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110 anos Da IMIGRaÇÃo

Com logomarca, Comissão oficializa 
preparativos para as comemorações
Em cerimônia que contou 
com a presença do pro-
fessor Kokei Uehara, que 
presidiu a Associação para 
Comemoração do Cente-
nário da Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Comis-
são para Comemoração 
dos 110 anos da Imigração 
Japonesa no Brasil reali-
zou no último dia 19, no 
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Deputados nikkeis falam 
sobre situação do país e 
comentam doações

MARcELO cAMARgO/AgêNcIA BRASIL

Diante do cenário de incer-
tezas e que agora tem como 
alvo o presidente Michel 
Temer, o Congresso precisa 
agir com serenidade. É o 
que pensam os deputados 
federais Keiko Ota (PSB-
-SP)), Luiz Nishimori (PR-
-PR) e Walter Ihoshi (PSD-
-SP). Para eles, enquanto 
o governo se apressa para 
votar as matérias, as reper-
cussões das denúncias após 
a delação da JBS deixaram 

o presidente em uma situ-
ação bastante desconfortá-
vel. A delação, no entanto, 
repercutiu também na pró-
pria Câmara dos Deputa-
dos. De acordo com o por-
tal Congresso em Foco “um 
em cada três integrantes do 
atual Congresso recebeu 
dinheiro do grupo JBS na 
eleição de 2014, segundo 
planilha entregue pelos de-
latores à Procuradoria-Ge-
ral da República e ao STF”.

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 04

VIRADA ORIENTAL –  Este ano, a Virada Cultural apresentou, pela primeira vez, a Virada Oriental, uma progra-
mação especial com destaque para as culturas chinesa, coreana e japonesa. O cantor Joe Hirata foi uma das atrações.
————–—————————————–—————————–——————–––—––—–––——––––––––––—––—–––| Pág. 12

A Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil e o Cen-
tro Cultural Okinawa do 
Brasil realizaram no úl-
timo dia 18, na sede da 
AOKB, no bairro da Li-
berdade, em São Paulo, 
evento para comemorar a 
ascensão de Akeo Yogui à 
Presidência do Enkyo (Be-
neficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo), ocorrido em 
janeiro deste ano. Para  Yo-
gui, assumir a Presidência 
do Enkyo é uma “uma mis-
são e uma responsabilidade 
porque no Brasil as áreas 
de assistência e de saúde 
são muito carentes”.

Em homenagem na associação okinawa Kenjin do Brasil, 
akeo Yogui destaca trabalho do Enkyo

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

jIRO MOchIzUkI

Fundação Japão promove exposição 
itinerante internacional no CCsP

NAOyA hAtAkEyAMA

A exposição internacional 
“Tohoku -  através do olhar 
dos fotógrafos japoneses” 
chega ao Brasil esta se-
mana para percorrer quatro 
capitais. A estreia, promo-
vida pela Fundação Japão e 
Centro Cultural São Paulo, 
acontece em São Paulo, 
nesta sexta-feira, às 19h. 
Depois disso, fica em cartaz 
até 12 de julho, no CCSP, na 
Vergueiro (zona Sul de São 
Paulo). São expostas 123 
fotografias de Tohoku, a 
região noroeste do arquipé-
lago japonês, que é dividida 
em seis províncias: Aomo-
ri, Iwate, Akita, Yamagata, 
Miyagi e Fukushima.
————–——————–––——————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 07

15ª Festa Junina com Boi no Rolete da 
Kibô-no-Iê será no dia 4 de junho

DIvULgAçÃO

A 15ª edição da Festa Ju-
nina com Boi no Rolete 
da Sociedade Beneficente 
Casa da Esperança – Kibô-
-no-Iê – que acontece no 
dia 4 de junho, na sede da 
Kibô, em Itaquaquecetu-
ba, “tá pra lá de arretada”. 
Quentão, vinho quente, 
pipoca, milho verde, chur-
rasco e muito mais. De 
quebra, uma participação 
especial dos irmãos Jair de 
Oliveira e Luciana Mello, 
que estarão fazendo um 
tributo ao pai, o saudoso 
Jair Rodrigues, que faleceu 
em 2014, aos 75 anos dei-
xando uma lacuna na mú-
sica brasileira. 
————–——————–––——————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 11
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Salão Nobre do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-

sistência Social), 
a apresentação 
da logomarca 
oficial dando iní-
cio, assim, aos 
preparativos para 
os festejos. Na 
ocasião, o artista 
plástico Kazuo 
Wa k a b a y a s h i , 
que criou o sím-
bolo, também foi 
homenageado.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO BAMBU – HIS-
TÓRIAS DE UM JAPÃO
Onde: Japan House São 
Paulo (Avenida Paulista 52, 
Bela Vista)
De 06/05 a 09/07/2017
Horário: 3ª a sábado das 10h 
às 22h, domingos e feriados 
das 10h às 18h
Ingresso: Entrada gratuita
Informações: 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/463272427344467

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTÓGRA-
FOS JAPONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cul-
tural São Paulo - Espaço Fla-
vio Carvalho (Rua Vergueiro 
1000, Estação Vergueiro do 
metrô)
De 26/05 a 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 
20h, Sábados, domingos e fe-
riados das 10h às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 
e http://www.centrocultural.
sp.gov.br/

OASI – INSTALAÇÃO ES-
CULTÓRICA E MUSICAL
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros) 
De 02/06 a 16/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo 
das 11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 
11/2245-1900 ou www.insti-
tutotomieohtake.org.br

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

CONVERSAS – FOTOGRA-
FIAS DA COLEÇÃO BANK 
OF AMERICA MERRILL 
LYNCH
Curador: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros) 
De 13/04 a 04/06/2017 
Horário: de 3ª a domingo 
das 11h às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 
11/2245-1900 ou www.insti-
tutotomieohtake.org.br

O CÉU AINDA É AZUL, 
VOCÊ SABE... - YOKO ONO
Onde: Instituto Tomie 
Ohtake (Rua Coropés 88, Pi-
nheiros) 
De 01/04 A 28/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo - 
Sessões: das 11h às 13h (en-
trada até ás 13h); das 13h ás 

15h (entrada até ás 15h); das 
15h às 17h (entrada 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.insti-
tutotomieohtake.org.br 

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

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateau-
briand – MASP 
Onde: Avenida Paulista 
1578, Bela Vista
Horário: 3ª a domingo das 
10h às 18h (bilheteria aberta 
até 17h30) e 5ª das 10h às 20h 
(bilheteria até 19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita às 
terças-feiras, durante o dia 
todo (10h às 18h)
Informações: 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 
estacionamento 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 (Estacionamento 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 
Moura Andrade 664, Barra 
Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e 
Website: www.memorial.org.
br 
Horário: Galeria Marta Tra-

ba, Salão de Atos, Tiradentes 
e Pavilhão da Criatividade 
Darcy Ribeiro de 3ª a do-
mingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e 
aos sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Princi-
pal, 2-Acesso rua Tagipuru, 
5-Acesso à Praça Cívica, 6 e 7 
Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 
9-Acesso ao prédio adminis-
trativo e CBEAL, 10-Acesso 
ao Parlatino, 12 e 13 Acesso 
ao Auditório Simón Bolívar e 
14 e 15 Acesso ao estaciona-
mento do auditório. 

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

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

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

EVENTO 

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo 
objetivo é de proporcionar 
um ambiente familiar onde os 
freqüentadores cantam suas 
músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e coun-
try. Todos os domingos Baile 
com Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural 
Tokushima Kenjin do Brasil 
(Av Dr Antonio Maria Laerte 
275, 100m do Metro Tucuruvi) 
Dias 27 e 28/05/2017 
Horário: Sábados Karaokê 
Dance das 8h às 16h e Do-
mingos das 8h às 18h e das 
18h às 22h Bailes com mú-
sica ao vivo.
Informações: 
11/99857-3845 com Iritsu 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Bra-
sil (Rua Tomas Gonzaga 95, 
Liberdade)
Dias 01, 08, 15, 22 e 

29/06/2017 (todas as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  
11/99857-3845 com Iritsu

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e 
comidas caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai 
(Rua Fagundes 152, Liber-
dade) 
Dia 03/06/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

10º FESTIVAL JAPÃO - 
BRAGANÇA PAULISTA 2017
Onde: Av Nipo-Brasileira 
340, Jd América, Bragança 
Paulista/SP)
Dias 27 e 28/05/2017
Horário: 10h
Ingresso: R$3,00
Informações: 11/4033-2996

11º IwATE KENJINKAI 
wANKO SOBA MATSURI
Onde: Iwate Kenjinkai do 
Brasil (Rua Tomás Gonzaga 
95, 1º andar, Liberdade)
Dia 28/05/2017
Horário: 11h às 15h
Ingresso: Até 5 anos en-
trada gratuita; De 6 a 12 anos 
R$20,00 e Acima de 13 anos 
R$30,00
Informações: 
https://www.facebook.com/
events/1873648749570651

MINI FEIRA GASTRONÔ-
MICA – MOGI DAS CRU-
ZES/SP
Onde: Bunkyo de Mogi das 
Cruzes (Rua Campos Sales 
230, Vila Industrial, Mogi das 
Cruzes/SP)
Dia 03/06/2017
Horário: 10h às 16h
Informações: 11/4790-
7107 e www.facebook.com/
events/1872070156380974

15º FESTA JUNINA – ITA-
QUAQUECETUBA/SP
Onde: Sede da Kibô-no-
-Iê, em Itaquaquecetuba/SP 
(Trav. Hideharu Yamazaki, s/
nº da Estrada do Tronco,altura 
do km 206 da Via Dutra)
Dia 04/06/2017
Horário: 10h às 17h
Ingresso: R$50,00 antecipa-
do ou R$60,00 no dia (inclui 
almoço à vontade com car-
nes, guarnições, água e refri-
gerante)
Informações: 
www.kibonoie.org.br / 
facebook.com/kibonoie

11º PRÊMIO INTERNACIO-
NAL DE MANGÁ
Inscrições: Até 05/06/2017
Inscrições e informações: 
Embaixada ou Consulados 
Gerais do Japão
Informações em português: 
http://www.sp.br.emb-japan.
go.jp/itpr_pt/not_17_05_
i n t e r n a t i o n a l _ m a n g a _
award2017.html

CURSO 

OFICINA DE MANGÁ: TE-

ORIA E PRÁTICA
Onde: Casa de Cultura Ja-
ponesa, na Cidade Universi-
tária – USP (Av. Prof. Lineu 
Prestes 159, sala 13, Cidade 
Universitária)
De 04/04/2017 a 06/06/2017, 
às terças-feiras
Horário: das 14h às 17h
Informações: 
sce.fflch.usp.br/node/2303

CURSO DE KIRIGAMI
Onde: Aliança Cultural Bra-
sil-Japão (Rua Vergueiro 727, 
5º andar, Liberdade)
De 10/04 e 29/05/2017
Horário: 14h às 16h30
Informações e valores: 
www.acbj.com.br/index.php/
kirigami-abril/ 

CURSO HISTÓRIA DO JA-
PÃO
Dia 28/05/2017 – História do 
Japão 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 portugue-
ses)
Setembro – História do Ja-
pão 6 – Período Edo (isola-
mento do Japão)
Outubro – História do Japão 
7 – Períodos Meiji (moderni-
zação) e Taisho
Novembro – História do Ja-
pão 8 – Período Showa até a 
Segunda Guerra
Dezembro – História do Ja-
pão 9 – Pós-Guerra e a Era 
Heisei
Onde: Associação Cultural 
Mie Kenjin do Brasil (Av. 
Lins de Vasconcelos 3352, 
Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos parti-
cipantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 
– Reserve sua vaga gratuita-
mente no Sympla.

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

CURSO DE CERIMÔNIA 
DO CHÁ 
Onde: Casa da Cultura Japo-
nesa - Sala de reuniões (Av. 

Professor Lineu Prestes 159, 
SALA DE CHÁ, 1º andar, Ci-
dade Universitária) 
De 11/03 a 25/11/2017 
Horário: Sábado, das 10h às 
12h 
Informações: sce.fflch.usp.
br/node/2316 

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

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

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS 
DO CIATE 
JUNHO/2017 – 14h às 16h 
06/06 – Terça-feira – “Con-
sulta jurídica com advogado 
do Japão”
08/06 – Quinta-feira – “Usos 
e costumes do dia a dia do Ja-
pão” 
Onde: CIATE - Centro de In-
formação e Apoio ao Traba-
lhador Retornado do Exterior 
(Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, Liberdade) 
Inscrição: 11/3207-9014

Informações e divulgação de 
eventos com Cristiane Ki-
sihara
cris_kisihara@hotmail.com
Tel. 11/3340-6060
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Em cerimônia que con-
tou com a presença 
do professor Kokei 

Uehara, que presidiu a Asso-
ciação para Comemoração do 
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, a Comissão 
para Comemoração dos 110 
anos da Imigração Japonesa 
no Brasil realizou no último 
dia 19, no Salão Nobre do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), a apre-
sentação da logomarca ofi-
cial dando início, assim, aos 
preparativos para os festejos. 
Na ocasião, o artista plástico 
Kazuo Wakabayashi – autor 
da logomarca – e sua esposa 
Hikari Wakabayashi, também 
foram homenageados.

Estiveram presentes, entre 
outros, a cônsul geral adjunto 
Hitomi Sekiguchi; o depu-
tado estadual Hélio Nishi-
moto (PSDB); o presidente 
do Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil), Yasuo Ya-
mada; o presidente do Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasilei-
ra de São Paulo), Akeo Yo-
gui e o presidente da Aliança 
Cultural Brasil-Japão, Yokio 
Oshiro, além, é claro, da pre-
sidente do Bunkyo Harumi 
Goya, e Yoshiharu Kikuchi, 
respectivamente, presidente 
da Comissão e presidente do 
Comitê Executivo.

Aliás, Harumi Goya, que 
abriu a série de discursos, fez 
um agradecimento especial a 
Kikuchi que, embora tenha 
“relutado um pouco”, acei-
tou o cargo para presidir  o 
Comitê Executivo. “Não sei 
se é do conhecimento dos 
senhores,  enfrentamos um 
longo caminho até encontrar 
alguém com disposição para 
assumir o desafio de coor-
denar a organização desta 
comemoração”, lembrou 
Goya, ressaltando que apesar 
da “pesada incumbência”, 
o “otimismo” e o “espírito 
empreendedor” de Yoshiharu 
Kikuchi “tem contagiado 
toda equipe trazendo muita 
confiança para o sucesso 
desta comemoração”.

Para o presidente do Co-
mitê Executivo, Yoshiharu 
Kikuchi, a comemoração 
dos 110 anos de imigração é 
um “momento histórico que 
abrirá as portas para o futuro, 
consolidando ainda mais 
nossa confiança neste país 
que nos acolheu”.

“O respeito e confiança 
conquistados nesses 109 anos 
se devem aos pioneiros que 
fizeram história, mas não po-
demos nunca nos esquecer 
das pessoas humildes que 
contribuíram para o nosso 
engrandecimento”, ressaltou 
Kikuchi, que pediu à comu-
nidade que “tenha essa con-
vicção e abrace essa causa 
para que os 110 anos seja um 
sucesso”.

União – Já a cônsul Sekigu-
chi, que “anunciou” o sím-
bolo antes que ele fosse apre-
sentado – porque o cartão de 
visitas de Yoshiharu Kikuchi 
já estava com a logomarca – 
explicou que “cada ano acu-
mulado da história da imigra-

ção japonesa no Brasil possui 
um profundo significado e 
cada década representa um 
acontecimento importante”.

“A comemoração do ano 
que vem, na qual celebra-
remos 110 vezes este ci-
clo, tem um sentido ainda 
maior”, afirmou Sekiguchi, 
lembrando que, nos últimos 
anos, foram lançadas lo-
gomarcas para comemorar 
os 120 Anos do Tratado de 
Amizade, Comércio e Nave-
gação Brasil-Japão, a Olim-
píada e Paralímpíada do Rio, 
e os Jogos Olímpicos e Para-
límpicos de Tóquio.

“Cada um tem desempe-
nhado um papel muito im-
portante e gostaria que, o 
que está simbolizado nesta 
logomarca lançada na noite 
de hoje, seja uma síntese de 
tudo que vai acontecer no ano 
que vem, que seja um futuro 
brilhante dos 110 Anos e da 
comunidade nikkei junto com 
a sociedade brasileira”, des-
tacou a cônsul, acrescentando 
que, “espero que os 110 anos 
sejam comemorados com a 
união de toda a comunidade 
nikkei, não só de São Paulo 
mas também do Brasil e que 
haja uma participação massi-
va dos jovens”.

Finalizando, Hitomi Seki-
chi disse que, entre os meses 
de março e maio, o governo 
japonês promoveu quatro 
reuniões para discutir de-
talhes de projetos para uma 
melhor cooperação com a 
comunidade nikkei. O resul-
tado destas reuniões está na 
homepage do Consulado Ge-
ral do Japão em São Paulo. 
Por enquanto, o material está 

disponível apenas no idioma 
japonês, mas em breve será 
publicado também em portu-
guês.

Liderança – Também pre-
sente na cerimônia, o depu-
tado estadual Hélio Nishi-
moto justificou porque deci-
diu sair de sua base eleitoral, 
São José dos Campos, no 
Vale do Paraíba, para partici-
par de um evento na Capital 
uma noite de sexta-feira. “É 
um noite especial. Trata-se 
de um momento hsitórico. 
Durante esses quase nove 
anos de convivência com a 
comunidade nikkei, aprendi 
muito e pude desfrutar de 
amizades muito preciosas. 
Durante esse tempo tenho 
compartilhado dessa alegria 
e tenho aprendido com vocês, 
principalmente com esse tra-
balho de liderança que é algo 
admirável, que a gente não vê 
em outro lugar, um trabalho 
tão bem feito de lideranças 
que se dedicam em favor de 
uma tradição e uma cultura e 
também de um serviço à so-
ciedade como um todo”, des-
tacou o parlamentar.

Dito isso, o deputado co-
mentou que “ficou pensando 
em sua relação como toda 
essa história”. “É lógico que 
em 1908 eu nem esperava 
participar de tudo isso por-
que nasci em 1963, quando 
já haviam passado 55 anos 
dessa bonita história. Ou seja, 
uma metade da história que 
eu perdi e que só ouço falar 
e leio através dos livros. Sei 
que foram 55 anos de muita 
luta, de sacrifícios de muitos 
dos nossos antepassados, de 

dedicação intensa para que 
hoje a gente pudesse usufruir 
deste prestígio. Sei o quanto 
foi difícil, mas também po-
demos comemorar as con-
quistas, de tudo aquilo que 
foi feito e  colher os frutos, 
que ainda serão colhidos pe-
las novas gerações. Perdi 55 
anos desta convivência desde 
o início da imigração, mas no 
ano que vem serão 110 anos 
e eu estarei completando 55 
anos de idade. Perdi exata-
mente a metade, mas estou 
participando da outra metade 
integralmente. Estou muito 
satisfeito em poder conviver 
com todos vocês e poder fa-
zer alguma coisa, ainda que 
pequena, na minha modesta 
opinião, para participar da 
história e fazer a diferença 
nesta história que contribuiu 
muito para o desenvolvi-
mento do país”, esclareceu 
Nishimoto, que se colocou à 
disposição para “fazer algo 
que marque a história dos 
110 anos da imigração e que 
através da união poder come-
morar e perpetuar esta honra 
que nós temos, de pertencer 
à comunidade nikkei aqui 
no Estado de São Paulo e no 
Brasil”.

O símbolo – A logomarca dos 
110 Anos da Imigração Japo-
nesa no Brasil criada pelo ar-
tista Kazuo Wakabayashi tem 
o desenho de dois orizurus 
(tipo de tsuru), simbolizando 
a harmonia entre os dois pa-
íses – o vermelho represen-
tando o Japão e o amarelo o 
Brasil – e o número 110 logo 
abaixo. Em entrevista ao Jor-
nal Nippak, Wakabayashi 
disse que relutou para aceitar 
o convite da comissão. “Mas 
como a presidente do Bunkyo 
e o Yoshiharu Kikuchi foram 
até minha casa, no bairro do 
Jabaquara [na zona Sul de 
São Paulo], não pude recu-
sar”, revelou Wakabayashi, 
lembrando que “gostaria de 
não aceitar porque eu sou 
pintor e não um designer”.

Uma vez aceito o convite 
e depois de superar o conflito 
– se era capaz ou não – Waka-
bayashi explicou que demo-
rou “uns dois dias” até deci-
dir pelo tsuru. Já o desenho, 

Com logomarca, Comissão oficializa preparativos 
para as comemorações em 2018

Wakabayashi recebe homenagem da comissão

Lideranças brindam com o casal Wakabayashi

Hikari Wakabayashi recebe buquê de flores de Harumi Goya

conta, foi feito em coisa de 
uma hora e meia a duas horas.

Marca – O artista disse des-
tacou que optou pelo tsu-
ru não só pelo fato de já ser 
uma marca em seus trabalhos  
como também representar 
simbolicamente uma nova 
fase em sua vida, de artista 
nipo-brasileiro. Usar cores 
alegres, como o amarelo e o 
vermelho, explica, foi uma 
forma de deixar para trás o 
passado sombrio da guerra vi-
vido no Japão – Wakabayashi 
nasceu em 1931 e quando a 
guerra terminou, estava com 
14 anos, época que começou 
a pintar, ainda no Japão. “Vim 
para o Brasil com 30 anos e 
aqui percebi um clima alegre, 
de calor humano e que acaba-
ria por influenciar minha pin-
tura”, destacou Wakayabashi, 

afirmando que “fiquei mais 
aberto ao uso de cores”.

Rifa – Como antecipou o 
Jornal Nippak, a Comissão 
já está trabalhando na capta-
ção de recusos para as ativi-
dades, cujo ponto alto será a 
cerimônia dentro do Festival 
do Japão, em 2018. Segundo 
Yoshiharu Kikuchi, parte dos 
recursos necessários – cerca 
de R$ 3 milhões – devem vir 
da venda de rifas de três car-
ros. Segundo apurou o Jornal 
Nippak, a comissão já conse-
guiu dois de duas montadoras 
japonesas diferentes. Kiku-
chi busca ainda, uma tercei-
ra empresa. Disse ainda que, 
nos próximos dias, as várias 
sub-comissões devem se reu-
nir para definir cada qual seu 
calendário de eventos.

(Aldo Shiguti)

O presidente do comitê Executivo da comissão para a comemoração dos 110 anos, yoshiharu kikuchi

O deputado estadual hélio Nishimoto, que fará 55 anos em 2018 Renato Ishikawa, Ângela hirata e hitomi Sekiguchi
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Diante do cenário de 
incertezas e que agora 
tem como alvo o pre-

sidente da República, Michel 
Temer, o Congresso precisa 
ter tranquilidade e  agir com-
serenidade. Pelo menos é o 
que pensam os deputados fe-
derais Keiko Ota (PSB-SP)), 
Luiz Nishimori (PR-PR) e 
Walter Ihoshi (PSD-SP) ou-
vidos pela reportagem do 
Jornal Nippak. Para eles, 
enquanto o governo se apres-
sa para votar as matérias de 
seu interesse, as repercussões 
das denúncias após a delação 
da JBS deixaram o presidente 
em uma situação bastante 
desconfortável.

“Como ele [Temer] já 
disse que não vai renunciar ao 
cargo, tirá-lo a força também 
não vai adiantar. Então, o me-
lhor que temos a fazer é aguar-
dar o julgamento da chapa 
Dilma-Temer, que terá início 
no dia 6 de junho para ver no 
que vai dar”, disse Luiz Nishi-
mori, que lamentou a situação. 
“É uma pena porque econo-
micamente o país estava de-
colando. Precisamos separar 
as coisas e na área ecônomica 
ele estava indo bem. Quanto 
a isso não podemos tirar o 
mérito”, explicou Nishimori, 
destacando, principalmente, 
“os avanços nas reformas da 
Previdência e trabalhista”.

Saída honrosa – Apesar do 
seu partido, o PR, continuar 
na base do governo, Nishi-
mori afirma que “se tiver algo 
errado, é preciso ser apura-
do”. Para ele, porém, o “ide-
al” seria “uma saída honrosa” 
já que a abertura de um novo 
processo de impeachment 
“seria muito desgastante”. 
“Temos que pensar no país, 
acima de tudo, naquilo que 

for melhor para o momento”, 
observou Nishimori.

Keiko Ota, cujo partido 
decidiu, “por unanimidade, 
apoiar a renúncia do presi-
dente Michel Temer, como 
forma de acelerar a solução 
da crise de governabilidade 
instalada no país”, disse que 
“a gente também sente muito 
toda essa situação”. “A sensa-
ção que tínhamos era de que a 
economia estava dando sinais 
de recuperação. [a delação da 
JBS] Foi um balde de água 
fria”, lamentou a deputada, 
lembrando que, na avaliação 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comercioSP), o Dia das Mães 
este ano foi um dos melhores 
dos últimos tempos.

“Mas estou aqui pela justi-
ça, precisamos ser imparciais 
e o país tem que ser passado a 
limpo. O desvio de conduta é 
incoerente com o século 21. É 
preciso apurar a verdade, doa 
a quem doer”, disse Keiko, 
acrescentando que “temos 
cerca de 2 milhões de desem-
pregados somente no Estado 
de São Paulo”.

Reformas – Para Walter Iho-
shi, a governabilidade de Te-
mer já está comprometida. 
“O governo terá grandes pro-
blemas daqui para frente para 
votar as matérias de seu inte-
resse”, destacou Ihoshi, afir-
mando que o governo já es-
tava numa situação difícil para 
conseguir aprovar os projetos. 
Apesar disso, Ihoshi afirmou 
que os 38 deputados que com-
põem a bancada do PSD na 
Câmara estiveram reunidos 
nesta terça-feira e decidiram 
continuar com o governo.

“Vamos continuar 
apoiando as reformas, tão 

necessárias para fazer o país 
andar. Chegamos a conclusão 
que o melhor neste momento 
é continuar trabalhando em 
prol do pais”, explicou o par-
lamentar, destacando que “va-
mos continuar trabalhando 
pelas reformas e aguardar o 
desenrolar das próximas se-
manas, quando o TSE [Tribu-
nal Superior Eleitoral] deverá 
julgar a chapa Dilma-Temer”. 
“A palavra de ordem é defen-
der os interesses da popula-
ção”, disse Ihoshi, lembrando 
que “até o vazamento do áu-
dio o clima estava favorável 
na área econômica”. “Resta 
saber como o mercado vai re-
agir. Mas, mais do que nunca 
precisamos ter serenidade”, 
conta.

Doações – No entanto, a de-
lação premiada dos donos da 
JBS repercutiu também tanto 
no Senado como na Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com o portal Congresso em 
Foco “um em cada três inte-
grantes do atual Congresso re-
cebeu dinheiro do grupo JBS 
na eleição de 2014, segundo 
planilha entregue pelos dela-
tores à Procuradoria-Geral da 
República e ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF)”.

Entre os 167 deputados 
federais de 19 partidos – e 28 
senadores – que teriam sido 
beneficiados estão os depu-
tados nikkeis Keiko Ota (R$ 
136 mil), Walter Ihoshi (R$ 
250 mil) e Luiz Nishimori 
(R$ 400 mil).

Ao Jornal Nippak, Luiz 
Nishimori disse que “não 
conheço ninguém da JBS”. 
“Nem tenho nenhum contato 
com ninguém de lá e não re-
cebi diretamente da empresa. 
O que recebi, através do Dire-
tório Nacional do PR, foi tudo 

registrado, contabilizado e 
aprovado pelo TRE. Tudo foi 
feito legalmente até porque 
em 2014 a legislação permitia 
a doação tanto de pessoas fí-
sicas como pessoas jurídicas”, 
explicou Nishimori ao Nip-
pak nesta terça-feira.

Nesta quarta-feira (24), 
em entrevista ao Nippak, 
Keiko Ota disse que “nunca 
houve doação direto da em-
presa”. “Recebi através do 
partido e a doação está re-
gistrada e foi aprovada pela 
justiça eleitoral, justificou 
Keiko, acrescentando que 
“naquela época não havia de-
lação premiada”.

“Estou tranquila e faço 
questão de esclarecer tudo 
porque meu mandato é trans-
parente. Tudo que recebi foi 
declarado”, afirmou Keiko.

Walter Ihoshi, por meio de 
sua assessoria, divulgou uma 
nota na qual informa que “o 
deputado  federal Walter  Iho-
shi  recebeu, por  intermédio 
de seu partido político, do-
ações  para  as  eleições  de  
2014,  cuja  origem  depois  
foi  identificada  sendo  da 
empresa de proteína animal, 
JBS SA.”. Prossegue a nota: 
“Referida  doação  foi  feita  
pelo  partido  político,  sendo  
tão  somente  respeitada  as 
normas e legislações vigentes 
à época, no sentido de trazer 
maior transparência à origem  
dos  recursos,  não  havendo  
qualquer  relação  direta  en-
tre  a empresa doadora e o de-
putado. O deputado defende 
ampla e profunda investiga-
ção no que tange às ilicitudes 
que referida empresa tornou 
pública, com a responsabili-
zação dos eventuais envolvi-
dos em quaisquer ilícitos que 
venham a ser comprovados”.

(Aldo Shiguti)

Deputados nikkeis falam sobre 
o país e comentam doações

tsukiji, o mercado de  
peixes irá mudar de lugar?
Tsukiji é o maior mer-

cado do mundo de peixes, é 
onde o leilão de atum virou 
atração turística, e as suas 
vielas e a sua acomodação 
ficou defasado para os dias 
atuais. 

Para sanar tal problema, 
Tóquio, investiu pesado 
na construção de um novo 
local para abrigar o mer-
cado de peixes. Um aterro, 
e, Toyosu, próximo a vila 
olímpica. Eu visitei o local, 
e posso garantir que é tão 
imponente que mais parece 
uma cidade. Aliás era assim 
que vinha sendo tratado pela 
imprensa local, a cidade do 
mercado de peixes, afinal 
tudo o que é de mais mo-
derno e tecnológico, foi ins-
talado ali. 

Era para ser uma referên-
cia no ramo. ERA, porque 
a mudança de Tsukiji para 
esse centro comercial tecno-
lógico e moderno, não acon-
teceu. A previsão era de que 
a mudança fosse feita em 
novembro de 2016, mas foi 
suspensa a pedido da gover-
nadora de Tóquio, Yuriko 
Koike, pois foi descoberto 
uma irregularidade grave na 
sua construção.

Atenção meus caros lei-
tores, estamos falando de 
Japão, e não mais do Bra-
sil, vocês leram certo. Foi 
descoberto um rombo no 
orçamento na construção do 
mercado.

O que acontece é o se-
guinte, o local, antigamente 
abrigava uma refinaria de 
combustível, mas decidiram 
que o local era propício para 
o novo mercado de peixes, 
vários testes foram feitos no 
solo do local. E o governo, 
juntamente com os enge-
nheiros responsáveis, deci-
diram que seria retirado o 
solo contaminado, e por se-
guinte cobririam com uma 
boa quantia de solo saudá-
vel e concertariam para em 
cima ser construído o mer-
cado. Pois bem, quando a 
governadora Koke assumiu, 
e foi conferir as obras, que 
já estavam na reta fina, ela 
constatou que a ideia de 
retirada do solo contami-
nado não aconteceu, que na 
verdade foram construídos 
spits, ou espaços que servem 
como respiradouros entre o 
solo e a base do mercado. 
Sendo que o orçamento para 
a realização da obra, previa 
todos os gastos com a reti-
rada do solo e a colocação 
do novo solo. E eis que a go-
vernadora lançou a pergunta 
que não quer calar, onde foi 
parar esse dinheiro? Criou-

-se um verdadeiro rebuliço 
por aqui. 

A mudança do mercado 
de peixes, não aconteceu, 
pois foram detectadas subs-
tâncias tóxicas nas águas 
subterrâneas sob a nova 
sede, e há o questionamento 
da salubridade residual des-
ses componentes químicos, 
principalmente porque o 
objeto do novo mercado se 
trata de comida.

A governadora Koike, 
que chegou ao poder em 
agosto de 2016, colocou 
como uma de suas priori-
dades a transparência finan-
ceira no seu governo, e de-
terminou uma investigação 
detalhada cujas conclusões 
apontam para a  responsa-
bilidade de funcionários 
do alto escalão da adminis-
tração anterior. A governa-
dora ainda enfatizou que o 
governo falhou gravemente 
na de cumprir com as suas 
responsabilidade e de dar 
explicações aos cidadão.

A maldição da nova sede 
não para por aí, os comer-
ciantes que investiram no 
novo mercado de peixes, 
alegam prejuízos e estão re-
ceosos com a incerteza do 
futuro. E tem mais, por dia, 
o novo mercado de peixes, 
come dos cofres públicos, 
2 milhões de dólares para 
mante-lo parado, só de ma-
nutenção.

Quando estive no local, 
vi que foi construído uma 
estação de metro especi-
ficamente para atender o 
mercado. Tudo de primeira 
qualidade.

Mas por uma sucessão 
de erros políticos, corre-se o 
risco de se perder tudo.

O Japão mostra que fa-
lhas administrativas tam-
bém existem por aqui, com 
a diferença que todos os 
culpados serão punidos, e 
terão que devolver centavo 
por centavo. Ao contrário 
do Brasil.

Todos confiam na justiça 
no Japão, não posso dizer 
o mesmo do Brasil, mas eu 
ainda tenho esperança que 
tudo vá se resolver.

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

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

COLUNA DA ERIKA TAMURA

é responsável pela desordem 
pública”, justifica Hato, lem-
brando que, “aprovada na 
Câmara Municipal de São 
Paulo, esta lei acabou ga-

nhando projeção nacional”. 
“Mas no início tivemos mui-
tas restrições, incluindo uma 
oposição ferrenha da Ambev 
e críticas por parte da grande 

Sancionada na gestão do 
prefeito Celso Pitta, a Lei nº 
12.879 que dispõe sobre o ho-
rário de funcionamento dos 
bares na cidade de São Paulo 
completa 18 anos no dia 13 
de julho com uma boa notí-
cia para o seu autor, o hoje 
deputado estadual Jooji Hato 
(PMDB). 

O atual prefeito, João Do-
ria (PSDB), anunciou que vai 
endurecer a fiscalização de 
bares e restaurantes que fun-
cionem após a 1 h sem prote-
ção acústica.

Jooji Hato, que na época 
era vereador, disse que o ob-
jetivo da medida era “contro-
lar o consumo de bebida al-
coólica porque o álcool é res-
ponsável por acidentes, bri-
gas e desagregação familiar”. 
“Enfim, o consumo de álcool 

mídia. Apanhei muito”, disse 
Hato, autor de outro projeto 
polêmico, o que proibia dois 
ocupantes em motocicle-
tas em determinados dias e 
horários –  este vetado pelo 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB).

“Com o tempo, as pessoas 
passaram a reconhecer que a 
lei é boa e que ajuda a salvar 
vidas e também diminuir o 
número de doenças”, disse o 
parlamentar, acrescentando 
que a primeira a cidade a se 
inspirar na Capital foi Ita-
pevi, seguida por Hortolân-
dia. “Diadema, na região do 
ABCD, foi a quinta ou oitava 
a adotar a lei e todos pensam 
que a lei nasceu lá, mas não, 
é minha autoria”, reivindica 
Hato.

(Aldo Shiguti)

ARqUIvO/ALDO ShIgUtI

sÃo PaUlo

lei que determina fechamento de bares após a 1 h 
completará 18 anos em julho

O deputado estadual jooji hato: o álcool desagrega

MEIO AMBIENTE – O embaixador do Japão no Brasil, 
Satoru Satoh, realizou, no dia 2 de maio, uma visita de cor-
tesia ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Durante 
o encontro, Satoh e Sarney Filho trocaram opiniões sobre 
temas relacionados à cooperação na área ambiental, como a 
preservação da Floresta Amazônica e o Fórum Mundial da 
Água, e concordaram em impulsionar mais a cooperação, 
tanto bilateral como no cenário internacional. (Fonte: site 
da Embaixada do Japão)

DIvULgAçÃO

Walter Ihoshi: “vamos trabalhar para o país”Luiz Nishimori: “O país estava indo bem”keiko Ota: “É preciso apurar a verdade”
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A Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil e o 
Centro Cultural Oki-

nawa do Brasil realizaram 
no último dia 18, na sede da 
AOKB, no bairro da Liber-
dade, em São Paulo, evento 
para comemorar a ascensão 
de Akeo Yogui à Presidência 
do Enkyo (Beneficência Ni-
po-Brasileira de São Paulo), 
ocorrido em janeiro deste 
ano. 

Além da Diretoria das en-
tidades organizadoras, entre 
eles Eiki Shimabukuro e Té-
rio Uehara, respectivamente, 
presidente e vice-presidente 
da AOKB, estiveram pre-
sentes os deputados federais 
Walter Ihoshi (PSD-SP) e 
Keiko Ota (PSB-SP); os de-
putados estaduais Hélio Ni-
shimoto (PSDB), Jooji Hato 
(PMDB) e Pedro Kaká (PTN) 
e o vereador Ota (PSB), além 
de Ushitaro Kamia (suplen-
te), a presidente do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social), Harumi Goya; o 
presidente da Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão, Yokio Oshi-
ro e o ex-presidente da Asso-
ciação para a Comemoração 
do Centenário da Imigração 
Japonesa no Brasil, professor 
Kokei Uehara, entre outros, 
totalizando cerca de 400 con-
vidados.

Antes de assumir a Presi-
dência do Enkyo – entidade 
fundada em 28 de janeiro de 
1959 por um grupo de 32 re-
presentantes da comunidade 
japonesa, cujo foco principal 
era o de oferecer assistência 
aos imigrantes do pós-guerra 
– Akeo Yogui ocupou diver-
sos cargos em outras entida-
des e associações, como na 
Associação Cultural e Es-
portiva Okinawa Santa Ma-
ria (onde foi vice-presidente, 
em 1996 e 1997; presidente, 
de 1998 a 2001 e desde 2001 
é membro do Conselho Con-
sultivo); na própria Associa-
ção Okinawa Kenjin do Bra-
sil (onde foi Diretor de 1994 
a 1998; vice-presidente de 
1999 a 2004, presidente de 
2005 a 2011 e atualmente é 
presidente do Conselho De-
liberativo); no Kenren –  Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil (onde foi vice-presidente 
de 2005 a 2007, presidente 
de 2008 a 2011 e atualmente 
exerce o cargo de Conse-
lheiro Especial) e no Bunkyo 
(onde ocupou o cargo de dire-
tor de 2011 a 2015 e e desde 
2011 é Membro do Conselho 
Deliberativo).

Familiaridade – No Enkyo, 
onde está desde 2005, já ocu-
pou diversos cargos, como 
presidente da Comissão Ad-
ministrativa do Yassuragui 
Home, presidente do Hospital 
Nipo-Brasileiro e vice-pre-
sidente do Enkyo (por 6 seis 
anos). Sua familiaridade com 
a entidade pôde ser constata-
da em seu discurso, em que 
fez um breve relato sobre a 
história do Enkyo sem preci-
sar ler.

“Conheço bastante por-

que, no fundo, no fundo, a 
minha ideia era, uma vez 
terminada a minha gestão 
no Kenren, encerrar a minha 
missão como diretor de en-
tidades”, disse o homenage-
ado em entrevista ao Jornal 
Nippak. “Mas, como era a 
nível de assistência social, 
não consegui falar não ao 
chamamento e as coisas fo-
ram acotecendo. Primeiro,  
como diretor. Depois, como 
vice-presidente, até à pri-
meira vice-presidente. E aí 
não teve jeito”, explicou 
Yogui, que fez questão de 
agradecer sua esposa, Maria 
Iroko Uehara Yogui, os fi-
lhos (Akehiro casado com a 
Bruna; Sayuri casada com o 
Thiago e Alan com a Elisa) 
e os netos (Enzo, Mie e Hi-
deki), de quem recebeu um 
buquê de flores.

Natural da cidade de Pa-
caembu (SP), Yogui disse 
que assumir a Presidência do 
Enkyo é uma “uma missão e 
uma responsabilidade porque 
no Brasil as áreas de assistên-
cia e de saúde são muito ca-
rentes”.

Desafios – “Nós estamos vi-
vendo um momento muito 
difícil. Todos estão acom-
panhando como está o aten-
dimento aos idosos. O país 
está envelhecendo cada vez 
mais e o Brasil não está 
preparado para dar uma as-
sistência digna aos nossos 
idosos. E nossa missão é 
tentar melhorar um pouco 
mais esse quadro. E para 
isso espero contar com a 
ajuda de todos”, destacou 
Yogui, admitindo que ficou 
“surpreso” com a presença 
de “tantas pessoas ilustres”. 

“Tenho plena consciên-
cia que minha eleição para a 
Presidência do Enkyo não foi 
fruto de um trabalho indivi-
dual e muito menos por mé-
rito pessoal. Foi fruto de um 
esforço conjunto dos meus 
companheiros e Diretoria do 
Enkyo, dos colaboradores, 
superitendente e médicos do 
Hospital Nipo-Brasileiro, 
além do apoio de todos vocês 
e de outros tantos que não pu-

deram estar presente”, disse o 
homenageado, acrescentando 
que sua primeira missão à 
frente do Enkyo será o de dar 
prosseguimento ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
ao longo dessas quase seis 
décadas. 

Confusão – “Desde a sua 
fundação, muitos diretores 
trabalharam para que esta 
entidade crescesse e se tor-
nasse o que é hoje, uma rea-
lidade dentro da comunidade 
nipo-brasileira”, disse Yogui, 
afirmando que, apesar disso, 
“muita gente ainda confunde 
Enkyo, com Bunkyo, com 
Ikoi-no-Sono, com Kodomo-
no-Sono e com Kibô-no-Iê”.

“Cada uma dessas entida-
des tem sua própria Diretoria 
e são entidades co-irmãs”, 
destacou Yogui. Segundo ele, 
desde sua fundação, o Enkyo 
não só cresceu como tam-
bém ampliou seus serviços. 
Hoje, conta, a atuação pode 
ser dividida em dois grandes 
setores: o da área social e a 
área da saúde. “Na assistên-
cia social nós temos o Centro 
de Convivência do Idoso, as 
Casas de Repouso e o Cen-
tro de Ação Social. Na área 
de Saúde temos a assistên-
cia médica móvel (Junkai) – 
serviço criado em 1960 que 
realiza consultas e exames 
à pessoas da comunidade da 
Capital, Grande São Paulo e 
cidades do interior paulista, 
conscientizando e orientan-
do o público atendido sobre 
doenças crônicas, saúde e 
nutrição –, temos ainda aque-
le que é o mais conhecido, o 
Hospital Nipo-Brasileiro  – 
que muitos pensam que fica 
em Guarulhos quando na ver-
dade está localizado no Par-
que Novo Mundo, ainda den-
tro da Capital – o outro hos-
pital em São Miguel Arcanjo, 
o Centro Médico Liberdade, 
o Ambulatório Médico e o 
Projeto de Integração Pró-
-Autista (Pipa)”.

“Todas as unidades do 
Enkyo melhoraram muito 
graças ao trabalho e apoio 
de todos. No entanto, temos 
consciência que devemos 

trabalhar mis para proporcio-
nar um atendimento digno a 
todos que nos procuram”, 
ressaltou Yogui.

Incentivo – Em seus discur-
sos, os deputados estaduais 
Hélio Nishimoto, Pedro Kaká 
e Jooji Hato, e a deputada 
federal Keiko Ota parabeni-
zaram o homenageado. Tam-
bém presente à cerimônia, o 
deputado federal Walter Iho-
shi lembrou que “o Akeo Yo-
gui é desta casa”. “Ele foi um 
grande líder da nossa comuni-
dade e que agora retoma essa 
liderança como presidente do 
Enkyo. Então, a comunidade 
okinawana faz esta justa ho-
menagem e que serve de in-
centivo para que ele cumpra 
sua missão como presidente 
do Enkyo”, destacou Ihoshi.

Já a presidente do Bunkyo 
falou sobre sua admiração 
pela capacidade de empre-
endedorismo e realização de 
Akeo Yogui. Harumi Goya 
destacou os desafios que o 
novo presidente terá pela 
frente mas que tem “plena se-
gurança de que as qualidades 
demonstradas por Yogui ao 
longo deste anos, tanto na As-
sociação Okinawa Kenjin do 
Brasil como no Kenren, são 
mais que suficientes para fa-
zer a entidade prosseguir em 
sua bem sucedida trajetória”.

E finalizou seu discurso 
com uma “pequena colo-
cação”. “Akeo, você já foi 
presidente do Okinawa Ken-
jinkai, do Kenren e agora 
do Enkyo. Só está faltando 
o Bunkyo para completar”, 
disse Harumi Goya.

Estrela – Para o presidente 
da AOKB, Eiki Shima-
bukuro, “parece que o Akeo 
Yogui nasceu para servir a so-
ciedade e as outras pessoas”. 
“Por onde passou, ele deixou 
um grande legado, sendo um 
orgulho para todos nós nik-
keis e um exemplo para os 
jovens. Uma estrela que bri-
lha para mostrar o caminho”, 
disse Shimabukuro.

(Aldo Shiguti)

(Veja mais fotos à pagina 9

Em homenagem na AOKB, Akeo Yogui diz que 
‘muita gente ainda confunde Enkyo com Bunkyo’

homenagem a Akeo yogui reuniu cerca de 400 pessoas na Associação Okinawa kenjin do Brasil

Vista do salão da AOKB, que ficou lotadoAkeo yogui com a esposa, Maria Iroko e os netosWalter Ihoshi, Akeo yogui e Ushitaro kamia

harumi goya: “Só falta o Bunkyo”

Eiki Shimabukuro: “como uma estrela”

Akeo yogui: “As pessoas ainda confundem Enkyo com Bunkyo”

Akeo yogui também foi homenageado pela Assembleia Legislativa
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trabalho da artista revela detalhes de sua vida pessoal

  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

Aécio, quantos milhões você pediu pro Joesley? Tuitado por @
yurilopes.

(Estava pensando em escrever sobre o fim da carreira de Aécio 
Neves, quando recebi por e-mail este texto do amigo Susumu Ya-
maguchi, o Sussa. Pedi autorização para publicar nesta coluna e 
ele concordou. Arigathanks, my friend!)

“ aécio néscio” by sussa
Presidindo o julgamento 

do impedimento da presidenta 
Dilma Rousseff em agosto de 
2016, o ministro do STF Ri-
cardo Lewandowski concedeu 
“a palavra ao senador Aécio 
Néscio”, mas se corrigiu ime-
diatamente.

No dicionário Houaiss, a 
palavra néscio tem as seguin-
tes acepções:

1 que ou aquele que é des-
provido de conhecimento(s), 
de discernimento; estúpido, 
ignorante

2 que ou aquele que não 
tem aptidão ou competência; 
incapaz, inepto

3 que ou o que é despro-
vido de sentido, de coerência; 
absurdo

Diante das recentes divul-
gações das práticas e linguajar 
escusos de Aécio Neves, so-
mos convidados a contemplar 
a limpidez daquele ato falho 

de Lewandowski e alguns ver-
sos do Poema de sete faces, 
de Carlos Drummond de An-
drade:

 
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche 
na vida.
(...)
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma 
solução.

 
No presente caso também 

seria uma rima, e também não 
seria uma solução. Mas o es-
pírito da palavra revelaria, em 
Aécio Néscio, uma perfeita 
identificação entre ação e no-
minação.

E poderia também indicar, 
através de anjos tortos, um ca-
minho para expor as demais 
coisas obscuras ao rigor da 
plena luz.

**********************************************

Ruas da liberdade 2
Guilherme de Almeida: nome 
do viaduto que homenageia o 
grande poeta que difundiu o 
haicai no Brasil. Foi funda-
dor e primeiro presidente da 
Aliança Cultural Brasil- Japão, 
em 1956.
José Getúlio: o Dr José Getú-
lio Monteiro nasceu em Tau-
baté-SP, em 1860, e faleceu 
no Rio de Janeiro em 1953. 
Foi secretário de Justiça do 
governo Campos Sales (1898-
1902).
Lavapés: lembra o hábito an-
tigo daqueles que entravam na 
cidade, pela baixada da Glória, 
de lavar os pés no córrego que 
lá havia.
Lourenço da Cruz: encon-
trei o Lourenço Menandro da 
Cruz, um paraibano que viveu 
em Governador Dix-sept Ro-
sado, segundo o professor José 
Romero Cardoso.
Liberdade: avenida que rece-
beu este nome por ser o cami-
nho dos escravos fujões. Li em 
algum lugar por isso tomo a 
Liberdade de copiar aqui.
Liberdade: a praça era conhe-
cida como largo da Forca por 
causa dos enforcamentos que 
ocorriam ali no séc. XIX.
Miguel Teles Junior: home-
nagem a Miguel Telles Junior, 
economista e comerciante. 
Pioneiro industrial, trouxe 
muitas benfeitorias ao bairro.
Mituto Mizumoto: fundador e 
editor do São Paulo Shimbum, 
fundado em 1946.
Nilo: provavelmente se refe-
re a Nilo Peçanha, presidente 
do Rio de Janeiro, em 1906. 
Foi vice-presidente de Afonso 
Pena e chegou à Presidência 
com a morte de Afonso Pena 
(1906-1909). É considerado o 
primeiro presidente mulato do 
Brasil.
Paes de Andrade: Manuel 
de Carvalho nasceu em Per-
nambuco em 1774 ou 1780 e 
morreu no Rio de Janeiro, em 
1855. Foi presidente da pro-
víncia de Pernambuco. Não 
confunda com Antonio Paes de 
Andrade aquele deputado que 
era presidente da Câmara e, 
na ausência do presidente e do 

vice, transferiu a sede do go-
verno para a sua cidade natal, 
Mombaça-CE, em 25 de feve-
reiro de 1989.
Paulo Orozimbo: Paulo Oro-
zimbo de Azevedo, autor do 
livro Repertório Sintético da 
legislação postal brasileira, 
editora Typografia Guarany, de 
Maciel e Filhos, 1898.
Pirapitingui: colônia-asilo no 
caminho entre Itu e Sorocaba. 
Atualmente é o Hospital Dr. 
Francisco Ribeiro Arantes. 
Foi um grande leprosário che-
gando a abrigar 5 mil pacien-
tes.
Pólvora: largo que era conhe-
cido como Bairro da Pólvo-
ra, graças à Casa de Pólvora, 
construída em 1754 no atual 
Largo de mesmo nome.
Scuvero: nihil. Só encontrei o 
Dr. Marcos Scuvero, psiquia-
tra, num romance do books.
google.com.br. Alguém sabe?
Sebastião Carneiro: encon-
trado um médico Dr. Sebastião 
Carneiro, de Guaratinguetá-
-SP, famoso orador fúnebre da 
cidade. Citado pelo Dr. Carlos 
Lacaz, pai do artista/inventor 
Guto Lacaz?
Taguá: nome tupi para barro. 
Nome de localidades na Bahia, 
em Minas Gerais, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Rua de muitos 
botecos, tem água no nome.
Tamandaré: Joaquim Mar-
ques de Lisboa, o Marquês de 
Tamandaré, patrono da Mari-
nha do Brasil. Marques é Mar-
quês. Ficou muito conhecido 
por ter sua foto estampada na 
nota de um cruzeiro, nos anos 
60. Chico Buarque compôs 
a canção Tamandaré, que foi 
censurada. Os dias eram assim.
Tenente Azevedo: Homena-
gem ao Tenente Urbano de 
Azevedo, vereador por São 
Paulo, falecido em 1922.
Vergueiro: Seu nome é uma 
homenagem a José Vergueiro, 
responsável pela construção 
da variante da  Rodovia Ca-
minho do Mar, a  Estrada do 
Vergueiro,  que em seu trecho 
paulistano coincide com a re-
ferida rua.

aRtEs

DIvULgAçÃO

Nos próximos dias 3 e 
4 de junho, em Curi-
tiba, a artista plástica 

Erica Mizutani participa da 
quarta edição do Manoo, um 
evento com ares de festival 
que celebra a arte do encon-
tro, da troca de experiências e 
do fazer manual. As colagens, 
ilustrações e prints, que alter-
nam referências ocidentais e 
orientais, foram escolhidas 
por Erica especialmente para 
este ambiente cheio de mú-
sica, gastronomia e atrações 
do evento.

Para quem estiver na ca-
pital paranaense nestes dias, 
será também uma grande 
oportunidade de encontrar a 
artista em uma outra versão 
que ela adora: a de mãe. Isso 
porque, seu filho, o músico 
e instrumentista Theo Mizú, 
também participa do Manoo 
apresentando diversas músi-
cas instrumentais originais 
no violão, bem como algu-
mas interpretações suas para 
músicas de outros composi-
tores.

Com uma mistura de rit-
mos e influências orientais, 
com background brasileiro, 
Theo traz para Curitiba o re-
sultado de anos vivendo entre 
a Ásia e a Europa, incluindo 
períodos na Tailândia, Malá-
sia, Amsterdã, Alemanha, Su-
íça e Espanha.

O Manoo terá, ainda, feira 
de produtos artesanais e ex-
positores dos segmentos de 
moda, design e decoração, e 
também oficinas artísticas, 
brincadeiras e diversão no 
gramado e bosque. O obje-
tivo do evento é incentivar o 
comércio de produtores inde-
pendentes, artistas e artesãos, 
valorizando o que é feito com 
amor e significado, aproxi-
mando pessoas e celebrando 
a vida.

Carreira – Do extremo norte 
do arquipélago japonês, o 
avô trouxe na bagagem o 
ofício de escultor. No Brasil, 
transmitiu para a família os 
primeiros genes artísticos. O 
pai, artista e publicitário, e a 
neta, a artista plástica Erica 
Mizutani. 

Trabalhando em diversas 
mídias, papel, telas, paredes, 
livros, muros e colagens, o 
trabalho de Erica revela de-
talhes de sua vida pessoal, 
influências culturais e fami-
liares.

Versátil, a artista come-
çou sua carreira como edi-
tora de arte, mas hoje deixa a 
sua marca em telas, paredes, 
livros, estampas de roupas e 
calçados e até shapes de ska-
te.

Entre suas criações, um 
carinho todo especial para 
Mizulina, uma personagem 
cheia de emoções e persona-
lidade forte. Com suas  meias 
listradas e bochechas rosadas, 
Mizulina flutua em muros e 

paredes. Mas ela não está só. 
Minhocas, taturanas e outros 
seres encantados também são 
presenças constantes na arte 
de Erica Mizutani.

Sua carreira inclui, ainda, 
exposições como Olhar Cris-
talírico, Espaço das Artes 
(São José dos Campos, 2008); 
Projeto Improvisado, Casa 
das Caldeiras (São Paulo, 
2008), Galeria Urban Arts 
(São Paulo, 2011 e 2012); e 
Mizuniversos, Galeria A Casa 
Branca (São Paulo, 2013).

Seus murais podem ser 
vistos em diversas partes do 
Brasil e também no exterior. 
No Rio de Janeiro, partici-
pou do maior evento de gra-
fite do Brasil, o  ART RUA 
e, em 2016, esteve pela pri-
meira vez em Paris, levando 
sua arte para o Le M.U.R. 
(Modulable, Urbain et Réac-
tif).

Os trabalhos de Erica Mi-
zutani também foram temas 
de reportagens e ilustraram 
publicações nacionais e in-
ternacionais, como a revista 
americana AFAR, revista ja-
ponesa Bijutsu-Techo e peças 
gráficas para marcas como 
Concha y Toro, Close Up e 
Restaurante Hideki.
 
ERICA MIzUTANI  
NO MANOO
Quando: Dias 3 e 4 de junho
Horário: das 10h às 20h
Endereço: Rua Eduardo 
Sprada, 389 - Curitiba, PR
Mais informações: 
https://www.facebook.com/
manoocuritiba | Instagram: @
manoocuritiba

Erica Mizutani participa da 
quarta edição do Manoo

A artista Erica Mizutani que estará participando da quarta edição do Manoo, em curitiba

Temos recebidos cen-
tenas de pessoas, ouvindo 
diversas situações, relatos,  
as quais convivem no coti-
diano de cada pessoa.

O poder co-criador foi 
formatando e moldando a 
vida de acordo com as cir-
cunstancias, situações, cren-
ças adquiridas.

A maioria das pessoas 
estão rumando em direção 
que não levarão ao almeja-
do.

As incoerências do pen-
sar e praticar, transtornam o 
emocional na contrarieda-
des;

Cada pessoa vive dramas 
da vida diferentes um dos 
outros, a níveis suportáveis 
ou a níveis insuportáveis.

Quando atingir esses ní-
veis insuportáveis, as pes-
soas correm em busca de 
ajuda.

Portanto, não há quem 
não precise de uma orien-

BEM ESTAR

tação, do ponto de vista do 
mundo espiritual, para enten-
der um pouco dessa realidade 
do viver.

Quando toma ciência da 
sua natureza, da sua existên-
cia, tudo muda, pois desperta 
para o mundo real.

Estão lutando contra ini-
migos, infernos, sombras, 
que propriamente criaram, 
tornando-se escravos, sofre-
dores, presos dessas situações 
as quais não conseguem mu-
dar.

Tem duas escolhas a se-
rem feitas pelas pessoas:

Caminhar na sombra, ou 
caminhar sob a luz.

Nesse mundo denso, po-
der-se-ia dizer que a maioria 
vive na sombra, mundo de 
vibrações negativas, escravos 
dos cinco sentidos e emoções, 
apegos e orgulhos.

A medida que aprofundam 
nessa sintonia, criam mal es-
tares, doenças, sintomas que 

vão denunciando no corpo 
físico.

Estará longe do chamado 
“felicidade”, “paz”, “har-
monia”, “equilíbrio”, não 
atingirá se não houver uma 
transformação, um novo re-
começo.

Mas para isso, não sabem 
como começar, o que fazer, 
como fazer.

Pois somente cada qual 
tem de trabalhar o seu Eu 
para fazer a reforma intima.

Mesmo sendo instruído, 
tendo a compreensão, preci-
sam de ser guiados.

Por que isso acontece?
Estão cansados, desacre-

ditados, impotentes diante de 
muitas coisas, crenças limi-
tantes, apegos, orgulhos.

Por isso sair dessa situa-
ção não é uma tarefa simples, 
mexe, abala, sua estrutura, 

seu cerne.
Casos leves podem ser 

solucionados em poucas 
sessões, mas alguns casos 
podem levar anos.

Podem ser trabalhados 
por partes, também, degrau 
a degrau, fazendo com que a 
luz comece adentrar na sua 
alma, no seu coração, curan-
do a mente.

Medos, vergonhas, são 
inimigos fortes, que preci-
sam ser combatidos e elimi-
nados de dentro de cada um.

Esse é um processo de-
licado e necessita ser traba-
lhado sem que traga nenhum 
constrangimento dessa fra-
gilidade.

As pistas serão forneci-
das para que cada qual siga 
as instruções e pratique até 
a eliminação dos proble-
mas.

Como estão registrando essa 
encarnação no seu livro da vida.

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

Filho de Erica Mizutani, o músico theo também participa do Manoo

REPRODUçÃO
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REPRODUçÃO

A obra “A Influência Fran-
cesa no Discurso Brasileiro 
sobre o Japão. Imigração, 
identidade e preconceito ra-
cial (1860-1945)”, de autoria 
da professora Monica Oka-
moto, da Universidade Fe-
deral do Paraná, será lançada 
neste sábado, 27, das 17 às 
20h, na Livraria da Vila, em 
São Paulo. A autora defen-
de que a origem da imagem 
que os brasileiros têm dos 
imigrantes japoneses e seus 
descendentes, como a de in-
teligentes, trabalhadores, 
disciplinados e reservados 
e também de introvertidos e 
desconfiados, veio da França. 

Na construção dessa ima-
gem temas polêmicos envol-
vendo questões imigrantistas 
e de preconceito racial eram 
frequentes. Na primeira me-
tade do século XX, por exem-
plo, Okamoto afirma que era 
comum ouvir políticos brasi-
leiros se pronunciarem contra 
a abertura dos portos brasilei-
ros aos imigrantes africanos 
e asiáticos no Congresso Le-
gislativo. Segundo a autora, 
eles sustentavam essa opinião 
apontando os problemas e 
transtornos que os asiáticos 
causariam à nação brasileira 
com “sua língua incompre-
ensível, seus costumes muito 
diferentes dos nossos e seu 
aspecto físico pouco atra-
ente”. Estadistas brasileiros 

mais acirrados à campanha 
antinipônica chegaram a de-
clarar que “o Brasil já havia 
sido africanizado e, agora, 
seria mongolizado.” Muitos 
ainda advertiam sobre o pe-
rigo de os trabalhadores ja-

poneses prejudicarem os na-
cionais com sua concorrência 
barata, já outros acreditavam 
que os japoneses eram “súdi-
tos fanáticos” que representa-
vam uma ameaça à segurança 
nacional. 

Xenofobia – Segundo Oka-
moto, todo esse discurso 
“racista” e “xenófobo” do 
governo brasileiro dos pri-
meiros tempos da Repúbli-
ca (1889-1930) havia sido, 
contudo, trazido da França. 
A imagem estereotipada e 
racista dos imigrantes asiáti-
cos no Brasil, sobretudo dos 
japoneses, havia sido cons-
truída com base no discur-
so colonialista de franceses 
(oficiais navais, políticos e 
pesquisadores) que viajaram 
para o Japão e produziram 
inúmeros artigos e livros so-
bre o Extremo Oriente entre 
1858 a 1930.

Boa parte desses trabalhos 
foi publicada na Revue des 
Deux Mondes, uma revista 
cultural elitizada que era, 
no Brasil, leitura obrigatória 
dos intelectuais da época. A 
Revue des Deux Mondes, 
portanto, foi um dos impor-
tantes meios de difusão das 
ideias francesas no Brasil e, 
consequentemente, fonte de 
informação sobre o Japão e 
os japoneses. 

SERVIÇO – A obra, publicada 
pela Editora Porto de Ideias, 
será lançada neste sábado, 
27, das 17 às 20 horas, na Li-
vraria da Vila, localizada 
na Rua Fradique Coutinho, 
915, em São Paulo.

Obra aborda a influência francesa 
na construção da imagem dos 
imigrantes japoneses no Brasil

chicohanda@yahoo.com.br

o museu de Yoko ogawa
Até então este 

nome seria total-
mente ignorado 
por mim: Yoko 
Ogawa. Foi no 
ano passado que 
saiu pela Esta-
ção Liberdade a 
obra “O Museu 
do Silêncio”, 
traduzido direta-
mente do japo-
nês, cujo original 
é de 2000. Antes 
desta, a Leya 
publicara “Hotel 
Iris”, cuja tra-
dução, pelo que 
soube, foi a par-
tir de uma tradu-
ção em francês. 
Quanto à obra, 
de 300 páginas, 
a autora (nascida em 1962), 
faz parte de uma geração 
nova de autores japoneses, 
cujo estilo, levando-se em 
consideração esta publica-
ção, nada lembra a de seus 
antecessores. A narrativa é 
bastante fluida, sem compli-
cações, nem exotismos que 
remetem aos tempos anti-
gos. Pelo contrário, o uni-
verso deste romance poderia 
passar-se em qualquer lugar, 
inclusive no Japão.

Existe um narrador dos 
acontecimentos, que tam-
bém é o personagem da 
narrativa. Em nenhum mo-
mento, os nomes destes são 
revelados, como que isso 
tivesse pouca importância. 
O lugar em que ocorre a 
história tampouco tem uma 
geografia revelada, a não 
ser o rochedo-branco, onde 
vivem os bisões. Numa de-
terminada vila, uma anciã 
vive numa pequena proprie-
dade rural, e que resolveu 
construir um museu e, desta 
forma, contratou um museó-
logo. É a partir das observa-
ções dele que todo a trama 
é construída. Não se trata 
de um romance dos amores 
desencontrados, cujo final é 
sempre previsível. Nada é 
muito previsível, mesclando 
mistério, policial, fantástico 
e uma dose de ironia em re-
lação à vida.

O título “O Museu do 
Silêncio” tem algo de pro-
vocador, que pode aguçar a 
curiosidade do leitor. Que 
motivos teria alguém em 
montar um museu? Há mu-
seus temáticos como um 
que possui uma coleção de 
óculos. Num outro, em que 
visitei, de um industrial ja-
ponês, tudo aquilo que ele 
adquiriu em suas viagens. 
Assim, os temas podem va-
riar bastante. Mas no “Mu-
seu do Silêncio” as coleções 
eram lembranças de pessoas 
falecidas daquela localida-
de. Qualquer pessoa, sem 
levar em consideração o 
mérito delas ou algum outro 
tipo de importância. Cabia 
ao museólogo conseguir es-
tas peças, pelo menos uma, 
para ser exposto nas vitri-
nes.

Que valor teria coisas 
como um olho de vidro de 
um homem que resolveu 
doar sua prótese ainda em 
vida, ou o bisturi de um mé-
dico cirurgião que realizava 
correções estéticas nas ore-
lhas de suas pacientes? Apa-
rentemente nenhum. Mas 

não era o caso deste museu. 
A velha que seria a dona 
do museu, também ajudava 
a catalogar as peças. Uma 
menina vivia com a velha, 
talvez alguém adotada, pois 
era muito nova para ser a fi-
lha de alguém tão velha. Ela 
igualmente ajudava nesta 
tarefa.

Toda vez que alguém 
morria, lá estava o museó-
logo para adquirir alguma 
lembrança para somar-se à 
coleção de velharias. Assim 
transcorria a vida monóto-
na daqueles que habitavam 
a velha casa.  Sem nada de 
extravagante, catalogando 
cada peça que conseguis-
sem. Um dia, quem sabe, o 
museu seria inaugurado e 
podiam cobrar pelos ingres-
sos.

Nas cercanias existia 
além do pântano um mos-
teiro em que os seus ascetas 
usavam como vestimenta a 
pele de um bisão. Eles ti-
nham feito um voto de si-
lêncio. Havia uma relação 
de cordialidade entre os 
missionários e os demais do 
povoamento. Quando um 
deles morreu, a pele foi re-
quisitada e levada ao museu. 
Eram bem diferentes aque-
les, com as suas pesadas 
camadas de pelo. Possivel-
mente fazia frio na região. 
As estações também eram 
bastante demarcadas, com 
a despedida solitária do ou-
tono para os dias rigorosos 
do inverno. Os falecimen-
tos eram mais frequentes 
justamente neste período, 
que apesar de aceitos, eram 
lamentáveis. Ao mesmo 
tempo que existia uma re-
signação com o mundo, esta 
condição não teria que ser 
comemorada. Havia, por-
tanto, o Dia da Lamentação, 
por tudo aquilo que entriste-
cia o homem, sendo a morte 
inevitável. Mais um motivo 
para lamentar-se.

Sem que o museu fosse 
inaugurado, pois as mortes 
continuam acontecendo, e 
novas peças serem expos-
tas no museu, a própria 
dona acabou morrendo. 
O que restará dela, nada, 
a não ser uma bengala. 
Todo um universo simbó-
lico constitui enfim a nar-
rativa do romance de Yoko 
Ogawa. Resta a cada um 
interpretar estes símbolos 
em seus próprios museus 
do silêncio. Museus que 
existem no coração de 
cada um de nós.

sincera Manifestação

NIPÔNICA

Mário é uma pessoa 
compreensível. Não apenas 
por Hiroaki, mas também 
pelos outros japoneses que 
já se valeram de sua resi-
dência em seus períodos de 
estágio no Brasil, mantém 
em seu pacote de TV por 
assinatura o canal japonês 
da NHK. Em virtude disso e 
pela facilidade de relaciona-
mento com seus inquilinos 
acabava assistindo com eles 
a alguns programas japone-
ses, principalmente os musi-
cais e esportivos.

Com isso acabou se ape-
gando a alguns e, inclusive, 
assistindo-os mesmo nos 
períodos em que não tinha 
nenhum inquilino nipônico. 
Por isso, mesmo sem enten-
der o japonês acabou tendo 
alguns daquela emissora 
como favoritos, como o bei-
sebol, mas principalmente o 
sumô que passou a apreciar 
muito e se tornando até fã de 
um ou outro sumotori (luta-
dor de sumo).

Mas foi com Hiroaki, 
atual inquilino, com quem 
mais conversou e teve mui-

tas oportunidades de tirar 
suas dúvidas sobre a cultura 
japonesa, por ter sido o mais 
desenvolto na língua portu-
guesa, além de mais interes-
sado no aprendizado e nas 
coisas sobre o Brasil. Assim, 
mutuamente, trocaram muitas 
ideias sobre seus respectivos 
países e, igualmente, sobre 
posturas cidadãs de lá e cá.

Mário, por exemplo, não 
se conformava que nos es-
portes tradicionais japoneses, 
como o sumô, os vencedores 
não costumavam comemorar 
suas vitórias no ato das con-
quistas.

— Tá certo que o brasi-
leiro é exagerado — tentava 
justificar Mário a Hiro — a 
ponto de alguns jogadores de 
futebol até darem cambalho-
tas para comemorar um gol, 
mas o japonês poderia mos-
rar, ao menos, no semblante 
essa felicidade... Não acha?

— Camba... cambalhot... 
não entendi, Mário-san. Mas 
Jogador japonês de futebol 
também comemorar gols — 
Hiro tentou contesta-lo — 
Não viu outro dia na TV?

— Sim, porque o futebol 
é um esporte que veio de fora 
e quando os japoneses o ado-
taram levou junto a comemo-
ração... aliás, pra copiar não 
tem igual ao japon... — per-
cebendo a indelicadeza que 
soltaria, interrompeu-se.

Hiro percebeu, não achou 
ruim e até concordou.

— Mesmo besiboru (bei-
sebol) — saiu em japonês de 
forma espontânea de sua boca 
devido ao instante indelicado 
— esporte já antigo no Japão, 
mas trazidos dos america-
nos... e junto, comemoração 
de ponto.

Mário, ainda sem jeito, 
não se manifestou.

— Com globalização, ja-
ponês começar aprender que 
comemorar vitória ser natu-
ral, que também fazer bem 
pro espírito — Hiro fez uma 
pausa — Mas sumô, tradição 
ainda muito forte.

Hiroaki olhou para Mário 
que o ouvia atento e prosse-
guiu:

— Tradição diz que come-
morar vitória ser mesmo que 
desrespeitar perdedor... por-

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

que perdedor lutar também 
para ganhar. Por isso mere-
cer respeito.

Mário acenou com a ca-
beça concordando.

— Querer saber, Mário-
-san? Alguns anos atrás, 
um sumotori comemorar 
vitória... bem, não bem co-
memorar, mas se emocionar 
por ganhar título... soltar lá-
grimas de verdade.

Mário olhou-o com es-
panto, depois do que ouvira 
há pouco.

— Mas esse sumotori... 
ser havaiano, radicado no 
Japão — completou com 
leve sorriso.

— Ah... — assim Mário 
respondeu, mas com igual 
sorriso.

Com todo respeito,
Mas não posso me conter.
Faz mal ao espírito.

Yamagata, Miyagi e Fuku-
shima.

Participam da mostra regis-
tros de fotógrafos como Tei-
suke Chiba e Ichiro Kojima, 
com fotografias de Tohoku das 
décadas de 1950 e 1960; Hi-
deo Haga, Masatoshi Naito e 
Masaru Tatsuki, com festivais 
e rituais da religiosidade po-
pular de toda a região; Hiroshi 
Oshima e Naoya Hatakeyama, 
que combinaram suas histórias 
pessoais com as paisagens de 
suas regiões natais; Meiki Lin, 
que direcionou sua câmera 
para o belo ambiente natural; 
Nao Tsuda, em busca da fon-

te do espírito japonês em relí-
quias e artefatos do período Jo-
mon, desenvolvidas por alguns 
dos primeiros povos a habitar 
o Japão; além de um grupo de 
fotógrafos liderado por Toru 
Ito, que criou a Sendai Collec-
tion, uma série de fotografias 
de cenas anônimas em Sendai, 
província de Miyagi.

Após o término da exposi-
ção em São Paulo, “Tohoku - 
através do olhar dos fotógrafos 
japoneses” segue para Curi-
tiba, Manaus e Recife, encer-
rando sua temporada no Brasil. 
Sua parada a seguir será os Es-
tados Unidos.

A exposição internacional 
“Tohoku -  através do olhar 
dos fotógrafos japoneses” che-
ga ao Brasil esta semana para 
percorrer quatro capitais. A 
estreia, promovida pela Fun-
dação Japão e Centro Cultural 
São Paulo (CCSP), acontece 
em São Paulo, nesta sexta-feira 
(26), às 19h. Depois disso, fica 
em cartaz até 12 de julho, no 
CCSP, na Vergueiro (zona Sul 
de São Paulo).

São expostas 123 fotogra-
fias de Tohoku, a região noro-
este do arquipélago japonês, 
que é dividida em seis pro-
víncias: Aomori, Iwate, Akita, 

“TOHOKU - ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTóGRAFOS 
JAPONESES”
Onde: Centro Cultural São 
Paulo (CCSP) - Espaço Flavio 
de Carvalho
Quando: De 27 de maio a 12 
de julho. Abertura: 26 de 
maio (sexta), às 19h
Horário de funcionamento: 
De terça a sexta-feira, das 
10h às 20h, e sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 18h
Endereço: Rua Vergueiro, 
1000, São Paulo, SP  
Telefone para informações: 
(11) 3397-4002
Entrada Gratuita

FotoGRaFIa

Fundação Japão promove exposição itinerante 
internacional no Centro Cultural são Paulo

capa do livro, que será lançado neste sábado na Livraria da vila
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KARAOKÊ – A Comissão 
de Incremento Social do Bun-
kyo realizou no último dia 21, 
no Pequeno Auditório da enti-
dade, no bairro da Liberdade, 
em São Paulo, o 1º Karaokê 
Shokai”. Patrocinado pela 
Fundação Kunito Miyasaka, 
o evento contou com apoio 
de Mieko e Toninho Cantieri 
Eventos.

Fotos: Jiro Mochizuki

BAILE DA BETH – A 
promoter Beth Yajima 
organizou, no dia 20, 
mais um tradicional 
Baile Allegro nas de-
pendências da Associa-
ção Miyagui Kenjinkai 
do Brasil, no bairro 
da Liberdade, em São 
Paulo. A animação fi-
cou por conta da Banda 
Issamu Music Show.

Fotos: Jiro Mochizuki

FESTA DO CAQUI – A As-
sociação Cultural e Esportiva 
de Piedade (Acep) realizou, 
de 19 a 21, a 17ª edição da 
Festa do Kaki Fuyu. O evento, 
que fez parte da programação 
dos 177 anos de fundação de 
Piedade, contou apresenta-
ções artísticas, como o cantor 
Joe Hirata, que animou a fes-
ta no sábado.
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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

R$2600
APTO DUPLO

BEST SEASON

HOTEL

GRAN SOLARE

(04 Dias)

LENÇÓIS MARANHENSES 
 FERIADO CORPUS CHRISTI

LENÇÓIS MARANHENSES
FERIADO CORPUS CHRISTI

Passagem aérea
Tour GRANDES LENÇOIS DIA TODO
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem 

 IDA:        15 JUNHO
VOLTA:  18 JUNHO

NÃO PERC
A TEMPO!

PARTICIP
E

LENÇOIS
RESORT + taxa de emb

terio Uehara, vice-presidente da Associação Okinawa kenjin

Akeo yogui com convidados durante evento em sua homenagem na AOkB

AKEO YOGUI – A Associa-
ção Okinawa Kenjin do Bra-
sil e o Centro Cultural Oki-
nawa do Brasil realizaram 
no último dia 18, na sede da 
AOKB, no bairro da Liber-
dade, em São Paulo, evento 
para comemorar a ascensão 
de Akeo Yogui à Presidên-
cia do Enkyo, ocorrido em 
janeiro deste ano. O evento 
contou com a presença de 
cerca de 400 pessoas, entre 
eles, lideranças políticas e 
dirigentes de entidades nipo-
-brasileiras, como Harumi 
Goya (Bunkyo) e Yokio 
Oshiro (Aliança).
Leia mais à pág 5
Fotos: Jiro Mochizuki e 
Aldo Shiguti

Eiki Shimabukuro e Akeo yogui
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Deputado estadual hélio NishimotoA deputada federal keiko Ota e o vereador Ota

AL
D

O
 S

h
Ig

U
tI

Deputado estadual jooji hato
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Deputado estadual Pedro kaká 
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jooji, yokio, Eiki, Akeo, Walter, kamia, hélio, Pedro, tério (da esq. para a direita)
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Akeo yogui com a Dra Lúcia yoshida, do hospital Nipo-Brasileiro
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Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial de 
Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no mu-
nicípio de Coluna-MG, é auto-suficiente na 
produção de cana-de-açúcar, sendo a garapa 
obtida após a moagem depositada em dornas 
de inox, protegidas por telas contendo fermento natural (extraido da própria 
cana de açúcar misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente 
isento de aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Colu-
ninha vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá 
e jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. Participou 
em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – 
Associação Mineira de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 
1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, USA 

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

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

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via satélite 
que mantém você conectado onde sua aventura te le-
var. Permite ligar em locais remotos, pequeno, leve, 
longa duração da bateria, bastante compacto quando 
não está com sua antena esticada. Muito resistente, 
projetado para uso em extremas condições com exce-
lente qualidade de voz digital. Confira mais informações, planos e preços 
no site www.spotcomsat.com.br no email: comercial@spotcomsat.com.br 
e fone (11)98343 1521. Nippak Pesca recomenda o site, que tem a nossa 
confiança e é qualificado para oferecer com responsabilidade equipamentos 

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

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré tem 
as seguintes características: não 
derrete ao sol, flexível e com imi-
tação de ovas. Idealizado para cap-
turas de peixes em água salgada, 
salobra (mangues) ou água doce 
como: robalo, corvina, pampo, xa-
réu, badejo, olho de cão, garoupa, 
guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pirauna, caranha, cioba, 
xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e outros. Em 22 cores diferentes e 3 ta-

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

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

Massa para pesca – União Pesca
Outono a pleno vapor e os peixes ainda ativos, é ter 
sempre a isca certa para aumentar ainda mais suas 
chances de sucesso na pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e estará pronto para lhe 
propiciar a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pêssego, queijo, 
mandioca, morango, erva-doce, goiaba, banana, 
milho verde, mel, bichinho da laranja, carnívora, 
amendoim, natural vermelha e natural amarela, em 
embalagem de 500g. Encontre nas melhores lojas 
de pesca. Suas pescarias com sossego, tranquilida-

de e segurança! 
Informações e compras no 
tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 
site: www.uniaopesca.com.br e facebook.com/uniao-
pesca

CURtas

SOBRE A GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS

II. Abordagem Biológica
Por: Sergio Luiz Tutui e 
Paula Maria Gênova de 

Castro Campanha

Qualquer população 
natural tem seu ponto 
de equilíbrio ajusta-

do através das funções como 
predação e competição, além 
dos fatores ambientais, po-
dendo se adaptar sem maio-
res problemas às variações 
desses fatores. Porém, a ex-
ploração comercial dessa 
população introduz um novo 
fator de predação, altamente 
potente, que passa a competir 
com os predadores naturais, 
reduzindo tanto a abundân-
cia da presa quanto do pre-
dador dessa população, que 
terá menor quantidade de ali-
mento disponível.

Com isso, podemos de-
finir o objetivo da Biologia 
Pesqueira como o de fornecer 
recomendações para a ex-
ploração ótima de um esto-
que pesqueiro, propiciando, 
a longo prazo, o máximo de 
captura possível.

Nessa definição, é im-
portante destacar a ideia de 
“longo prazo”, ou seja, to-
das as questões referentes à 
sustentabilidade, discorrido 
nos artigos anteriores. Além 
disso, é apresentado um novo 
conceito: estoque pesqueiro.

O conceito de estoque 
pesqueiro é um conceito téc-
nico das Ciências Pesqueiras 
e se refere a qualquer grupo 
de organismos que possuam 
as mesmas características 
biológicas e que são utiliza-
dos pela pesca.

O termo estoque pesquei-
ro é oportuno pois, a grosso 
modo, podemos pensar a 
Gestão Pesqueira como a 
gestão de um estoque (de 
uma loja, indústria, etc). Na 
administração de um esto-
que, as informações mais 
importantes dizem respeito a 
quanto sai do estoque e com 
que rapidez, para se ajustar o 
quanto se entra.

Para os estoques pesquei-
ros se dá da mesma forma. 
A saída do estoque ocorre 
através da mortalidade total, 
que é a soma da mortalida-
de natural e a mortalidade 
por pesca, enquanto que a 
entrada no estoque ocorre 
através da reprodução, com a 
entrada de novos indivíduos, 
somado ao crescimento, com 
o aumento de massa (peso) 
no estoque.

Então, para a Gestão Pes-
queira clássica, são necessá-
rias informações científicas 
de reprodução, crescimento 
e mortalidade natural para 
ajustar quanto se pode pescar 
desse estoque para manter, 
a longo prazo, o máximo de 
captura possível.

A figura ilustra o objetivo 
básico da avaliação de esto-
ques. No eixo horizontal está 
o esforço de pesca medido, 
por exemplo, em número de 
barcos. No eixo vertical estão 
as capturas, isto é, a quanti-
dade, que a frota pesqueira 

desembarca. Verifica-se que, 
até um certo nível, há um ga-
nho na captura com o aumen-
to do esforço de pesca, mas 
após aquele nível, a renova-
ção do estoque (reprodução e 
crescimento) não acompanha 
a remoção (mortalidade) cau-
sada pela pesca e pela morta-
lidade natural, e um aumento 
adicional do nível de pesca 
leva a uma redução nas cap-
turas.

O nível máximo de es-
forço de pesca, em longo 
prazo, fornece a captura 
mais elevada é indicado por 
“FMSY” e a captura cor-
respondente é indicado por 
“MSY”, que significa captu-
ra máxima sustentável (MSY 
do inglês Maximum Sustai-
nable Yield). Utilizamos o 
termo “a longo prazo” pois 
se pode alcançar uma alta 
captura em um ano com um 
súbito aumento do esforço 
de pesca, mas depois nos 
anos seguintes as capturas 
caem, porque o recurso tor-
nou-se escasso, com menor 
número de reprodutores para 
a reposição do estoque, di-
minuindo, assim, a disponi-
bilidade de pescado para os 
anos seguintes.

A abordagem clássica da 
Gestão Pesqueira não visa as 
capturas máximas em um úni-
co ano, mas sim, a definição 
de uma estratégia de pescaria 
que dê as mais altas capturas 
estáveis ano após ano.

Tendo em vista as dificul-
dades de se estudar as popu-
lações de importância comer-
cial no contexto ambiental 
complexo (considerando 
todas as relações entre todas 
as espécies que ocupam uma 
determinada área), essa abor-
dagem de estudo considera 
que as causas das variações 
da população e as formas de 
controlar essas causas estão 
relacionadas somente à po-
pulação, ou seja, trata-se de 
cada população como um sis-
tema fechado.

Hoje, apesar de não ser 
biológica e ecologicamente 
correta, essa abordagem é 
possível aplicar tal modelo 
em regiões de clima tempe-
rado, onde existem poucas 

espécies com um enorme nú-
mero de indivíduos e em pes-
carias que capturam uma úni-
ca espécie alvo. Infelizmente, 
em regiões tropicais, onde 
existe uma alta diversidade 
da fauna, dificilmente essa 
abordagem é satisfatória. A 
existência de muitas espécies 
leva a existir um complexo 
sistema de inter-relações en-
tre elas e qualquer impacto 
em uma espécie pode refletir 
em todo o ecossistema, alte-
rando seu equilíbrio. Além 
disso, nessas condições, di-
ficilmente existam pescarias 
que capturam uma única es-
pécie.

Um exemplo clássico que 
se observa em regiões tropi-
cais, é a pesca do camarão. 
Na região Sudeste do Brasil 
uma das maiores frotas pes-
queiras é a do camarão sete-
-barbas. Apesar de ser uma 
frota com alvo voltado a uma 
única espécie (o camarão), na 
sua pescaria são capturadas 
mais 170 espécies de peixes, 
crustáceos e moluscos e des-
sas, cerca de 60 espécies são 
comercializadas junto com o 
camarão. Como se pode ver, 
nesse tipo de pescaria o mo-
delo clássico não funciona, 
pois deve-se levar em consi-
deração não só as caracterís-
ticas biológicas do camarão 
sete-barbas, mas de todas as 
espécies que compõe as cap-
turas dessa frota pesqueira 
e suas relações ecológicas. 
Sem isso, qualquer ação de 
gestão é condenada ao fra-
casso.

Devido a exemplos como 
esse, a partir do final da dé-
cada de 1980 iniciaram tra-
balhos científicos para pos-
sibilitar uma visão ecológica 
e integrada das pescarias e 
propor novas formas de abor-
dagem da gestão pesqueira, 
considerando não só uma 
única espécie, mas todo um 
conjunto de espécies que in-
teragem no ambiente, inde-
pendentemente de serem de 
interesse comercial ou não, 
porém que sofrem efeitos in-
diretos da atividade pesquei-
ra.

Denominada como Abor-
dagem Ecossistêmica da 

Pesca, essa forma de estudo 
das Ciências Pesqueiras é re-
lativamente nova, mas vem 
se expandindo, com cada vez 
mais adeptos e, apesar de ser 
muito mais complexa, essa 
abordagem tem ganhado 
cada vez mais força e mu-
dado a visão sobre a 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 é Pesqui-
sador 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.

Paula Maria Gênova de Cas-
tro Campanha é Pesquisado-
ra Científica – Instituto de 
Pesca. Doutora em Ciências 
pela USP, com trabalhos na 
área de Recursos Pesqueiros 
e Engenharia de Pesca, com 
ênfase em Dinâmica da Ati-
vidade Pesqueira Artesanal e 
peixes continentais.
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KIBÔ-no-IÊ

ALDO ShIgUtI

A 15ª edição da Festa Ju-
nina com Boi no Ro-
lete da Sociedade Be-

neficente Casa da Esperança 
– Kibô-no-Iê – que acontece 
no dia 4 de junho, na sede da 
Kibô, em Itaquaquecetuba, 
“tá pra lá de arretada”. Quen-
tão, vinho quente, pipoca, mi-
lho verde, churrasco e muito 
mais. Tudo pra esquentar 
ainda mais o arraiá da Kibô-
-no-Iê, que costumeiramente 
já transborda calor humano. 
Sem falar, é claro, das comi-
das típicas japonesas, como o 
sushi e o temaki e o famoso 
sonho da Kibô.

Tudo regado a uma boa 
quadrilha dos residentes. 
Quer mais? Que tal uma par-
ticipação especial dos irmãos 
Jair de Oliveira e Luciana 
Mello, que estarão fazendo 
um tributo ao pai, o saudoso 
Jair Rodrigues, que faleceu 
em 2014, aos 75 anos dei-
xando uma lacuna na música 
brasileira.

E o show promete muita 
emoção. Luciana Mello e Jair  
de Oliveira voltam a se apre-
sentar em um evento da Kibô-
-no-Iê depois de 10 anos. Será 
um repertório com sucessos 
que marcaram as carreiras so-
los dos dois artistas e também 
estarão presentes os hits do 
grande Jair Rodrigues como 
“Disparada”, “Deixa Isso Pra 
Lá”, “Majestade, O Sabiá” e 
“Tristeza”, entre tantas outras.

E para reforçar o caráter 
beneficente da Festa Junina 
com Boi no Rolete, Luciana e 

Jair estarão doando seu cachê 
para a entidade.

Costela gaúcha – De acordo 
com  o coordenador da 15ª 
Festa Junina com Boi no Ro-
lete da Kibô-no-Iê, Danilo Fu-
jita, haverá ainda outra atra-
ções, como o Espaço Criança. 
Segundo ele, trata-se de um 
dos eventos mais importan-
tes realizados pela entidade 
ao longo ano e cuja receita é 
garantida com a venda de in-
gressos, que estarão custando 
R$ 50,00 (antecipado) e R$ 
60,00 (no dia). O convite in-
clui almoço com direito a car-
nes (serão nove tipos, além da 
linguiça), guarnições, água e 
refrigerante à vontade. Serão 
cobrados à parte somente o 
que for consumido na Praça 
de Alimentação, como as co-
midas típicas da época e os, 
pratos japoneses.

Este ano, a novidade será 
a costela gaúcha assada no 
fogo de chão. Segundo Fuji-
ta, serão cerca de 300 quilos 
só de costela.

O diretor Manoel Ishiki 
conta que este ano a expec-
tativa é receber um público 
estimado entre 2500 e 3 mil 
pessoas. “É um evento que 
cresce a cada ano”, come-
mora Ishiki, lembrando que 
hoje a Kibô-no-Iê atende 70 
residentes, com idade média 
de 55 anos. 

Danilo Fujita destaca que 
todo o lucro obtido na festa é 
revertido integralmente para 
a manutenção dos residentes. 
Por mês, calcula, a entidade 
gasta, em média, cerca de 210 
mil para mantê-los. Ao longo 
do ano, a Kibô-no-Iê realiza 
ainda outros eventos como 
forma de arrecadar recursos. 
Além da Festa Junina com 

Boi no Rolete, a entidade 
organiza também a Festa do 
Verde – que é a principal fon-
te de recursos – o Chá Bene-
ficente, Karaokê Taikai, Tor-
neio de Golfe e o Jantar das 
4 Entidades em parceria com 
o Ikoi-no-Sono, Kodomo-no-
Sono e Yassuragui Home. 

“Além de passar um dia  
divertido em um ambiente 
agradável e ainda saborear 
uma deliciosa comida, a Fes-
ta Junina com Boi no Rolete é 
uma excelente oportunidade 
para os visitantes conhece-
rem um pouco mais o nosso 
trabalho”, diz Fujita.

Sobre a Kibô-no-Iê – A So-
ciedade Beneficente Casa da 
Esperança “Kibô-no-Iê” é 
uma entidade sem fins lucra-
tivos de assistência e amparo 
à pessoa com deficiência in-
telectual. Fundada por Koko 
Ichikawa em 1963, foi ofi-
cialmente reconhecida em 
8 de janeiro de 1970 e hoje 
acolhe cerca de 70 adultos 
em sua sede, localizada em 
Itaquaquecetuba. 

Além dos tradicionais 
atendimentos clínicos, como 
consultas médicas e odonto-
lógicas, o dia a a dia na sede 
conta com diversas atividades 
e oficinas que trabalham o 
desenvolvimento emocional, 
social e físico de cada um dos 
residentes, contribuindo com 
os processos de construção, 
coordenação motora, apren-
dizado, independência, conví-
vio familiar e inclusão social.

Festa Junina com Boi no Rolete terá participação 
especial de Jair de oliveira e luciana Mello

 
Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

Tapxure (Casa Verde), 3) Merce-
des Matsubayashi (Itaquera), 4) 
Kimie Oki Sadamitsu (Vale Ri-
beira / Arteme), 5) Yuri Sakuma 
(Represa); Ladies B: 1) Midori 
Ara (Itaim Keiko), 2) Angela 
Jimenez (Bunkyo), 3) Izaura Ki-
noshita (Nippon)
MASCULINO – Baby: 1) Le-
andro Gonçalves (Francisco 

Morato), 2) Mikio Uchida (Ken-
zen / Okinawa Carrão / Vila Ré 
/ Juventus), 3) Renan Yuuki 
Yamamoto (Três Coroas); Pré-
-Pré-Mirim (foto): 1) Matheus 
Kojima (Acrepa), 2) Hamilton 
Yamane (Itaim Keiko), 3) Lucas 
Ikeda Junior (Acrepa), 4) Pedro 
Sayar (Acrepa), 5) Felipe Amo-
roso Lombaz (Acrepa); Pré-Mi-

No último dia 21 de maio, a 
Liga Nipo-Brasileira de Tênis de 
Mesa superou novamente os 640 
inscritos através da Medicina 
ABC. 

Confira os resultados:
FEMININO – Pré-Pré-Mirim: 
1) Gabriela Viera (Aceas Su-
zano), 2) Beatriz Escorizza 
(Colegio Eduardo Gomes); 
Pré-Mirim (foto): 1) Sabrina 
Miyabara (Itaim Keiko), 2) Isa-
bel Martins (Itaquera), 3) Karin 
Yanagi (Itaim Keiko), 4) Laura 
Salles Sousa (Uceg/Guarulhos), 
5) Gariella Fujii (Itaim Keiko); 
Mirim: 1) Melissa Yuri Arakaki 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus), 2) Milena Satie 
Franco Hayashi (Saldanha da 
Gama), 3) Nayara Costa (Uceg/
Guarulhos); Infantil (foto): 1) 
Leticia Silva (Itaquera), 2) Bru-
na Kimi Oyafuso (Casa Verde), 
3) Giovana Shiozaki (Soroca-
ba), 4) Brunna Rodrigues(Uceg/
Guarulhos), 5) Leticia Tiemi 
Suehiro (Kenzen/Okinawa Car-
rão/Vila Ré/Juventus); Geral A: 
1) Ellen Dias Urasaki (Itaquera), 
2) Camila Sá Sunahara (Medi-
cina Paulista), 3) Olga Uehara 
(ACEO Santa Maria); Geral B: 
1) Debora Urasaki (Itaquera), 
2) Thaina Rosa (ACEI-T3), 3) 
Aline Urasaki (Itaquera); Super 
Ladies: 1) Leiko Moribe (Nip-
pon), 2) Taeko Ogaki (Acebon), 
3) Marina Inoue (Kenzen/Oki-
nawa Carrão/Vila Ré/Juven-
tus); Ladies A (foto): 1) Joana 
Angélica Rodrigues dos Santos 
(Três Coroas), 2) Renata Maria 

rim A: 1) Felipe Arado (Acrepa), 
2) David  Sales de Lima (Salda-
nha da Gama), 3) Augusto Sasaki 
Andrade (Kenzen/Okinawa Car-
rão/Vila Ré/Juventus); Pré-Mi-
rim B: 1) Pedro Szabo (Bunka 
Sto André), 2) Davi Fujii (Itaim 
Keiko), 3) Hiago Grana (Colegio 
Eduardo Gomes); Mirim A: 1) 
Nicolas Nishimura (ACEI-T3), 

ARqUIvO PESSOAL

tÊnIs DE MEsa

Medicina aBC alcança 647 inscritos na liga nipo-Brasileira 
2) Alec Ryudi Yamamoto (Três 
Coroas), 3) Nicolas Duarte An-
drade (Saldanha da Gama); Mi-
rim B: 1) Rafael Takushi (Bunka 
SBC), 2) Thiago Picinini (Itaim 
Keiko), 3) Frank Yuji Oka (Vale 
Ribeira/Arteme); Infantil A: 1) 
Lourenço Martins (Cooper), 2) 
Matheus Santos (Uceg/Guaru-
lhos), 3) Leonardo de Melo Pa-
checo (Bertioga); Infantil B: 1) 
Marheus Rodrigues (Francisco 
Morato), 2) Paulo Vitor (Fran-
cisco Morato), 3) Welton Carlos 
(Francisco Morato); Juvenil A: 
1) Pedro Lucas (Kenzen/Oki-
nawa Carrão/Vila Ré/Juventus), 
2) Thomas Uehara (Acrepa), 3) 
Filipi Wendell (Ateme); Juve-
nil B: 1) Victor Augusto Gomes 
Ciccarelli (Piracaia), 2) Nycolas 
Eduardo Lima da Silva (Salda-
nha da Gama), 3) Leonardo Ban-
nitz Kato (Itaquera); Adulto A: 
1) Welson Primão (Uceg/Gua-
rulhos), 2) Daniel Sazo (Uceg/
Guarulhos), 3) Cristian Shinobe 
(Bunka SBC); Adulto B: 1) Alex 
Malta das Virgens (Três Coroas), 
2) Guilherme Ferreira (Kenzen/
Okinawa Carrão/Vila Ré/Juven-
tus), 3) Daniel Dias Leite (Bunka 
SBC); Pré-Senior A: 1) Helder 
Sugaya (Itaquera), 2) Emerson 
Suguino Okamura (ACEO Santa 
Maria), 3) Alessandro do Nasci-
mento Fernandes (Saldanha da 
Gama); Pré-Senior B: 1) Tiago 
Kei Mizukosi (Kenzen/Okinawa 
Carrão/Vila Ré/Juventus), 2) 
Marcelo Pizarro (Aceas Suzano), 
3) Marcos Cianfa (ACEI-T3); 
Senhores A: 1) Nelson Toyotani 
(Ateme), 2) Flávio Raita (Bunka 

categoria Ladies A

SBC), 3) Vanderlei Souza (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/
Juventus); Senhores B: 1) Ario-
valdo Serafim de Almeida Júnior 
(Saldanha da Gama), 2) Celso Ito 
(Poá), 3) Edson Tadashi Hoshi-
ro (Casa Verde); Veteranos A: 
1) Jorge Omena Lima (ACEO 
Santa Maria), 2) Márcio Vespa 
(Bunka SBC), 3) Jefferson San-
tos (Nissei-Itupeva); Veteranos 
B:1 ) Sergio Shida (Nippon), 2) 
Mitsuru Shigemoto (Represa), 3) 
Alecio zatti (Kenzen/Okinawa 
Carrão/Vila Ré/Juventus); Super 
Veteranos A: 1) Mario Tominaga 
(Três Coroas), 2) Sunao Tomi-
naga (Kenzen / Okinawa Carrão 
/ Vila Ré / Juventus), 3) Mauro 
Karasawa (Acebon); Super Ve-
teranos B: 1) Pedro Hitomi (Ate-
me), 2) Hideo Kondo (Ateme), 
3) Amauri Cobra (Itaim Keiko); 
Elite: 1) Athyla Naoki Donon 
(Casa Verde), 2) Gabriel Oshiro 
(Bunka SBC), 3) Dannilo Ale-
xander Pedra (Três Coroas)
Troféu Eficiência Medicina 
ABC: 1) Kenzen/O+kinawa 
Carrão/Vila Ré/Juventus (1332 
pontos), 2) Acrepa (1087.2 pon-
tos), 3) Uceg/Guarulhos (1036.8 
pontos)
Colaboração: Carlos Alberto 
Makiuchi
Fotografias: Primácia Mello

Pré-Pré-Mirim Masculino

Pré-Mirim FemininoInfantil Feminino

O diretor Manoel Ishiki com o coordenador Danilo Fujita

Este ano serão nove cortes de carnes, além da linguiça e costela O famoso sonho da kibô-no-Iê não pode faltar na Festa junina

A manutenção da Kibô-
-no-Iê é feita pelo trabalho de  
funcionários e uma equipe de  
diretores voluntários, com o 
apoio de centenas de fiéis vo-
luntários.

(Aldo Shiguti)

15ª FESTA JUNINA COM 
BOI-NO-ROLETE
Quando: Dia 4 de junho, do-
mingo, das 10h às 17h.
Onde: Sede da Kibô-no-Iê 
(Trav. Hideharu Yamazaki, s/

nº da Estrada do Tronco - al-
tura do km 206 da Via Dutra 
– Itaquaquecetuba)
Convites: R$ 50,00 (anteci-
pados) e R$ 60,00 (no dia). 
Crianças até 10 anos não pa-
gam.
Carnes, guarnições e bebi-
das não-alcoólicas servidos 
à vontade das 12h às 15h30. 
Consumação restrita apenas 
ao local do evento.
Informações: 
11/4648-1515 / 5549-2695

Esforço, entrega e resultado
“Quando há esforço 
e entrega, acontecerá 
sempre o resultado”

Muitas ou senão todas as 
pessoas almejam algum tipo 
de resultado sobre determi-
nado assunto. Nos dias atu-
ais, porém, é comum tam-
bém “querer” estes resulta-
dos sem “trabalho” ou que 
“alguém o faça” no lugar. 
É o preço que se paga por 
incentivar uma sociedade a 
ver o ganho material infini-
to como meta e que os “fins 
justificam os meios”. 

No Budo ensinamos os 
alunos a perseguirem seus 
objetivos, a se esforçar ao 
máximo e que apesar das 
dificuldades, a honra em se 
cumprir as metas de forma 
honesta (consigo mesmo) é 
o que dignifica o valor do 
resultado. No Budo há vá-
rios paradoxos e um deles 
é não escolher jamais o ca-
minho que lhe parece mais 
“rápido”, pois a vivência e 

experiência que se adquire 
no percurso é tão ou mais 
importante do que a própria 
chegada ao final. 

Meu Mestre sempre di-
zia que “Vencer é difícil, 
mas manter-se vencedor é 
muito mais”. Hoje entendo 
o quanto é necessário de 
esforço, de entrega, para 
compreender esta frase. 
Manter seus ideais e sua 
honra perante as dificulda-
des é o que importará no 
final da sua história, nada 
mais. Você é o que a sua 
história conta.

“Do” que significa “Ca-
minho” precisa ser mais va-
lorizado, muitos dos atalhos 
que se sugerem nos dias 
atuais, leva ao final e não ao 
conteúdo. Precisamos voltar 
a valorizar o Esforço e a En-
trega. 

Uma sociedade melhor 
se faz com pessoas melho-
res!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO
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CCIJB – O presidente da SPTuris, Caio Luiz 
de Carvalho e o presidente do Grupo Bandei-
rantes de Comunicação, João Carlos Saad fo-
ram dois dos convidados do Almoço de Con-
fraternização de maio da Câmara de Comércio 
e Indústria Japonesa do Brasil. O evento con-
tou ainda com as presenças do cônsul geral 
do Japão em São Paulo Takahiro Nakamae; 
do presidente do Hospital Santa Cruz, Renato 
Ishikawa; do presidente da Associação Oki-
nawa Kenjin do Brasil, Eiki Shimabukuro, do 
vice-presidente do Bunkyo, Osamu Matsuo 
e do presidente do Conselho Deliberativo do 
Santa Cruz, Masato Ninomiya e da empresá-
ria Chieko Aoki entre outros.
Fotos: Jiro Mochizuki Eiki Shimabukuro e Masato Ninomiya

VIRADA ORIENTAL – 
Este ano, a Virada Cultural 
apresentou, pela primeira 
vez, a Virada Oriental, uma 

programação especial com 
destaque para as culturas 
chinesa, coreana e japonesa. 
A “Virada Oriental”. Passa-

ram pelo palco montado na 
Praça do Correio, no Cen-
tro, atrações como o cover 
do PSY (cantor coreano 

do hit “Gangnam Style”), 
grupos de taiko, artes mar-
ciais, danças folclóricas, e 
os cantores Joe Hirata, Rick 

Akio e Mariana Suzuke, en-
tre outros. Infelizmente, a 
chuva de domingo acabou 
prejudicando a presença de 

público. No sábado, porém, 
o tempo ajudou e o público 
aprovou.
Fotos: Fernando Nobu

grupo Ikkon Wadaiko PatriarcaDança chinesa da Escola Bilingue De-Xin

Mariana SuzukeRicardo Nakase

O artista plástico Dan Mabe

Equipe de coordenadores da virada Oriental

Apresentação dos ginastas de Radio taisso

Apresentação de dança
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takeshi Nishimura e Elaine hara
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convidados e associados da ccIjB

Performance de Fernando chinem - Psy cover


