiras, 
verificou-se que quase todos 
os estoques sobrexplotados 
da pré-guerra apresentavam 
abundância alta.

No período 1945-95 as 
capturas mundiais marinhas 
aumentaram de menos de 20 
para mais de 80 milhões de 
toneladas. A partir dos anos 
50, ocorreu um crescimento 
acelerado, com um marcante 
desenvolvimento tecnológico 
da frota pesqueira e expansão 
de mercado, o que leva, já 
nos anos 60, a procurar novos 
recursos pesqueiros. O desen-
volvimento das grandes pes-
carias em águas internacio-
nais, cada vez mais distantes 
do pais de origem, foi a res-
posta encontrada pelas potên-
cias pesqueiras da época que 
fizeram pesados investimen-
tos em embarcações maiores, 
dotadas dos últimos avanços 
em tecnologia da pesca e na-
vegação.

Até esse momento, o ob-
jetivo que se pretendia com a 
Gestão Pesqueira era atingir a 
maximização dos resultados 
das pescarias. Essa maximi-
zação poderia ser em termos 
de captura, desde que se evi-
tasse a sobrexplotação, ou em 
termos econômicos, com os 

maiores rendimentos possí-
veis.

A partir da década de 
1970, com o advento das dis-
cussões sobre os problemas 
ecológicos globais, termos 
como Sustentabilidade e De-
senvolvimento Sustentável 
começaram a ser forjados e 
essas discussões abordaram 
os recursos pesqueiros e a 
própria Gestão Pesqueira, 
culminando com a Conferên-
cia de 1995, da Organização 
sobre Alimentação e Agri-
cultura, das Nações Unidas, 
adotando o do Código de 
Conduta para a Pesca Res-
ponsável, que recomendava 
que os países membros ado-
tassem princípios e linhas de 
ação no sentido da conserva-
ção dos recursos pesqueiros e 
dos seus ecossistemas, para 
garantir a sustentabilidade 
das pescarias no mundo todo.

Assim, como discorremos 
no artigo anterior, sendo o 
conceito de Gestão Ambien-
tal, como o conjunto de estru-
turas, instituições e ações que 
administram os territórios e 
os recursos naturais, visando 
a Sustentabilidade Ambien-
tal, Econômica e Social, a 
Gestão Pesqueira consiste 
nas tomadas de decisões que 
visem o equilíbrio entre as 
necessidades para se alcan-
çar a Sustentabilidade dos 
recursos pesqueiros, do setor 
produtivo e da sociedade en-
volvida. Sendo responsabili-
dade das Ciências Pesqueiras 
investigar sobre os aspectos 
biológicos dos recursos pes-
queiros, econômicos e pro-
dutivos do setor e sociais, dos 
pescadores e comunidades 
tradicionais, para fornecer as 
informações necessárias às 
tomadas de decisão, por parte 
dos órgãos gestores.

Para a Sustentabilidade 
dos recursos pesqueiros, é 
fácil entender que o conheci-
mento sobre quando uma es-
pécie se reproduz, quanto ela 
gera de descendentes e com 
que idade ela começa a se 
reproduzir são informações 
fundamentais, assim como 
saber como os indivíduos 
dessa população crescem, 
pois conhecendo as variações 

que ocorrem no tamanho e 
estrutura das populações é 
possível estimar se as pesca-
rias estão capturando mais ou 
menos do que a capacidade 
dessa população de repor 
essa perda. Além disso, en-
tender as relações com am-
biente (através de migrações 
entre locais de proteção para 
jovens, de alimentação de 
adultos ou mesmo de repro-
dução) e a relação com outras 
espécies (como presa ou pre-
dador) são informações que 
auxiliam no entendimento 
das relações ecológicas e por 
consequência, fundamentais 
para a Gestão Ambiental das 
pescarias.

Sendo a pesca uma ativi-
dade econômica que envolve 
distintos setores, níveis tec-
nológicos e escalas de pro-
dução, empregando e sus-
tentando um grande número 
de usuários e suas famílias, 
para a sustentabilidade social 
e econômica da atividade, é 
fundamental que se conheça 
quem são estes usuários, de 
que maneira estão organiza-
dos e o quê, como, quando 
e onde capturam e comer-
cializam o pescado. Trata-se 
de conhecer profundamente 
a cadeia produtiva do pesca-
do em todas os seus setores: 
industrial, de subsistência, 
artesanal, amador/esportivo. 
Também são aspectos essen-
ciais a serem pesquisados o 
conhecimento dos pescadores 
sobre os recursos pesqueiros 
e o ambiente e a sua percep-
ção sobre as mudanças que 
podem estar ocorrendo no 
sistema. Com isso, os conhe-
cimentos somados, formal 
(científico) e informal (dos 
usuários dos recursos) e uma 
adequada estrutura que via-
bilize a governança da ati-
vidade pesqueira são os ele-
mentos necessários para uma 
adequada Gestão Pesqueira.

A partir dessas necessi-
dades de geração de conhe-
cimentos, apresentaremos 
como as Ciências Pesqueiras 
investigam cada uma dessas 
questões, discorrendo sobre 
as formas de estudos e como 
essas informações são utiliza-
das na Gestão Pesqueira.

Conheça mais sobre o 
Instituto de Pesca, acessando 
ao site www.pesca.sp.gov.br. 
Criado em 8 de abril de 1969, 
desenvolve pesquisas sobre 
ecossistemas aquáticos; bio-
logia, pesca e aquicultura de 
organismos marinhos e con-
tinentais e tecnologia de pro-
cessamento de pescados.

Sergio Luiz Tutui, Pesquisa-
dor Científico – Instituto de 
Pesca, Doutor em Zoologia 
pela UNESP. Especialista em 
Gestão Pesqueira pelo Insti-
tuto de Pesquisa Pesqueira 
da Provincia de Mie/Japão. 
Com trabalhos na área de 
Recursos Pesqueiros, Dinâ-
mica da Atividade e Ecologia 
de peixes marinhos.

Ingrid Cabral Machado, 
Pesquisadora Científica – 
Instituto de Pesca, Doutora 
em Ciências pela UFSCar, 
com trabalhos na área de 
Ecologia Humana e Etnoeco-
logia pesqueira
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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

Exigir o melhor de si
“Todos nós temos nossas 

deficiências, mas a vontade 
de vencer precisa ser 

sempre maior”

A maior lição que pode-
mos passar seja para nossos 
filhos, parentes, amigos, 
alunos, enfim, todos que nos 
cercam, é sem dúvida ne-
nhuma, ensinar que devem 
exigir sempre o melhor de si 
mesmo. 

Nosso mundo é um 
tanto competitivo, desigual 
e em muitas vezes, injus-
to. Por esta razão, temos a 
obrigação de mostrar a to-
dos que amamos que para 
quem quer alcançar seus 
objetivos, não sobra espaço 
para quem não se esforça. 
A maior cobrança que deve 
existir em sua vida, em to-
das as suas metas, deve 
sempre vir primeiro de si 
mesmo. 

Qualquer pessoa que 
acredite que algo não se 
concretiza por culpa de ter-
ceiros é totalmente suscetí-
vel a não desenvolver todo 
seu potencial. Não há como 
melhorar a si mesmo se não 

reconhecer suas próprias 
deficiências e ali depositar 
todos seus esforços para 
progredir. 

Os grandes Campeões 
são forjados do desejo de 
querer ser melhor, de estar 
em evolução constante, de 
buscar o que para outros soa 
como “impossível”. Nesta 
busca não há caminho mais 
fácil para ninguém, e nem 
todos terão capacidade de 
chegar, porém, a única pes-
soa capaz de definir esta 
condição, é você mesmo, 
sempre.

A vida lhe impõe todos 
os dias uma condição de 
você se tornar um Vencedor 
ou um Perdedor em toda e 
qualquer função. Empur-
re de volta e imponha sua 
vontade, exija o seu melhor 
e não se deixe levar pelo 
pensamento de dó de si 
mesmo. Você é muito maior 
e melhor do que imagina, 
acredite.

Seja um exemplo, faça a 
sua parte, demonstre o me-
lhor que pode ser!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

SuMô

ARqUivO/ALDO ShigUti

Acontece neste do-
mingo, 26, a partir das 
9 horas, no Ginásio de 

Sumô do Conjunto Esportivo 
Brasil-Japão, no Bom Retiro, 
em São Paulo, o 39º Campe-
onato Paulista Masculino e 
o 19º Campeonato Paulista 
Feminino de Sumô. As com-
petições juntas devem reunir 
cerca de 200 atletas, mascu-
lino e feminino, das Regio-
nais Norte, Nova Central, São 
Paulo, Santo Amaro, ABC e 
Sudoeste. No masculino, es-
tarão em disputa as categorias 
Mirim “A”, “B” e “C”,  In-
fantil e Juvenil. No feminino, 
haverá disputa na categoria 
Mirim, Infantil e Juvenil.

No ano passado, a equipe 
Sudoeste ficou com os títulos 
no masculino e no feminino. 
Os destaques ficaram por 
conta das participações das 
equipes da Nova Central e 
São Paulo, respectivamente, 
segunda e terceira colocadas 
na contagem de geral pontos, 
tanto no masculino como no 
feminino.

Na Nova Central, uma das 
responsáveis pela presença 
cada vez mais frequenta da 
equipe nos pódios tem sido 
Luciana Watanabe, que ide-
alizou e coordena o projeto 
“Lutas Como Forma de Edu-
cação”. Em 2016, ela conse-
guiu levar cerca de 30 alunos 
na faixa etária de 6 a 7 anos 
de duas escolas da rede mu-
nicipal de ensino de Suzano 
para competir no Bom Retiro. 
Já no São Paulo, uma parce-
ria entre a equipe e a Acade-
mia de Judô Pissara, da zona 
Norte de São Paulo, levou 11 
alunos, entre 5 e 14 anos, da 
professora Lívia Higuti para 
disputar a competição.

Segundo presidente da 
Confederação Brasileira de 
Sumô, Issao Kagohara, “são 
trabalhos como esses” que 
contribuem para a conti-
nuidade da modalidade. De 
acordo com seus cálculos, o 
país conta hoje com cerca de 

200 praticantes em todo o ter-
ritório brasileiro, sendo que 
apenas 10% desse total são 
descendentes de japoneses. 
“É um número preocupando 
porque vem caindo ano a 
ano”, desataca o dirigente, 
lembrando que “na minha 
época, entre os anos 60 e 70, 
era o contrário, ou seja, 90% 
eram nikkeis”.

“É uma situação dificil 
porque a crise financeira do 
país também acaba prejudi-
cando o desenvolvimento do 

sumô”, explica Kagohara, 
acrescentando que em maio 
acontece o Campeonato Sul-
Americano, em Buenos Ai-
res, na Argentina, e na última 
semana de julho será reali-
zado o World Games, na ci-
dade polonesa de Wroclaw.

Para os Jogos Mundiais, 
que acontecem a cada qua-
tro anos – a última edição foi 
realizada em 2013, em Cáli, 
na Colômbia – o Brasil será 
representado por Takahiro 
Higuchi (pesado), Cristiano 

Mori (Leve) e Flávio Tooru 
Kosahira (Médio), no mas-
culino, e Luciana Watanabe 
(Leve), Daniela Oliveira 
(Médio) e Sara Gomes (Pesa-
do), no feminino. 

(Aldo Shiguti)

39º CAMPEONATO PAU-
LISTA MASCULINO E 19º 
CAMPEONATO PAULISTA 
FEMININO DE SUMô
Quando: Dia 26, domingo, a 
partir das 9 horas
Onde: Ginásio de Sumô do 
Conjunto Esportivo Brasil-
Japão (Av. Presidente Castelo 
Branco, 5446 – Bom Retiro)
Informações pelo telefone: 
11/3221-5105
Entrada franca

Campeonato Paulista deve reunir 
cerca de 200 atletas em São Paulo

12) Regras fáceis e é divi-
dido em categorias (Pré-mirim 
a Veteranos)
Para sua Formação/
Educação:

13) Toda a família pode 
participar junta, praticando

14) Ensina a programar e 
planejar para treinar correta-
mente com objetivos

15) Não existe a vantagem 
por ser mais velho, as chances 
são iguais para todos

16) Como todo o esporte, 
ensina a vencer, perder e lutar

17) Desenvolve muito a 
disciplina e a concentração (o 
que pode ser utilizado nos es-
tudos também)

18) Todo atleta de desta-
que consegue ser diferenciado 
no tratamento (tanto na escola 
como no emprego)
Aspectos Gerais:

19) O futebol é o esporte 
mais popular, porém o tênis 
de mesa é fácil e simples de se 
praticar, por muitos motivos; 
em especial “não ter contato 
físico”

20) Não é necessária uma 
grande infraestrutura como um 

ginásio, área, etc. basta uma 
mesa, rede, bola e raquetes 
numa pequena sala

21) Para se praticar não são 
necessários muitos participan-
tes – apenas dois – enquanto 
que outras modalidades: 22-fu-
tebol, 12-vôlei, 10-futsal, 
10-basquete.

22) O atleta ao treinar, con-
centra seus objetivos na moda-
lidade e geralmente não fuma, 
não bebe, fica longe das drogas 
e das más companhias 

23) Existem muitos cam-
peonatos, por isso o tênis de 
mesa faz com que o atleta viaje 
bastante, conhecendo muitas 
cidades, consequentemente fa-
zendo novas amizades

 
Venham Praticar!!! Exis-

tem mais de 64 clubes na Capi-
tal e mais de 500 no país.

Em tempos de crise econô-
mica e escândalos que surgem 
no Brasil, vamos investir em 
saúde?

Praticar esporte, fazer no-
vos amigos, conhecer vários 
grupos, ou seja descarregar 
todos os problemas praticando 
uma atividade física.

E porque tênis de mesa em 
vez de futebol ?

Inúmeras vantagens tem a 
nossa modalidade em relação 
às demais: esporte inteligente 
sem violência, apenas técnica 
e diversão.

Veja os benefícios para a 
saúde:

1) Melhora a circulação 
sangüínea

2) Desenvolve a velocidade 
de raciocínio e a habilidade

3) Melhora a coordenação 
motora e reflexos

4) Melhora a visão e exerci-
ta os nervos do cérebro

5) É ótimo para queimar 
calorias

6) Numa partida não existe 
choques físicos, evitando-se 
traumas e brigas

7) É considerado um dos 
esportes que mais utiliza o ra-
ciocínio
 Para seus sonhos como atle-
ta olímpico de alto nível:

8) É um esporte individual, 
você não depende de terceiros 
para vencer

9) Não é necessário um bio-
tipo especial. Basta ter técnica 
e habilidade

10) Não precisa sacrificar/
abandonar os estudos para se 
chegar num alto nível

11) Não existem muitos 
atletas, portanto há maior 
chance de se chegar numa se-
leção nacional

ARqUivO

TÊNIS dE MESA

Tênis de mesa, o esporte do século 21

 
Engo Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em TM
Educador desde 
1975.

Equipe da Nova central, com Luciana Watanabe, é uma das gratas surpresas do sumô brasileiro

O futuro em ação: competição deve reunir cerca de 200 atletas

cazuo Matsumoto

SOFTBOL

Gecebs é campeã da 14ª Taça Brasil 
Interclubes

A equipe do Gecebs sa-
grou-se campeã da 14ª edi-
ção da Taça Brasil de Softbol 
Feminino Interclubes Adulta 
2017, realizada nos dias 18 e 
19, no campo do Anhanguera 
Nikkei Clube, em Santana do 
Parnaíba (SP). 

Este ano participaram 9 
equipes nacionais, além da 
seleção da argentina. E foram 
justamente as convidadas que 
ficaram com a segunda colo-
cação, seguidas pelo Nikkei 
Curitiba e  Central Glória. 
Na Prata, o título ficou com o 
Nikkey de Marília enquanto 
Atibaia ficou em primeiro na 
Bronze. 

O destaque indvidual ficou 
por conta de  Bruna Ayumi 
Hirata, eleita a Melhor Atleta 
e Melhor Defensora Interna 
da competição.

Paralelamente, foi reali-
zado também o 4º Intercâm-
bio dos Árbitros do Softbol 
ASB-CBBS/AASB argentino 
com a presença de 2 árbitros 
argentino: José Carlos Cin-
quegrani e Nicolas Eleazar 
Deu.
Classificação Final Equipes:
Ouro: 1) Gecebs, 2) Argentina, 
3) Nikkei Curitiba, 4) Central 
Glória
Prata: 1) Nikkey Marília, 2) 
Cooper Clube, 3) Nippon Blue 
Jays
Bronze: 1) Atibaia, 2) Medi-
cina USP, 3) Anhanguera
Premiação Individual
1ª Melhor Batedora: Rebeca 
Diniz Laudino (Nippon Bj - 
0,875)

2ª Melhor Batedora: Victoria 
R. Ribeiro (Cooper Cl- 0,714)
Maior Potência de Batida 
“Slugging”: Elayne Cristina 
Simon (Nikkei Ctba- 1,571)
1ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Elayne Cristina Si-
mon (Nikkei Ctba- 5 C.)
2ª Melhor Empurradora de 
Carreiras: Mayra Sayumi 
Akamine (Marília- 4 C.)
Melhor Roubadora de Ba-
ses: Tsuani Effting Yamaguishi 
(Central Gl- 2 B.)
Rainha do Home Run: Fer-

nanda Ayumi Missaki (Gece-
bs- 1 Hr)
Melhor Arremessadora: Dia-
na Miho Tadokoro (Gecebs)
Arremessadora Destaque: 
Fernanda Ayumi Shiroma 
(Nikkei Ctba)
Melhor Receptora: Magali 
Nadia Frezzotti (Argentina)
Receptora Destaque: Ga-
briela Araujo Garcia Silva (Ar-
gentina)
Melhor Defensora Interna: 
Bruna Ayumi Hirata (Gecebs)
Melhor Defensora Externa: 
Hellen Chiemi Ikehara (Gece-
bs)
Atleta Mais Eficiente: Natália 
Soledad Jimenez (Argentina)
Melhor Atleta do Evento: 
Bruna Ayumi Hirata (Gecebs)
Técnico Campeão: Taketomi 
Higashi (Gecebs)
Atleta Destaque Prata: Sami-
ra Mari Tanaka (Marília)
Atleta Destaque Bronze: Ka-
rina Matsuguma (Atibaia)

DivULgAÇÃO

Gecebs ficou com o título da competição

Convidadas, seleção da Argentina ficou em segundo lugar

O diretor técnico da CBBS, Nedlson Yajima, com os árbitros
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BAILE ALLEGRO 
– Animado por Dias 
Show, o Baile Allegro 
realizado no último dia 
18 pela promoter Beth 
Yajima no salão social 
da Associação Miyagui 
Kenjinkai do Brasil, no 
bairro da Liberdade, 
foi um sucesso. “Rece-
bemos várias pessoas 
novas, principalmente 
não descendentes de 
japoneses, que ficaram 
encantadas com o am-
biente sadio, de muita 
harmonia, de boas ener-
gias e principalmente 
educação”, destacou a 
promoter.
Fotos: Jiro Mochizuki

jiRO MOchizUki

A Comissão Organizadora 
da segunda edição do Saa Ha-
jimeyou, realizado no último 
dia 12, no Grande Auditório 
do Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), no 
bairro da Liberdade, em São 
Paulo, esteve na redação do 
Jornal Nippak na sexta-feira 
passada (17) para uma presta-
ção de contas e também para 
agradecer.

De acordo com o relatório 
apresentado, foram arrecada-
dos R$ 59.170,00, sendo R$ 
29.520,00 obtidos através de 
contribuições de convites e 
R$ 14.500,00 de contribui-
ções do Japão, além de R$ 15 
mil de doações e outros R$ 
150,00 contabilizados como 
diversos.

Já as despesas somaram 
R$ 4.900,00, a maior parte 
– R$ 3.300,00 – pagos à em-
presa responsável pela sonori-
zação e iluminação. Portanto, 
o saldo foi de R$ 54.316,00 
ao Bunkyo, que usará a quan-

tia para as obras do Espaço 
Cultural da entidade.

Mariko Nakahira, que 
idealizou o evento, disse 
que chegou a ficar preo-
cupada com a realização 
desta segunda edição pois, 
segundo ela, “quase não 
houve tempo para a divulga-
ção” e também pelo fato de 
ela não ter podido participar 
diretamente da realização 

como gostaria, já que se en-
contrava no Japão – a artista 
veio exclusivamente para 
comandar o espetáculo.

“Mas felizmente deu tudo 
certo e agradeço muito os 
envolvidos, desde os volun-
tários, colaboradores, im-
prensa, artistas e público em 
geral, enfim, todos que se de-
dicaram de corpo e alma para 
que o evento mais uma vez 

SAA HAJIMEYOu

Comissão Organizadora presta contas e agradece ‘a todos’

pudesse ser concretizado”, 
disse Mariko, acrescentando 
que, apesar de realizada, sua 
missão não termina aqui.

“Já estamos de olho na 
terceira edição. Enquanto as 
pessoas me apoiarem encon-
trarei forças para dar conti-
nuidade a esse sonho”, des-
tacou a cantora, explicando 
que deve retornar ao Brasil 
em julho, desta feita para 

uma temporada maior. “Fi-
carei até setembro e estamos 
estudando realizar a terceira 
edição no dia 10 de setembro, 
mas agora queremos convi-
dar também pessoas de outras 
localidades para participar”, 
antecipou.

Prioridades – Localizado 
no subsolo do Edifício Bun-
kyo, onde antes funcionava o 

ambulatório da Beneficência 
Nipo-Brasileira de São Paulo 
(Enkyo), o Espaço Cultural 
conta com uma área de  área 
de 1.400,22 m² com instala-
ções voltadas às atividades 
culturais e de um Centro de 
Difusão da Gastronomia e 
Culinária. O projeto prevê a 
implantação de um espaço 
multiuso para exposições e 
eventos, cursos e workshops.

Segundo a presidente do 
Bunkyo, Harumi Goya, fal-
tam ainda cerca de R$ 550 
mil para a conslusão do novo 
espaço. A prioridade, conta, é 
a adaptação de uma nova área 
de acesso ao Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no 
Brasil, que deve ser feito pela 
Rua Galvão Bueno. Com a 
entrada pronta, Goya afirma 
que já será possível abrir as 
portas do Espaço Cultural, 
mesmo sem o acabamento, 
que inclui a construção de ba-
nheiros e a colocação de uma 
cozinha industrial

(Aldo Shiguti)

Eduardo goo Nakashima, Mariko Nakahira e harumi goyaSegunda edição do Saa Hajimeyou comandado por Mariko Nakahira

ALDO ShigUti


