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Na terça-feira (24), à vés-
pera de celebrar mais um 
aniversário, o seu 463º, a 
maior cidade da América 
do Sul começou a “desem-
brulhar” o presente dado 
pelo governo japonês com 
a realização da cerimônia 
Jyouto-shiki, que serviu 
para apresentar a fachada 
de hinoki – tipo de madeira 
muito usada na arquitetura 
contemporânea japonesa – 
de 36 metros de largura da 
Japan House São Paulo.
O projeto, assinado pelo 
renomado arquiteto ja-

ponês Kengo Kuma, foi 
executada por uma equipe 
de cinco artesãos especia-
lizados na arte de encaixes 
deste tipo de madeira. É a 
mesma equipe responsável 
pela reforma do Pavilhão 
Japonês do Parque do Ibi-
rapuera, construído com a 
mesma técnica. “Achamos 
que era oportuno encerrar 
todo esse processo com 
essa cerimônia xintoís-
ta para celebrar esse mo-
mento”, disse o cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae.
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Japan House SP apresenta fachada e 
‘estuda conteúdo’ para a inauguração

JIRO mOchIzUkI

Em Marília, Ihoshi reafirma 
interesse em aprofundar 
debate sobre visto

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

O deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP), que ini-
ciou 2017 como titular na 
cadeira que era de Edinho 
Araújo (PMDB) – que as-
sumiu como prefeito de 
São José do Rio Preto – 
concedeu uma entrevista 
coletiva a alguns jornalis-
tas da imprensa de Marí-

lia (SP), onde possui base 
eleitoral, para tratar sobre 
a retomada das suas ativi-
dades parlamentares na Câ-
mara dos Deputados. Um 
dos pontos abordados pelo 
parlamentar e já destacado 
pelo Jornal Nippak foi o 
fortalecimento das relações 
bilaterais com o Japão.

DIVULgAçÃO

Praça da Liberdade recebe 
festa do Ano Novo Chinês

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

A Associação 21 Toma-
tes Fritos realiza neste fim 
de semana (28 e 29), no 
Bairro Oriental, a 12ª edi-
ção do Ano Novo Chinês. 
Na China, é considerado 
o feriado mais importan-
tes do país. Este ano sob 
a regência do Galo, a fes-
ta completa o ciclo dos 12 
signos. E com muitas no-

ARqUIVO/ALDO ShIgUtI

vidades. Como acontece 
em todas as comemorações 
chinesas, não poderão fal-
tar as danças dos leões e 
do dragão e muitas artes 
marciais. Idealizada pela 
JCI Brasil-China, a festa 
acontece entre a Praça da 
Liberdade e as ruas Galvão 
Bueno, dos Estudantes, dos 
Aflitos e Glória.

‘Miss Akimatsuri’ está com 
inscrições abertas para 
jovens nikkeis da região

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 06

Estão abertas as inscrições 
para a 8ª edição do con-
curso “Miss Akimatsuri”, 
que será realizado dia 1º de 
abril durante a 32ª Festa de 
Akimatsuri, em Mogi das 
Cruzes. Podem participar 
mulheres com idade entre 
16 e 30 anos, descendentes 
de japoneses e que residam 
na região do Alto Tietê. As 
inscrições, feitas exclusi-
vamente pelo site oficial 
da festa (www.akimatsu-

ri.com.br), terminam em 
12 de março. As interes-
sadas têm que preencher 
por completo o formulário 
disponível no site e enviar 
duas fotos: uma de corpo 
inteiro e outra somente de 
rosto. As fotos não podem 
ter nenhum filtro de edição 
de imagem e na imagem de 
rosto a candidata não deve 
usar acessórios, como ócu-
los de sol ou chapéu, entre 
outros.

DIVULgAçÃO

12º KAWASUJI FEST –  Confira na página 9 desta edição as fotos de todos os grupos participantes da 12ª edição 
do Kawasuji Fest e também do Workshop com profissionais japoneses.

NObUO SASAkI

Caroline Kumahara e Eric
Jouti vencem no Intercolonial

————–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 11

A paulista Caroline Kuma-
hara, no feminino, e Eric 
Jouti, no masculino, foram 
os grandes campeões do 
67º Campeonato Brasileiro 
Intercolonial de Tênis reali-
zado de 20 a 22 deste mês, 
no Ginásio Professor Ae-
cim Tocantins, em Cuiabá 
(MT). Na final da principal 
categoria, Kumahara que 

Fmttm/JUNIOR mARtINS

integrou a seleção brasileira 
nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, venceu outra atleta 
olímpica: a jovem Bruna 
Takahashi. No masculino, o 
título da categoria Elite ficou 
com o paulista Eric Jouti. 
Eric Jouti e Carol repetiram, 
assim, o feito obtido na se-
letiva nacional, quando tam-
bém sagraram-se campeões.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

UNIVERSO – EXPOSIÇÃO DE 
SHOKO SUZUKI 
Onde: Galeria e Sala 6 - Sesc Ipi-
ranga (R. Bom Pastor 822, Ipiranga)
Visitação: 25/01 a 28/02/2017 
Horário: terça a sábado, das 10h às 
21h30 - domingos e feriados, das 
10h às 18h30 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: http://www.sescsp.
org.br/programacao/112256_UNI-
VERSO# 

SANTOS-DUMONT - COLEÇÃO 
BRASILIANA ITAÚ
Onde: Itaú Cultural (Av Paulista 
149, Bela Vista - Próximo à estação 
Brigadeiro do metrô)
De 12/12 a 29/01/2017 
Horário: 3ª a domingo, das 9h às 
20h
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2168-1778

‘RYO MIZUNO, O HOMEM QUE 
INICIOU A IMIGRAÇÃO JAPO-
NESA NO BRASIL E O SEU DI-
ÁRIO DE BORDO DO KASATO 
MARU”
Onde: Museu Histórico da Imigra-
ção Japonesa no Brasil (Rua São 
Joaquim 381, 9º andar, Liberdade)
Visitação: 05/11/2016 a 29/01/2017
Horário: 3ª a domingo das 13h30h 
às 17h
Informações: www.museubunkyo.
org.br

A FORMA DAS IDEIAS: DESIGN 
ITALIANO DO PÓS-GUERRA
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros)
De 14/12 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

EXPOSIÇÃO GAUDÍ: BARCELO-
NA, 1900
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros)
De 20/11 a 05/02/2017
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h 
Ingresso: R$12,00 e R$6,00 (meia-
-entrada), Têm direito à meia-en-
trada estudantes, idosos com idade 
superior a 60 anos e professores da 
rede pública, mediante apresenta-
ção de documento comprobatório, 
Crianças até 10 anos, cadeirantes e 
deficientes físicos têm entrada gra-
tuita todos os dias da exposição. E 
as terças-feiras a entrada é gratuita 
mediante retirada de senhas na bi-
lheteria do Instituto Tomie Ohtake.
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

CASARÃO DO CHÁ – MOGI DAS 
CRUZES/SP
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do 
Chá cx 05, acesso pela Estrada do 
Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das 
Cruzes/SP)
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h
Durante a semana visitas monito-
radas: 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 Chateaubriand – MASP 
Onde: Avenida Paulista 1578, Bela 
Vista 
Telefone: 11/3149-5959
Horário: 3ª a domingo das 10h às 
18h (bilheteria aberta até 17h30) 
e 5ª das 10h às 20h (bilheteria até 
19h30)
Horário especial: Programação de 
férias, o MASP abre suas portas 
durante todas as segundas-feiras de 
janeiro de 2017. Serão cinco dias a 

mais no mês para visitar as exposi-
ções e participar das atividades do 
museu: 2, 9, 16, 23 e 30 de janeiro. 
O horário permanece o mesmo dos 
outros dias, das 10h às 18h, com bi-
lheteria aberta até as 17h30. 
O MASP tem entrada gratuita às ter-
ças-feiras, durante o dia todo (10h 
às 18h) 

PINACOTECA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO
Onde: End. 1: Praça da Luz 02
Telefone: 11/3324-1000
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Pos-
sui bicicletário e estacionamento 
gratuito)
Onde: End. 2: Largo General Osó-
rio 66
Telefone: 11/3335-4990
Horário: 4ª a 2ª das 10h às 17h30 
com permanência até as 18h (Esta-
cionamento Rua Mauá 51)

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

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 Traba, Sa-
lão de Atos, Tiradentes e Pavilhão 
da Criatividade Darcy Ribeiro de 3ª 
a domingo das 9h às 18h – Biblio-
teca de 2ª a 6ª das 9h às 18h e aos 
sábados das 9h às 15h
Portões: 1-Entrada Principal, 
2-Acesso rua Tagipuru, 5-Acesso à 
Praça Cívica, 6 e 7 Acesso à Galeria 
Marta Traba, 8-Acesso ao estacio-
namento, 9-Acesso ao prédio admi-
nistrativo e CBEAL, 10-Acesso ao 
Parlatino, 12 e 13 Acesso ao Auditó-
rio Simón Bolívar e 14 e 15 Acesso 
ao estacionamento do auditório.

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

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

EVENTO

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

ANO NOVO CHINÊS 2017
Onde: Praça da Liberdade
Dias 28 e 29/01/2017
Horário: sábado das 12 às 20h e do-
mingo das 11h às 18h
Informações: anonovochines.org.br 

2º LIBERDADE JAPAN FESTIVAL
Onde: Espaço de Convençoes do 
Nikkey Palace Hotel (Rua Galvao 
Bueno 425, Liberdade)
Dias 28 e 29/01/2017
Horário: 10h às 18h
Informações: 11/3207-8511

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CUL-
TURAL 
Pioneiro nessa atividade cujo obje-
tivo é de proporcionar um ambiente 

familiar onde os freqüentadores can-
tam suas músicas preferidas e dançam 
ritmos como o chá chá chá, rumba, 
forro, samba e country. Todos os do-
mingos Baile com Musica ao Vivo.
Onde: Assoc. Cultural Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi)
Dias 28 e 29/01/2017
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 17h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
musica ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 com 
Iritsu

FESTIVAL NA VILA MADALENA
Atrações musicais: são 44 atrações 
que vão do choro ao jazz até disco-
tecagens, palestras e oficinas sobre 
mobilidade urbana e empreendedo-
rismo feminino.
Onde: Ruas Medeiros de Albuquer-
que, Aspicuelta e Harmonia
Dias 28 e 29/01 e 04 e 05/02/2017.
Horário: a partir das 13h
Ingresso: Programação cultural gra-
tuita

BAILE ÉRIKA KAWAHASHI
Música ao Vivo com a Cantora e Ju-
rada Erika Kawahashi e o vocalista 
Issamu. Personal Dancers da Acade-
mia Dançando na Lua.
Onde: Associação Miyagui (Rua 
Fagundes 152, metrô São Joaquim, 
Liberdade)
Dia 04/02/2017
Horário: 17h30 às 22h
Reservas com Érika: 11/2578-
3829 e 11/99827-9925 e erika.ka-
wahashi@yahoo.com.br 

AOBA MATSURI
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras.
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade)
Dia 04/02/2017
Horário: 9h às 18h
Informações: 11/3209-3265

JANTAR DANÇANTE NOITE DO 
SUSHI – ITÚ/SP
Onde: Parque Maeda (Rod Dep Ar-
chimedes Lammoglia, Km 18, Es-
trada Tapera Grande, Itu/SP)
Dia 04/02/2017
Horário: 20h às 24h
Ingresso: Convite antecipado 
R$60,00 por pessoa.
Informações: 19/3834-2584

CURSO

CURSO SOMMELIER DE CHÁ – 
MÓDULO I
Onde: A Loja do Chá – Shopping 
Iguatemi (Av Brigadeiro Faria Lima 
2232, 3° piso)
Dias 28 e 29/01/2017
Inscrições e informações via e-mail: 
alojadochatg@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.
com/events/788932254589411/
(link do evento)

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL
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 CIRCULARES
Onde: Instituto Pai Lin (Rua Madre 
Cabrini 55, V Mariana)
Dia da Semana: 2ª Feira
Horário Alunos Iniciantes: 14h às 
16h
Horário Alunos com conheci-
mento intermediário ou avança-
do: 16h às 19h
Contato: sonialima2020@gmail.
com 

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

CURSO ESSENCIAL DE JAPONES 
DO CIATE
Turmas em fevereiro – Conversa-
ção; Kanji 1; Módulo 2; Módulo 3.
Onde: Rua São Joaquim 381, 1º an-
dar, sala 11, Liberdade
Informações: E-mail palestras@
ciate.org.br, Tel 11/3207-9014 – 
das 09h ~ 17h, www.ciate.org.br e 
www.facebook/ciate 

INSTITUO TOMIE OHTAKE
Onde: Rua Coropés 88, Pinheiros
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 
- CONVERSAS EM FLUXO
Programa de conversas com pes-
quisadores de diferentes áreas de 
conhecimento sobre temas ligados à 
exposição de Gaudí
DIA 02/02/2017 às 19h
Vitor Lotufo - “Méritos e legados de 
Gaudí”
Capacidade: 20 vagas para todos os 
encontros.
Inscrições e informações pelo e-
-mail setoreducativo@institutoto-
mieohtake.org.br ou 11/2245-1937
- OFICINA DE MODA – RONAL-
DO FRAGA
Público-alvo: Interessados em ge-
ral, estudantes e profissionais da 
moda
Duração: 2 dias
Dias 10 e 11/02/2017
Horário: sexta 19h às 22h e sábado 
10h às 18h
Vagas: 20
Valor: R$650,00

PALESTRA

PALESTRAS GRATUITAS DO CIA-
TE
JANEIRO/2017 – 14h às 16h
26/01 – Quinta-feira,- Workshop: 
Coaching, o que é e como pode ser 
eficiente para seu cotidiano com He-
lena Sanada 
28/01 – Sábado – 15h às 18h30 
(duas palestras) - Preparativos para 
trabalhar no Japão com Marcos Su-
guiura; e Como preparar um bom 
currículo no Brasil com Alexandre 
Koike
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade)
Informações e Inscrições: 11/3207-
9014

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

*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

A razão do viver

BEM ESTAR

As pessoas vivem em 
busca de que?

O que procuram?
O que precisam?

Muitos estão amarrados, 
comprometidos, compene-
trados, com deveres e obri-
gações na manutenção da 
sobrevivência para que nada 
falte ao seu conforto.e dos 
familiares.

Preocupados com a ali-
mentação, saúde, trans-
porte, estudo, lazer, posição 
social, posição financeira, 
aquisição de bens mate-
riais, relacionamentos so-
ciais se perdem na vida ca-
ótica e distanciam do viver.
verdadeiramente como ser 
humano.

Devem fazer o bom uso 
da criação, a grande ferra-
menta que tem, não viver 
por viver sem sentido, sem 
direção.

Criar será estabelecer 
planos, metas, prioridades, 
claras e objetivas, realizá-
veis, dentro da disponibili-
dade de tempo.

Há como fazer planos 
curtos, médios e de longo 
prazo, que deverão estar 
sendo revisados o tempo 
todo e fazer ajustes, con-
forme as circunstancias, 
pois nada é permanente.

A divisão de tarefas por  
tempos, devem ser respeita-
dos, para o cumprimento na 
integra.

No convívio familiar há 
de se ter uma disciplina, 
atribuições, organização, 
quem, quando, onde, como, 
estabelecidos de forma que 
harmonicamente possa 
manter a ordem e bem estar 
de todos.

Ao estabelecerem esses 
princípios dentro do lar, 
tornam as pessoas agirem 
de forma natural, as tarefas 
cotidianas, sem sobrecar-
regar os demais membros, 
cada qual contribuindo com 
a sua parte, expandindo 
fora do lar inclusive, onde 
estiver.

Hoje tem tudo em mãos 
o que querem, podem esco-
lher o que comer, com que 

brincar, tornando as crian-
ças egoístas e preguiçosas, 
pois tudo são dados sem co-
branças.

Muitos vivem sem rumo, 
sem direção, deixam à mer-
cê do tempo, as crianças sob 
toda a proteção e regalia, 
obstruindo todo o potencial, 
sem disciplina, sem res-
peito, sem deveres e obri-
gações, apenas deixando 
privar desse direito como 
criança até a maioridade, 
garantindo sobremaneira 
bens materiais para seu usu-
fruto a posteriori.

Crescem sob esse manto 
de proteção, com formação 
intelectual, mas sem for-
mação humana e espiritual, 
sem desejo de assumir com-
promissos, não conseguem 
sair do ninho confortável, 
conformam com a vida vir-
tual do que real.

A razão do viver é ajudar 
os irmãos necessitados para 
juntos elevarem espiritual-
mente, eis a missão.

Devem reaprender tudo, 
para poderem viver só, com 
dignidade, respeito, bene-
volência, principalmente 
na manutenção da ordem e 
disciplina, redefinir sua per-
sonalidade, sua marca regis-
trada e ser prestativo junto a 
comunidade.

Ter a Fé inabalável, e 
seguir em busca das opor-
tunidades, possibilidades, 
para retribuir pelo tudo 
que foi ofertado, usufruí-
do, com gratidão pela vida, 
oportunidade única do cres-
cimento e aprimoramento 
espiritual.

Venham desvendar o véu 
do esquecimento, remover o 
tampão dos ouvidos, ver e 
ouvir com olhos e ouvidos 
da alma, para assim poder 
entender a razão do viver, 
a razão de sua existência 
nessa encarnação, para ser 
feliz!.

Clinica Watanabe
Av. Jabaquara, 2940 – salas 
82-83  Próx. Metrô S.Judas
Tel.: 2275-7787  -  99917-8281  
-  96447-9087
terapia.watanabe@gmail.com
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masatoshi Okuchi, presidente da construtora toda do brasil

hiroki Nakashima, da construtora Nakashima

convidados e autoridades participam de cerimônia 

JYOUTO-SHIKI

FOtOS: ALDO ShIgUtI

Na terça-feira (24), à 
véspera de celebrar 
mais um aniversário, 

o seu 463º, a maior cidade 
da América do Sul começou 
a “desembrulhar” o presente 
dado pelo governo japonês 
com a realização da cerimô-
nia Jyouto-shiki, que serviu 
para apresentar a fachada 
de hinoki – tipo de madeira 
muito usada na arquitetura 
contemporânea japonesa – de 
36 metros de largura da Japan 
House São Paulo.

O projeto, assinado pelo 
renomado arquiteto japonês 
Kengo Kuma, foi executada 
por uma equipe de cinco ar-
tesãos especializados na arte 
de encaixes deste tipo de ma-
deira. É a mesma empresa 
responsável pela reforma do 
Pavilhão Japonês do Parque 
do Ibirapuera, construído 
com a mesma técnica.

Conduzida pelo ministro 
supremo do Tempo Xinto-
ísta do Brasil, Guiji Osaka, 
a cerimônia teve nove atos, 
como de içar a última peça 
de hinoki da fachada (Rikit-
suna no Gui) e fixá-la (Tsuti 
Uti no Gui), que contou com 
a participação de todos os 
presentes, entre eles o côn-
sul geral do Japão em São 
Paulo, Takahiro Nakamae; o 
presidente honorário da Ja-
pan House São Paulo, o ex-
-ministro da Fazenda Rubens 
Ricupero; o presidente da 
Construtura Toda do Brasil, 
Masatoshi Okuchi e a presi-
dente do Bunkyo (Sociedade 
Brasileira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência Social), 
Harumi Goya.

“Achamos que era opor-
tuno encerrar todo esse pro-
cesso com essa cerimônia 
xintoísta para celebrar esse 
momento”, disse o cônsul 
Nakamae, lembrando que a 
técnica de encaixe tem cerca 
de 300 anos história e que o 
hinoki, muito usado na cons-
trução de templos, é conside-
rado sagrado dentro da reli-
gião xintoísta.

Nakamae também não 
escondeu sua felicidade ao 
observar que, após dias se-
guidos de chuva, o céu abriu 
e o sol finalmente apareceu 
em São Paulo. “Parece que 
todos estão abençoando esta 
conquista e torcendo para o 
sucesso desta empreitada”, 
disse o cônsul, acrescentando 
que “tenho certeza que daqui 
para frente todo o trabalho 
vai caminhar conforme o pla-
nejado até a data de sua inau-
guração, prevista para maio”.

Para Hiroki Nakashima, 
que comandou o trabalho dos 
artesãos, toda a preocupação 
foi justamente por se tratar 
de um projeto inédito. Com 
longa tradição na construção 
e restauração de madeiras, 
a Nakashima também vem 
realizando voluntariamente 
obras de restauro no Pavilhão 
Japonês desde 1988. “A dife-
rença é que aqui foi a primeira 
vez, mas seguimos à risca 
tudo que foi determinado”, 
disse Nakashima, explicando 
que sua equipe retorna nesta 
sexta-feira (26) para o Japão.

Próximos passos – Em en-
trevista ao Jornal Nippak, 
o cônsul disse que o próximo 
passo agora é trabalhar nos 
preparativos do conteúdo do 
evento que será apresentado 
a partir de maio, “bem como 
em alguns detalhes no inte-
rior da construção”.

 Conforme antecipou o 
Nippak em sua última edi-
ção, a previsão é concluir 

toda as obras ainda este mês 
e transferir o escritório da Ja-
pan House até meados de fe-
vereiro. O escritório da Fun-
dação Japão também deve 
mudar para o novo endereço 
entre março e abril deste ano.

Para a inauguração, o 
Nippak apurou que a pre-
sidente da Japan House São 
Paulo, Ângela Hirata, deve 
viajar para Tóquio nos próxi-
mos dias para fechar com um 
convidado de “renome inter-
nacional” e que será uma das 
atrações da inauguração. O 
nome, por enquanto, é guar-
dado a sete chaves.

Quando abrir suas portas 
para o público, a intenção da  
futura instalação é “apresen-
tar um olhar contemporâneo 
sobre o verdadeiro Japão”. 
Além da capital paulista, 
Londres, na Inglaterra, e Los 
Angeles, nos Estados Unidos, 
também estão recebendo pro-
jetos semelhantes. Cada qual 
terá sua própria programação.

Autossuficiente – Com fun-
cionamento de terça a do-
mingo, a instalação pretende 
mostrar em seus três anda-
res, exposições, seminários, 
workshops e atividades que 
trarão ao Brasil os mais re-
levantes criadores e empre-
endedores japoneses da atu-
alidade nas artes, no design, 
na moda, na gastronomia, na 
ciência e na tecnologia. 

O espaço abrigará ainda 
um restaurante dedicado à 
gastronomia japonesa, loja 
de produtos de alta qualidade 
produzidos no Japão e uma 
biblioteca, que terá anexo um 
café.

O governo japonês inves-
tirá cerca de US$ 30 milhões 
até 2019, quando a Japão 
House São Paulo deve se tor-
nar autossuficiente.

(Aldo Shiguti)

Cerimônia apresenta ‘oficialmente’
 fachada da Japan House São Paulo

MUNDO VIRTUAL

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

Volto ao tema que ante-
riormente já abordei aqui, 
porque o assunto ainda não 
foi resolvido em definitivo, 
e porque há poucos dias o 
ministro das Comunicações 
fez pronunciamento contrá-
rio ao uso da Internet como 
direito básico do cidadão.

Embora o presidente da 
Anatel logo em seguida te-
nha atribuído equívoco ao 
ministro em tal pronuncia-
mento, nas declarações que 
dera, o titular do MCTIC 
(Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comu-
nicações) havia dito que a 
banda larga fixa poderia ter 
franquia de dados em 2017.

Através desta possível 
medida, seria realizada a 
flexibilização dos planos de 
banda larga fixa, para que as 
operadoras criassem planos 
com limite no uso de dados, 
como vem acontecendo com 
a banda larga móvel, valen-
do-se do acintoso argumen-
to de que “as operadoras 
têm seus limites”.

Penso que na prática, 
implantar limite de dados 
nos planos da banda larga 
fixa, caso acontecesse, le-
varia à retirada do direito de 
acesso à internet assim que 
tal limite fosse ultrapassado; 
em consequência do esgota-
mento da franquia e da sus-
pensão do serviço, haveriam 
incontáveis prejuízos a ci-
dadãos e a segmentos eco-
nômicos e empresariais.

Imaginemos situações 
simples, como um restau-
rante ou café, onde pedimos 
a senha do wi-fi ao chegar, 
que iria se recusar a forne-
cê-la porque a franquia de 
dados poderia ser ultrapas-
sada; e ainda, o hábito de 
assistir vídeos em uma rede 
social ou em uma audiência 
pública pelo site da Câmara 
ou do Senado, que não mais 
aconteceria; estariam preju-
dicadas até mesmo ativida-
des corriqueiras como en-
viar um e-mail com foto ou 
vídeo anexados, e participar 
de aulas em cursos pela in-
ternet.

Apesar de não estar 
sendo mensurada, uma outra 
área onde haveria enorme 
impacto seria no direito de 
acesso do cidadão a diver-
sos serviços públicos via 
internet, como denúncias, 
certidões, consultas, re-
querimentos e informações 
sobre direitos, pedidos de 
natureza tributária ou previ-
denciária, ou em órgãos de 
trânsito, dentre outros (vide, 
por exemplo, os serviços 
oferecidos em www.brasil.
gov.br, www.servicos.gov.
br, www.previdencia.gov.br, 
www.receita.fazenda.gov.
br, www.saopaulo.sp.gov, 
www.detran.sp.gov.br e 
www.poupatempo.sp.gov.
br).  

Afora isto, seria de total 
incongruência governamen-
tal, caso fosse implantada a 
franquia de dados, restrin-
gir o acesso às informações 
legislativas (www.camara.
leg.br, www.senado.leg.br,  
www.al.sp.gov.br),  ou judi-
ciais (www.stf.jus.br, www.
stj.jus.br, www.tjsp.jus.br), 
ou o acesso de profissionais 
e empresas aos bancos de 
dados necessários ao exercí-
cio de suas atividades.

Por isto, há tempo o di-
reito de acesso à internet já 

vem sendo equiparado aos 
direitos básicos e funda-
mentais, que fazem parte 
da “dignidade da pessoa 
humana”, protegidos pela 
Constituição Federal, tais 
como água, energia, saúde, 
educação, dentre outros.

Para que seja definitiva-
mente garantido o direito 
de acesso à Internet a todo 
e qualquer cidadão, penso 
que em boa hora está sendo 
discutida a alteração da cha-
mada “Lei Geral de Teleco-
municações” (lei 9.472/97), 
através de projetos de lei 
que atualmente estão trami-
tando no Legislativo Fede-
ral (vide http://www.cama-
ra.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProp
osicao=2084820 e http://
www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/mate-
ria/119542) para reconhecer 
como essencial o serviço 
de acesso à internet através 
da banda larga e obrigar a 
União a assegurar sua exis-
tência, universalização e 
continuidade.

Digo sempre que a legis-
lação precisa evoluir para 
acompanhar a evolução 
tecnológica, e este cuidado 
está presente no Legislativo, 
onde um dos projetos conta 
com a “justificativa” de que 
“há muito tempo, as teleco-
municações tornaram-se es-
senciais para as principais 
atividades, profissionais e 
de entretenimento, das pes-
soas em todo o mundo. Com 
o avanço da internet e o de-
senvolvimento tecnológico 
que permite a instantânea 
comunicação de voz, tex-
to, imagem e vídeo, muitos 
hábitos novos foram cria-
dos e a população passou 
a contar com instrumentos 
de aproximação e facilidade 
para a realização de ativi-
dades jamais imaginadas”.

Em seu site, a Anatel in-
forma que prorrogou até 30 
de abril de 2017 o prazo da 
consulta pública a respeito 
da adoção da franquia de 
dados para a banda larga 
fixa (vide http://www.ana-
tel.gov.br/dialogo/groups/
profile/895/tomada-de-sub-
sidios-sobre-franquia-de-
-dados-na-banda-larga-fi-
xa): isto permite ao cidadão 
acompanhar toda esta dis-
cussão internamente no âm-
bito da Agência, como junto 
à Câmara e ao Senado, utili-
zando o direito à informação 
e à liberdade de expressão 
para reivindicar a proibição 
de que seja colocado qual-
quer limite à banda larga 
fixa.

Por fim, igualmente sen-
sível a esta realidade, ob-
servo que o Judiciário  tem 
declarado como essencial o 
serviço de internet, às vezes 
até sobrepondo-o ao ser-
viço de telefonia por voz, 
qualificando como missão 
social das operadoras o for-
necimento destes serviços, 
inclusive enquadrando-o 
no Código do Consumidor 
e impondo o pagamento de 
danos morais quando ocorre 
restrição neste fornecimen-
to. 

Podem retirar o meu  
direito de acessar a Internet?

Assinado pelo arquiteto kengo kuma, projeto da fachada da Japan house utiliza técnica de encaixe

Os artesãos japoneses com autoridades presentes na cerimônia de apresentação da fachada

Jornal Nippak
(11) 3340-6060
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O deputado federal 
Walter Ihoshi (PSD-
-SP), que iniciou 

2017 como titular na cadeira 
na vaga de Edinho Araújo 
(PMDB) – que assumiu como 
prefeito de São José do Rio 
Preto – concedeu uma entre-
vista coletiva a alguns jor-
nalistas da imprensa de Ma-
rília (SP), onde possui base 
eleitoral, para tratar sobre a 
retomada das suas atividades 
parlamentares na Câmara dos 
Deputados. 

Eleito com 88.070 votos e 
com trabalhos não só para a 
comunidade nikkei mas tam-
bém com projetos direcio-
nados para Marília e região, 
Ihoshi traçou  um panorama 
dos trabalhos a serem a reali-
zados nos próximos anos do 
seu terceiro  mandato.

Um dos pontos abordados 
pelo parlamentar e já desta-
cado pelo Jornal Nippak é 
o fortalecimento das relações 
bilaterais com o Japão. Re-
centemente, Ihoshi recebeu 
um convite do governo japo-
nês para uma viagem oficial 
ao país no mês de março, 
onde vai aprofundar o debate 
do visto de permanência aos 
descendentes da quarta gera-
ção japonesa, os chamados 
yonseis.

Um dos principais apoia-
dores do movimento articula-
do pelas cinco principais enti-
dades nipo-brasileiras – Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Kenren (Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil), Enkyo (Beneficência Ni-
po-Brasileira de São Paulo), 
Aliança Cultural Brasil-Japão 
e Câmara de Comércio e In-
dústria Japonesa do Brasil, 
além do Ciate (Centro de 
Informação e Apoio ao Tra-
balhador no Exterior) – Iho-
shi disse que “há pontos po-
sitivos que contribuem para 
o êxito neste diálogo como 
sendo o Brasil a maior co-
munidade japonesa fora do 
Japão”. Porém, ele frisou que 
os muitos delitos cometidos 
por brasileiros nos últimos 
anos lá, “causam entraves 

para essa liberação”. Nesta 
quarta-feira (25), o deputado 
pretendia abordar o tema com 
o novo embaixador do Japão 
no Brasil, Satoru Satoh, du-
rante encontro realizada na 
Embaixada para celebrar o 
Ano Novo – ocasião que tam-
bém aconteceu a cerimônia 
de outorga  ao ministro apo-
sentado do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Massami 
Uyeda, 74 anos, condecora-
do com a Ordem do Sol Nas-
cente, Estrela de Ouro e Prata 
pelo governo japonês.

Orçamento – Outro ponto 
abordado durante a conversa 
com os jornalistas foi sobre 
emendas para o orçamento de 
2017. O parlamentar expli-
cou que, por estar ausente dos 
trabalhos da Câmara no ano 
passado,  não pode apresentar 
emendas para o orçamento 
de 2017, mas assegurou que 
vai lutar por esses recursos 
que auxiliarão no desenvolvi-
mento das cidades.

“Dezessete deputados as-
sumiram mandatos neste ano 
e não puderam apresentar, 
em outubro passado, suas 
emendas para o orçamento 
de 2017. Mas iremos nos 
reunir junto à Casa Civil a 
fim de conseguir esses re-
cursos ainda este ano e aju-

dar os municípios que tanto 
carecem desses valores para 
os auxiliarem no desenvol-
vimento de suas políticas 
públicas”, disse Ihoshi que 
mesmo suplente conquistou 
inúmeros benefícios às cida-
des nos anos anteriores.

Remédios mais baratos – 
Ao lado do vereador e vice-
presidente da Câmara dos 
Vereadores de Marília, Mar-
cos Rezende (PSD), Ihoshi 
reafirmou o compromisso de 
colaborar com o município 
nos projetos ligados à saúde, 
infraestrutura e entidades 
sociais ajudando o prefeito 
Daniel Alonso a trabalhar 
pelo bem da população mari-
liense. “Tenho compromisso 
e devemos pensar na cidade 
de Marília. Vamos colaborar 
no que for preciso para trazer 
benfeitorias para esta cidade 
que me acolheu muito bem”, 
ressaltou.

Ihoshi, que antes de con-
ceder a coletiva se reuniu 
com o prefeito eleito de Ma-
rília, Daniel Alonso (PSDB), 
em seu gabinete, acompa-
nhando pelo vereador de Ma-
rília, Marcos Rezende e lide-
ranças do Nikkey Clube para 
apresentar os eventos da co-
lônia japonesa para este ano 
na cidade – sendo o principal 

deles o Japan Fest – desta-
cou também a retomada das 
ações da Frente Parlamen-
tar para a Desoneração dos 
Medicamentos. Segundo ele, 
esse trabalho é importante 
pois com os remédios mais 
baratos toda a população terá 
acesso a esses produtos e fa-
zer uso para o tratamento de 
doenças ou prevenção delas.

“Grande parte da tribu-
tação é ICMS. Existem as 
isenções, mas queremos am-
pliá-las. O problema é que 
a Câmara libera a categoria 
de medicamentos em doses 
homeopáticas. Atualmente, 
os remédios possuem carga 
tributária elevada, na ordem 
de 36%. Os remédios deve-
riam estar nas mesmas con-
dições tributárias de produtos 
essenciais da cesta-básica. 
Assim como os alimentos, 
os medicamentos são essen-
ciais e merecem um cuidado 
especial”, alertou o deputado, 
acrescentando que tão logo 
retornar do recesso parlamen-
tar pretende apresentar uma 
emenda que propõe reduzir 
de 65 para 60 anos a idade 
mínima para a aposentadoria. 
“É importante a Reforma da 
Previdência, mas existem al-
guns reparos a serem feitos”, 
ressaltou.

(Aldo Shiguti)

Em Marília, Walter Ihoshi 
reafirma interesse em aprofundar 
debate sobre visto para yonseis

Violência doméstica

*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

Essa semana fui convi-
dada para assistir uma pa-
lestra da Elisa Sato, na JICA 
de Yokohama. A Elisa é tra-
dutora na província de Gifu, 
e presta assistência aos bra-
sileiros que lá residem. A 
palestra foi uma iniciativa 
do Kaigai Nikkeyjin Kiokai, 
e contou com outros pales-
trantes como o advogado 
Dr. Masato Ninomiya e a 
psicóloga japonesa Dra Hi-
roko Tsuchiya.

Vou falar sobre a palestra 
da Elisa, por ela ter tocado 
num tema muito delicado: a 
violência doméstica. É difí-
cil de acreditar que em ple-
no ano de 2017, ainda temos 
casos recorrentes desse mal, 
e o pior, foi constatado que 
esse número vem aumen-
tando dentro da comunidade 
brasileira no Japão.

Conversando com a Eli-
sa, percebemos que a vio-
lência doméstica, estatis-
ticamente falando, é mais 
complicado de lidar, pois 
os números reais não apare-
cem em dados oficiais, pois 
geralmente a vítima procura 
ajuda alegando outros pro-
blemas como a depressão, 
mas com o desenrolar da 
conversa, descobre-se que o 
que está por trás é a violên-
cia doméstica.

Se esse tema já é difícil 
no Brasil, onde existem leis 
e delegacias especiais para 
o caso, imaginem no Japão, 
onde é um país culturalmen-
te machista, e ainda existe o 
problema do idioma para a 
maioria da comunidade bra-
sileira aqui.

Muitas vezes, as mu-
lheres aqui no Japão, e não 
falo somente das brasilei-
ras, suportam um ambiente 
e um cotidiano de violência 
doméstica, por não saberem 
como agir. As brasileiras, 
além do fator da comunica-
ção ainda se deparam com a 
dependência financeira, pois 
aqui no Japão ainda existe a 
diferença salarial entre ho-
mens e mulheres. 

Existem casos em que 
a mulher não trabalha, e 
depende integralmente do 
cônjuge, e aí acontece a 
submissão, um dos fatores 
da dificuldade em se buscar 
ajuda.

Eu particularmente, acho 
muito difícil ajudar as víti-
mas de violência doméstica, 
pois em 90% dos casos, a ví-
tima acaba se reconciliando 
com o agressor, e aí cessam 
todas as ajudas para mudar 
o quadro.

A verdade é que o Japão 
ainda não está preparado 
para a realidade atual, sei de 
casos onde vítimas de agres-
são procuram a polícia, e 
são tratadas com desdém, o 
que torna a situação humi-
lhante. Mas existe um setor 
de cada prefeitura no Japão 
que cuida do assunto, onde é 

fornecido moradia e auxílio 
para as vítimas. 

Falando assim, vemos 
uma realidade assustadora, 
e é. Quando comecei a fre-
quentar esses seminários, e 
a lidar com esses problemas, 
confesso que, passei uns 
dias fora do ar, foi um cho-
que de realidade, pois não 
imaginava esse quadro. Sa-
bia que existiam problemas 
na comunidade brasileira, 
relacionados a adaptação, 
idioma, estresse, cansaço, 
mas não imaginei que che-
gasse no ponto extremo. 

E digo mais, se a violên-
cia doméstica preocupa, o 
que dizer então dos abusos 
infantis? As mulheres ainda 
que numa situação desfa-
vorável, consegue buscar 
ajuda, mas e as crianças?

Sinceramente, conver-
sando com a psicóloga do 
Consulado do Brasil em 
Nagoia, Norika Jo, percebe-
mos que a comunidade está 
doente. 

Analisando todos esses 
fatos, com os números, e 
conversando com os espe-
cialistas da linha de frente, 
aqueles que atuam direta-
mente no atendimento as ví-
timas, confesso que comecei 
a refletir sobre a minha vida.

Me deu vontade de escre-
ver uma carta para os meus 
filhos, nessa carta gostaria 
de constar o quão eles são 
importantes na minha vida, 
embora o cotidiano tenha 
sido tão corrido conosco 
algumas vezes, nunca fal-
tou amor. E tudo o que faço 
é pensando no bem deles. 
Achei redundante escrever 
isso, pois é óbvio que toda 
mãe age pensando no bem 
estar do filho, certo? Errado! 
Depois que me deparei com 
alguns casos de violência 
doméstica e abuso infantil, 
vi que existem pais que não 
merecem serem chamados 
de pais. 

Em casa sempre fomos 
unidos, e mesmo estando 
longe somos unidos. Exis-
tem familiares que moram 
juntos mas estão tão distan-
tes que não parece família, 
mas também existem os que 
estão distantes, mas tão pró-
ximos que a distância geo-
gráfica desaparece.

Esse é um tema real, que 
de fato existe, mas que in-
felizmente não aparece em 
dados estatísticos e também 
um tabu, onde ninguém fala, 
mesmo que vivam isso no 
dia a dia.

COLUNA DA ERIKA TAMURA

O deputado federal Walter Ihoshi concede coletiva ao lado do vereador de marília, marcos Rezende

A vinda da família para Na-
viraí aconteceu em 1961 para 
plantar 50 alqueires de hor-
telã. Em 1971, Kamitani foi 
gerente de um entreposto da 
Cooperativa dos Cafeicultores 
de Nova Londrina (Copagra) 
e, em 1977, 70% do algodão 
recebido era fornecido pelos 
grupos Kamitani e Suekane. 
Depois de uma viagem de Ka-
mitani ao Japão e ao Hawaí, 

visitando cooperativas, os 
dois grupos resolveram mon-
tar a própria cooperativa.

Sakae se rendeu a polí-
tica no ano passado quando 
incentivou o advogado José 
Izauri de Macedo a se can-
didatar a prefeito de Naviraí. 
Izauri disse que só aceitaria, 
caso Sakae fosse candidato 
como vice. Proposta aceita, 
foram eleitos com a maior 

Sakae Kamitani, Fundador 
da Copasul e vice-prefeito de 
Naviraí (MS) faleceu aos 86 
anos de idade na manhã desta 
terça-feira (24), em Dourados 
(MS), onde estava internado 
desde domingo.

De acordo com as infor-
mações, o vice-prefeito so-
freu uma queda dentro da 
casa em que morava na noite 
de domingo (22) e teve um 
traumatismo craniano.

Ele foi socorrido para o 
hospital da cidade, porém 
devido à gravidade do caso 
transferido para Dourados, 
onde passou por intervenção 
cirúrgica para reduzir a pres-
são cerebral. No entanto veio 
a óbito nesta terça por volta 
das 5h40.

Respeitado e reconhecido 
no mundo do agronegócio, 
Sakae Kamitani, era filho de 
imigrantes que chegaram ao 
Brasil em 1934 e trabalharam 
em fazendas de café no inte-
rior de São Paulo. Em 1954, a 
família adquiriu uma fazenda 
no Paraná. O pai tornou-se 
associado da Cooperativa 
Agrícola de Cotia em 1950.

votação da história de Navi-
raí, 19.120 votos (76,16%), 
desbancando o então prefeito 
Leandro Peres de Matos que 
obteve 5.984 votos (23,84%).

Umas das metas de Sakae 
era implantar em Naviraí um 
centro de hemodiálise, pois 
três vezes por semana se des-
locava até Umuarama-PR, 
onde fazia diálise (tratamento 
de hemodiálise). Outra meta 
do visionário Sakae Kamita-
ni era atrair novas indústrias 
para Naviraí e automatica-
mente gerar mais empregos.

“O povo não quer esmola, 
o povo precisa de emprego”, 
disse Sakae no último comí-
cio realizado no Bairro Eu-
calipto, antes das eleições do 
ano passado.

Carismático, mesmo com 
seus 86 anos de vida e usando 
uma bengala para auxilia-lo 
em suas caminhadas, Sakae 
Kamitani sempre fez questão 
de participar de eventos, por 
mais simples que fosse.
*Silvio Mori, de Campo 
Grande (MS), especial para 
o Jornal Nippak, com infor-
mações da Folha de Naviraí

ARqUIVO PESSOAL

NAVIRAí (MS)

Vice-prefeito de Naviraí e presidente da Copasul, Sakae 
Kamitani morre em Dourados aos 86 anos de idade

Sakae kamitani faleceu nesta terça-feira, aos 86 anos de idade - 
Arquivo Pessoal
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O karatê ficou mais tris-
te com o falecimento 
do mestre Tsunioshi 

Tanaka, 7º dan, ocorrido no 
último dia 18, em São Paulo, 
vítima de complicações por 
conta de uma infecção. Nas-
cido em 14 de fevereiro de 
1934 na cidade de Lins (SP), 
mestre Tanaka partiu aos 82 
anos de idade. Diretor-presi-
dente da Associação Karate-
-Do Tanaka, na Vila Prudente 
(zona Leste da Capital), dei-
xa a esposa, Kanami, o filho 
e um casal de netos, além de 
vários discípulos.

Em comunicado nas redes 
sociais, os alunos do mestre 
manifestaram suas tristezas e, 
ao mesmo tempo, destacaram 
seu legado. “Estamos desola-
dos com esta perda, mas cien-
tes do grande legado deixado 
a nós por essa grande figura 
do Karatê-Do brasileiro. For-
mado em Educação Física e 
Ciência do Esporte, o mestre 
Tsunioshi Tanaka é um grande 
nome do Karatê e esteve na 
companhia de outros grandes 
nomes ao longo de sua traje-
tória, como Seiichi Akamine, 
Sadao Saito, Mas Oyama, 
Shigeru Oyama, Tadashi Na-
kamura, Yoshihide Shinzato 
e Juichi Sagara.  Sempre foi 
um estudioso do Karatê e de-
senvolveu sua metodologia 
visando ensinar cada perfil de 
aluno de acordo com sua ca-
pacidade e potencial”.

Em outro trecho, o comu-
nicado lembra que “nas mais 
de cinco décadas no comando 
da associação, as contribui-
ções foram muitas, desde di-
vulgação da arte a promoções 
e participações nos primeiros 
eventos de karatê realizados 
no Brasil. Também é notável 
a marca de mais de 11.700 
alunos que já passaram pela 
associação, adquirindo mais 
bem-estar e saúde, além de 
aprenderem os valores conti-
dos no caminho do guerreiro, 
como respeito, disciplina, de-
terminação, tranquilidade e 

humildade”.

Depoimentos – Outros mes-
tres também lamentaram a 
perda. Para Flavio Vicente de 
Souza, 7º dan, da Associação 
Okinawa Shorin-Ryu Jyurei-
kan do Brasil e Okinawa Ko-
budo Jinbukai do Brasil, Tsu-
nioshi Tanaka “foi um grande 
mestre”. “Como outros ko-
danshas da época, ele contri-
buiu muito para o desenvol-
vimento do karatê brasileiro. 
No meu exame de faxia preta, 
tive a honra de tê-lo como um 
dos avaliadores, na época em 
que ele fazia parte da Federa-

ção Paulista de Karatê”, disse 
Flavio Vicente, lembrando 
que, além do mestre Tanaka, 
fizeram parte da mesa os tam-
bém mestres Yoshihide Shin-
zato, Juichi Sagara e Koji 
Takamatsu.

“Por isso, sempre digo: 
vamos continuar para sem-
pre o legado dos mestres do 
karatê. ‘Budo wa mugem de 
waru!’, ou seja, ‘O caminho 
do Budo é infinito’”, desta-
cou Flávio Vicente.

A importância de Tsunio-
shi Tanaka também foi reco-
nhecida pelo deputado fede-
ral Walter Ihoshi (PSD), que 

em 2013 o homenageou com 
uma placa pelos 50 anos de 
dedicação, empenho e funda-
ção da Associação Karatê-Do 
Tanaka.Em entrevista ao Jor-
nal Nippak, Ihoshi disse que 
“nós perdemos um grande ho-
mem, um grande mestre que 
ensinou não só a arte marcial 
que ele ajudou a propagar no 
Brasil, como também valores 
humanos”.

“Eu, que tive o privilé-
gio de conhecê-lo e a honra 
de acompanhar seu trabalho, 
posso afirmar que perdemos 
um grande mestre. O mestre 
Tanaka finalizou sua missão 
de vida e tenho certeza que 
deixou um legado muito im-
portante para todos nós bra-
sileiros e sobretudo para seus 
alunos e alunas. Todos nós 
sentimos muito sua ausência 
e certamente ele já deixou 
sua história no nosso país”, 
comentou Ihoshi.

O velório e sepultamento 
foram realizados em 19/1 no 
Cemitério do Araçá, locali-
zado na Avenida Doutor Ar-
naldo, 300, Pacaembu. 
(Aldo Shiguti, com infor-
mações da Associação Ka-
rate-Do Tanaka)

Comunidade do karatê lamenta
morte do mestre Tsunioshi Tanaka

A Associação 21 Tomates 
Fritos realiza neste fim de 
semana (28 e 29), no Bairro 

Oriental, a 12ª edição do Ano 
Novo Chinês. Na China, é 
considerado o feriado mais 

BAIRRO ORIENTAL

Confira a programação do Ano Novo Chinês
ARqUIVO/ALDO ShIgUtI

Danças do leão e do dragão são algumas das atrações da festa Programação inclui demonstração de artes marciais

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO (28)

12H: Cerimônia de Aber-
tura 
12H10: Culto ecumênico 
12H20: Chegada das acade-
mias ao palco 
12H30: Cerimônia de Pros-
peridade à São Paulo 
12H40 – 18H30: Atrações 
diversas por toda a área da 
festa 
18H40: Leão acrobático em 
estrutura 
18H50: Contagem regres-
siva 
19H: Encerramento 
 

DOMINGO (29)
11H: Cerimônia de Aber-

tura 
11H30: Desfile das acade-
mias 
12H – 15h30: Atrações di-
versas por toda a área da 
festa 
15H40: Palestra Feng Shui / 
Mandarim 
15H50 – 17H30: Atrações 
diversas por toda a área da 
festa 
17H40: Leão acrobático em 
estrutura 
17H50: Contagem regres-
siva 
18H: Encerramento

*Programação sujeia a al-
teração sem aviso prévio

Acontece neste domingo 
(29), a partir das 7h30, na 
Associação Shizuoka Ken-
jin do Brasil, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, a 
18ª edição do Concurso de 
Nacional de Karaokê Bene-
ficente – “Associação Pró-
-Excepcionais Kodomo-No-
Sono”. O evento deve reunir 
mais de 600 cantores entre 
crianças, jovens e adultos 
para cantar as tradicionais 
músicas japonesas e músicas 
internacionais.

Estarão em disputa o Es-
tandarte Presidente da Repú-
blica, o Troféu Governador do 
Estado de São Paulo, o Troféu 
Prefeitura da Cidade de São 
Paulo, o Troféu Consulado 
Geral do Japão em São Paulo 
e o Troféu Kodomo-No-Sono.

De acordo com os orga-
nizadores, um dos diferen-
ciais no Karaokê Beneficente 
Kodomo-no-Sono é a apre-
sentação dos assistidos da en-

tidade. Para tanto, foi criada 
uma categoria especial, onde 
eles cantam e recebem notas 
dos jurados.

O evento, que conta com 
o apoio de várias entidades e 
associações, além de voluntá-
rios, é uma das formas encon-
tradas pela entidade para ge-
rar recursos. Ao longo do ano 
são realizadas outras ações 
como Boi no Rolete, Chá Be-
neficente e Festival Kodomo-
no-Sono.

(Aldo Shiguti)

18º Concurso de Nacional 
de Karaokê Beneficente As-
sociação Pró-Excepcionais 
Kodomo-No-Sono
Onde: Associação Shizuoka 
Kenjin do Brasil (Rua Ver-
gueiro, 193 – Liberdade – pró-
ximo à estação Liberdade do 
metrô)
Quando: 29 de janeiro (do-
mingo), a partir das 7h30
Informações: (11) 3208-3949

KARAOKÊ

18º Concurso Nacional 
de Karaokê Beneficente 
‘Kodomo-No-Sono’ 
acontece neste domingo

importantes do país. Este 
ano sob a regência do Galo, a 
festa completa o ciclo dos 12 
signos. E com muitas novida-
des. Como acontece em todas 
as comemorações chinesas, 
não poderão faltar as danças 
dos leões e do dragão e mui-
tas artes marciais.

Idealizada pela JCI Brasil-
-China, a festa acontece entre 
a Praça da Liberdade e as ruas 
Galvão Bueno, dos Estudan-
tes, dos Aflitos e Glória. O 
objetivo é proporcionar mais 
contorto e comodidade aos 
visitantes. Segundo os or-
ganizadores, são esperados 
cerca de 200 mil pessoas nos 
dois dias de festa, que desde a 
segunda edição passou a fazer 
parte do Calendário de Even-
tos do São Paulo Convention 
& Visitors Bureau (SPCVB). 

Além das atrações cul-
turais, os visitantes poderão 
provar alguns dos principais 
pratos típicos chineses como 
o macarrão chop suey, o jiaozi 
(guiozas), rolinhos primavera 
e até o zongzi, uma pamonha 
feita de arroz embrulhada em 
folha de bananeira. Haverá 
ainda food trucks espalhados 
por toda a área.

(Aldo Shiguti)

12º ANO NOVO CHINêS
Quando: Dias28 e 29 de ja-
neiro
Horário: 12 às 20h dia 28/01 
(sábado) – 11h às 18h dia 29/01 
(domingo)
Onde: Praça da Liberdade e 
Ruas Galvão Bueno, dos Estu-
dantes, dos Aflitos e Glória 
(próximo à estação Liberdade 
do metrô)

mais de 11.700 alunos passaram pela associação do mestre

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

O arquiteto Haruyoshi 
Ono, discípulo e herdeiro 
artístico do mais importante 
paisagista brasileiro, Roberto 
Burle Marx (1909-1994), 
morreu na noite de domingo 
(22), aos 73 anos, no Hospital 
São Lucas, no Rio de Janeiro, 
de uma hemorragia intracra-
niana. O corpo do paisagista 
foi cremado no Memorial do 
Carmo, no Caju, zona portuá-
ria do Rio.

Carioca, filho de japone-
ses, Haruyoshi Ono estudava 
na então Faculdade Nacional 
de Arquitetura da Univer-
sidade do Brasil, hoje Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), quando in-
gressou como estagiário, em 
1965, no escritório de Burle 
Marx. Na época, o renomado 
paisagista brasileiro estava 
executando um dos seus mais 
importantes projetos, o Par-
que do Flamengo.

Ao longo dos anos, a re-
lação de parceria do mestre 
com seu discípulo foi se con-
solidando e Ono, sempre atu-
ando na área de criação dos 
projetos, acabou se tornando 
sócio do escritório.  Depois 
da morte de Burle Marx, Ha-
ruyoshi se tornou o titular e 
deu continuidade à criação 
e elaboração de projetos em 
espaços públicos, comerciais 
e particulares, tanto no Brasil 
como no exterior.

O paisagismo do Museu 
do Amanhã, na Praça Mauá, e 
da Vila dos Atletas, no Parque 

Olímpico da Barra da Tijuca, 
são alguns dos projetos re-
centes que levam a assinatura 
de Haruyoshi Ono. Ele esteve 
à frente também de obras em 
outras cidades e países, como 
uma área de 300 mil m² do 
Eixo Monumental, em Brasí-
lia, a Praça da Revolução, em 
Rio Branco (AC), e o Parque 
City Centre, em Kuala Lum-
pur, na Malásia.

Em nota, o Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB) 
lamentou a morte de Ha-
ruyoshi Ono, destacando seu 
papel como continuador da 
obra de Burle Marx. Amigo 
pessoal do paisagista, o ar-
quiteto Luiz Fernando Janot, 
ex-presidente do IAB-RJ e 
membro do Conselho Federal 
de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), disse que Ono “con-
seguiu fazer uma releitura da 
criação de Burle Marx e im-
primir personalidade própria 
aos desenhos. Foi um craque 
e criou trabalhos ótimos”.

No comunicado sobre o 
falecimento publicado em 
sua página no Facebook, o 
Escritório de Paisagismo 
Burle Marx informa que os 
filhos de Haruyoshi, Isabe-
la e Julio Ono, bem como a 
esposa e também arquiteta 
Fátima Gomes, além do sócio 
Gustavo Leivas, permane-
cerão à frente dos projetos e 
do acervo paisagístico, dando 
continuidade ao legado do 
paisagista

(da EBC)

REPRODUçÃO

ARQUITETURA

Morre no Rio o paisagista 
Haruyoshi Ono, discípulo e 
herdeiro de Burle Marx

mestre tsunioshi tanaka, que deixa um legado de respeito, disciplina, determinação e humildade

O arquiteto haruyoshi Ono, que faleceu aos 73 anos
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Ohs de Iguaçu
“NA  MO  A  MI TUO FO
Ao recitá-lo vai eliminar nossas aflições e
sofrimentos, e trazer saúde, longevidade,
riqueza, harmonia e outros benefícios.”
Lembre-se! Sempre recite NAMO AMITUOFO.
(mantra numa placa do Templo Budista)

Foz do Iguaçu é uma 
simpática cidade da “Repú-
blica” paranaense que faz 
divisa com Paraguai e Ar-
gentina. O Marco das Três 
Fronteiras é uma atração 
turística com um show de 
luz e águas no entorno do 
obelisco verde e amarelo. 
No lado argentino, na outra 
margem do rio Iguaçu, está 
o obelisco branco e azul. No 
Paraguai, em vez do obe-
lisco, há  o retângulo para-
guaio (em protesto contra a 
apropriação de 40% de suas 
terras pelos hermanos e bra-
sucas, além de matar 70% 
da população na Guerra do 
Paraguai), na outra margem 
do rio Paraná. Ohs, belis-
cos!

Em Foz ficam dois gi-
gantes que os turistas ex-
clamam ohs! As cataratas 
encantam turistas de todo 
canto que não se cansam 
de olhar, filmar, selfiar e 
nem se importam de voltar 
molhados quando retornam 
da ponte que os leva para 
ver de mais perto a queda 
d’água. Deu pena de um ve-
lhinho que não pode ver a 
queda d’água porque, ironi-
camente, ele tinha catarata... 
Ohs, Iguaçu!

O outro gigante foi cons-
truído por trabalhadores 
brasileiros e paraguaios. A 
usina hidrelétrica de Itaipu 
Binacional que foi constru-
ída nos anos 70. Durante 
a visita, o guia-barrageiro 
contou com orgulho como 
foram aqueles anos de in-
tenso trabalho para construir 
essa grandiosa obra que ga-
rante a energia elétrica para 
milhões de brasileiros. No 
fim do ano passado, a Itaipu 
rompeu os 100 milhões de 
MWh. Ohs, Itaipu!

O templo budista é outra 
bela atração turística de Foz. 
Chen Tien Temple é a sede 
da Ordem Budista Interna-
cional, a ORBI. Lá se vê 
estátuas do Buda Maitreya, 
o Buda sorridente. A seguir 
vem as imagens dos 4 Reis 
Celestiais: Rei Datarastra- 
rei do Leste, Ele que vigia 
as terras; Rei Virudhaka- rei 
do Sul, Ele quem cresce vir-
tude; Rei Virupaksa- rei do 
Oeste, Ele quem vê ampla-
mente; e Rei Vaisravana- rei 
do Norte, Ele quem ouve in-
cessantemente.

Bodisatva é alguém que 
dedica sua vida para bene-
ficiar os seres viventes, fa-
zendo o voto de salvá-los 
da aflição e aspirando a ser 

um Buda. Os pricipais Bo-
disatvas são: Samantabha-
dra, Bodisatva de Grande 
Conduta; Manjushri, Bodi-
satva de Grande Sabedoria; 
Ksitigarbha, Bodisatva de 
Grande Voto; e Avalokites-
vara, Boodisatva de Grande 
Compaixão. Ohs Budas!

No citytour, uma parada 
na Mesquita Muçulmana. 
Para visitar o templo a tu-
rista recebe do motorista do 
ônibus uma saia comprida 
e, na entrada da mesquista, 
um lenço é emprestado para 
cobrir a cabeça para a moça 
humana sentir-se uma mu-
çulmana. Ohs, Mesquita!

Um passeio atraente é 
atravessar a Ponte da Ami-
zade e fazer compras en Ciu-
dad del Este. Tocados pela 
onipresente propaganda do 
Shopping Monalisa o turis-
ta vai conferir se Monalisa 
vende barato. Decepção, 
Mona foi feito para os ricos. 
Mano liso, como disse o 
turista Marcelo Castro, não 
tem vez no Monalisa. Jorge, 
seu amigo, comprou, no 
shopping de eletrônicos, um 
carregador de celular por 
R$16, ou cinquenta e quatro 
mil guaranis. Você lembra 
que o salário mínimo, antes 
do real, chegou a 3 milhões 
de cruzados? Todos os bra-
sileiros eram milionários. O 
que vale a pena comprar no 
Paraguai é a gasolina, o litro 
custa um real a menos que 
no Brasil, então o taxista 
esperto abastece o carro lá 
e fatura mais em Foz. Ohs, 
Ciudad del Este!

Na cidade argentina de 
Iguazu, a atração é o Ice-
bar, o famoso Bar do Gelo. 
Depois de sofrer com os 
35 graus de Foz, o turista 
beberrão chega a esse bar. 
Na antessala, onde ele re-
cebe um casaco com gorro 
e luvas, a temperatura é de 
5 graus acima de zero. No 
salão da balada, onde ele 
pode ficar por meia hora, a 
temperatura é de 10 abaixo 
de zero. A bebida é grátis, 
whisky vagabundo, coque-
téis e refrigerantes são ser-
vidos à vontade num copo 
de gelo. O jeito é dançar 
para se aquecer, além de be-
ber. Ohs, Icebar!

Se você ainda não foi à 
Foz, programe-se. Você vai 
curtir uma catarata de emo-
ções, uma usina de alegrias, 
um marco em sua vida. Vá 
à Foz, e diga muitos Ohs, 
Iguaçu!

  COLUNA DO JORGE NAGAO

Jorge Nagao, 
além do Nippak e www.portalnikkei.com.br, 
também está na constelação do 
www.algoadizer.com.br. 
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

REPRODUçÃO

MOgI DAS CRUzES

ANDERSON PRADO

Estão abertas as inscri-
ções para a 8ª edição 
do concurso “Miss 

Akimatsuri”, que será reali-
zado dia 1º de abril durante a 
32ª Festa de Akimatsuri, em 
Mogi das Cruzes. Podem par-
ticipar mulheres com idade 
entre 16 e 30 anos, descen-
dentes de japoneses e que 
residam na região do Alto 
Tietê. As inscrições, feitas 
exclusivamente pelo site ofi-
cial da festa (www.akimatsu-
ri.com.br), terminam em 12 
de março.

As interessadas têm que 
preencher por completo o 
formulário disponível no site 
e enviar duas fotos: uma de 
corpo inteiro e outra somente 
de rosto. As fotos não podem 
ter nenhum filtro de edição 
de imagem e na imagem de 
rosto a candidata não deve 
usar acessórios, como óculos 
de sol ou chapéu, entre ou-
tros.

Além da idade, descen-
dência japonesa e do local 
de residência, somente serão 
aceitas as inscrições de jo-
vens solteiras que não este-
jam em regime de união es-
tável. As candidatas menores 
de idade deverão apresentar 
autorização assinada pelo 
responsável legal, bem como 
uma cópia do documento de 
identidade. As participantes 
precisarão preencher um ter-
mo de uso de imagem. Todos 

os formulários estão disponí-
veis no site do festival.

Os nomes das pré-sele-
cionadas serão divulgados no 
site do Akimatsuri no dia 13 
de março. No dia 17 de março 
será feita uma seletiva pre-
sencial na sede administra-
tiva do Bunkyo, na Rua Presi-
dente Campos Sales, nº 230, 
Vila Industrial, a partir das 
20 horas. Serão classificadas 
15 candidatas, que participa-
rão de ensaios e do desfile do 
concurso, que acontecerá no 
dia 1º de abril, data de início 

da festa.  
Se houver desistência, a 

Comissão Organizadora do 
Akimatsuri poderá classificar 
as demais inscritas de acordo 
com os critérios: beleza, plás-
tica, elegância, desenvoltura 
e simpatia.

Premiação – O Miss Aki-
matsuri tem como objetivo 
valorizar a cultura e os valo-
res da comunidade japonesa 
na região. Serão premiadas 
a 1ª colocada do concurso, 
assim como as 1ª e 2ª prin-

cesas e a Miss Simpatia. O 
evento possibilita ainda para 
a vencedora a participação 
no “Miss Nikkey São Paulo” 
e no “Miss Nikkey Brasil”, 
eventos estadual e nacional 
que abrem oportunidades 
para o mercado da moda, que 
acontecerão no dia 8 de julho 
durante o Festival do Japão, 
em São Paulo.

A 32ª Festa do Akimatsuri 
acontecerá nos dias 01, 02, 08 
e 09 de abril, no Centro Es-
portivo do Bunkyo de Mogi 
das Cruzes, localizado na 
Avenida Japão, 5.919, bairro 
Porteira Preta. Mais informa-
ções pelo telefone (11) 4791-
2022 ou www.akimatsuri.
com.br.

8º CONCURSO  
MISS AKIMATSURI
Inscrições gratuitas  
até 12 de março pelo site: 
www.akimatsuri.com.br 
Podem participar: 
mulheres nikkeis com idade 
entre 16 e 30 anos, que resi-
dam no Alto Tietê
Informações pelo telefone:
(11) 4791-2022
Onde: 32ª Festa de Outono 
Akimatsuri – dias 01, 02, 08 e 
09 de abril
Local: Centro Esportivo do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes, 
localizado na Avenida Japão, 
5.919, bairro Porteira Preta.

‘Miss Akimatsuri’ está com 
inscrições abertas para jovens 
nikkeis da região

As vencedoras de 2016 (da esq. p/dir).: 1ª Princesa: kyvia Siqueira taromaru, miss Akimatsuri: caroline 
Rodrigues mutou, 2ª Princesa: Victória Nomura bou ghosn e miss Simpatia: Flavia tamie hajime

miss Akimatsuri tem como objetivo valorizar a cultura e os valores da comunidade japonesa da região

São São Paulo, meu amor...?!

NIPÔNICA

Na semana da comemo-
ração do 463º aniversário de 
Sampa, pensando num tema 
para expor aqui, involunta-
riamente fui remetido a um 
pedido de texto especial, 
há treze anos e, portanto, 
para escrever sobre o 450º. 
Daí recordei-me de que es-
crevi novamente sobre esta 
cidade, cinco anos atrás, às 
véspera de novo aniversá-
rio, mas por minha própria 
iniciativa provocada por 
uma atitude, à época, do ar-
cebispo Dom Odilo Scherer 
devido a uma intervenção 
da PM na Cracolândia. Mas 
isto, é outra história.

Não achei em meus ar-
quivos, mas sei que, no dia 
de seu aniversário, a cidade 
também não me escapou das 
charges. Até queria anexá-la 
aqui, mas... rsrs. Nela, dese-
nhei um bolo com uma vela 
de número correspondente à 
idade... boiando em meio a 
alagamentos que tomavam 
a cidade nessa época. Pois 
bem, então, será a quarta 
vez. Sim! Porque é sobre 

ela que discorrerei a partir 
de agora, de nossa relação de 
amor e ódio, afinal, são mais 
de meio século de convivên-
cia, mais precisamente cin-
quenta e cinco anos.

Na primeira vez, com 
mais de quarenta anos mo-
rando nela, já tinha condições 
de dar impressões sobre ela e 
de forma bem embasada. En-
graçado, lendo o que escrevi, 
apesar do já tanto tempo de 
convivência o que percebi foi 
uma relação mais de amor. É! 
Pelo jeito, já gostei muito de 
Sampa... rsrs.

Ué?! Por quê? Agora, 
não gosta mais? Até gosto, 
mas a mim, vejo-a mais com 
indiferença. Seria devido 
à idade? Não sei. Mas em 
qualquer relação, mesmo 
pessoal, se ambas as partes 
não se renovar ou não im-
pactar com novidades, isso 
tende a perigar. Né, não?!... 
rsrs. No nosso caso, eu com 
Sampa, garanto que de mi-
nha parte tem havido mu-
danças e preocupações com 
sempre ser original. Agora, 

da cidade para mim...
E por que afirmo indife-

rença? Porque se a de ódio 
pode ter aumentado, a de ra-
ízes continua firme e forte... 
além da idade... a minha... 
bem entendido.

No que se refere a raízes, 
contei bastante lá na primeira, 
treze anos atrás. Lembran-
ças marcantes da infância de 
quando aqui cheguei aos 10 
anos. Uma delas, se ainda 
tiver uma chance, quero até 
tentar recuperar meu “tesou-
ro de pirata”, ainda enterrado 
no quintal de uma casa onde 
morei e que está a tantos pés, 
ou passos de uma goiabeira, e 
registrado em um mapa com 
cantos queimados para dar a 
impressão de velho. Sei que 
ainda está lá.

Mas tem também o regis-
tro do primeiro namoro com 
a “japa” que está comigo 
desde aquela época, acredi-
te, até hoje; do filho com ela 
(e agora, até neto... rsrs); dos 
livros que publiquei e das 
árvores que plantei, forman-
do o tripé do... ”realizado” 

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

(eu?!); da casa que projetei 
e moramos nela; etc. Enfim, 
raízes!!

Agora, dizer que a amo 
por causa disso tudo vai 
uma distância muito grande 
porque, como escrevi na 
primeira, o “seu Narciso”, 
um senhor que me adorava 
quando criança, lá em Fer-
nandópolis, quando soube 
de nossa mudança para a Ca-
pital me “intimidou” sobre 
os perigos da cidade grande. 
Isso, portanto, há mais de 
meio século! Alguma coisa 
mudou? Pelo contrário!!

Como amá-la, pois? En-
tão... vou levando.

Como o país
Poderia ser maravilha!
Potencial, tem!
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HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oh! – suspiram gurias
buquê de copo-de-leite
nas mãos da noiva 
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Folheei o livro,
e findei desapontado:
Enxame de traças.
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro, RJ

Blazer do vovô
com a gola toda puída –
traças no armário.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

Súbito aguaceiro –
Na correria por abrigo,
os ovos no chão. 
Carlos Martins
São Paulo, SP

fim do casamento
as cartas apaixonadas
são ninhos de traças
Carlos Viegas
Brasília, DF

Brilhantes sob o sol –
vão e vêm os copos-de-leite
com o vento da tarde
Cassia Carvalho-Maccari
St. Laurent du Var, França

livros corroídos
a biblioteca hospedeira
traças prateadas
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Mergulho do inseto,
na bela flor do jardim...
O copo-de-leite!
Iraí Verdan
Magé, RJ

Quase invisíveis!
Aparecem contra o sol
os furos das traças.
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

ah, luz da manhã
entre a folhagem ressurge
o copo-de-leite
José Marins
Curitiba, PR

Herança perdida –
No tapete da avó
traça fez a festa!
Madô Martins
Santos, SP

Cédulas sem valor
bem no fundo da gaveta –
Roídas pelas traças.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Sob o aguaceiro,
Tanta gente apertada –
Parada de ônibus.
Reneu Berni
Goiânia, GO

descanso o livro 
para ver a traça andar
na madeira velha
Rose Mendes
Ilhabela, SP

maços de papel 
destruídos pelas traças –
cartas dos meus pais  
Seishin
São Roque, SP

Discussões na rua
Copo-de-leite branco
Jaz no chão... Pede paz!
Yone
São Paulo, SP

Um copo-de-leite...
Sobre a pia trincada
do banheiro público.
Yun Hai
São Paulo, SP

Com passadas rápidas
um guarda-chuva vermelho
cruza o aguaceiro.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Aguaceiro – Traça – Copo de leite
TEMAS DE JANEIRO

Temas de março (postar até 10 de fevereiro)
Lua cheia – Cantárida – Algodão

Temas de abril (postar até 10 de março)
Esquilo – Maria-sem-vergonha – Dia da mentira

Cantárida (tema para março)
Edson Kenji Iura

Tema deste artigo, o inseto 
apontado nos dicionários de 
termos de estação (kigo) e can-
tado no haicai de exemplo é o 
hehiri mushi, que mede cerca 
de dois e meio centímetros, 
tem coloração amarela e exa-
la odor fétido ao se encontrar 
em perigo, afastando assim 
seus predadores. Embora seja 

traduzido por cantárida nas 
obras de Goga Masuda, sua 
descrição seria mais adequada 
ao besouro-bombardeiro. Ou-
tros insetos, como os perceve-
jos (marias-fedidas), também 
são conhecidos pelo seu mau 
cheiro. Entretanto, muito mais 
tóxica é a secreção da verda-
deira cantárida, espécie euro-

peia de coleóptero, que tem 
seu equivalente nacional nos 
potós ou trepa-moleques. A 
cantaridina, substância obtida 
a partir dos insetos secos, é 
um veneno de poderoso efeito 
vesicante, isto é, causa bolhas 
e queimaduras na pele. Usada 
controladamente no passado, 
servia como afrodisíaco. O 

inadvertido encontro do ho-
mem com as cantáridas na 
natureza é capaz de provocar 
acidentes graves. 

Fedor de cantárida.
Ainda lavra com as mãos
o velho imigrante.
Keizan Kayano

chicohanda@yahoo.com.br

O peso da balança
Foi uma 

época em que 
a Justiça tinha 
por símbolo 
a mulher com 
uma balança, 
com os olhos 
vendados. Por-
tanto, a Justiça 
era cega. Ser-
via para punir 
aqueles que 
não respeita-
vam a Lei. Por isso, os ju-
ízes se comportavam como 
entidades neutras, que ouvia 
as partes, e os jurados (for-
mados por cidadãos) deci-
diam pela condenação ou 
não. Cabia ao juiz apenas 
acatar a decisão dos jurados. 
Por condenação, após o jul-
gamento, poderia se mandar 
o condenado para a prisão, 
para a forca, cadeira elétrica 
ou guilhotina. Muito sangue 
correu depois da Revolução 
Francesa, em que as partes 
discordantes pagaram com a 
própria vida. Era a decisão 
da época, conforme o clima 
que se criava no pós-revolu-
ção.

A Justiça foi uma cria-
ção humana, norteada pela 
cultura. Isso serviu também 
para se criar uma Justiça 
Divina, implacável em suas 
decisões. Servia sobretudo 
para condenar os maus, que 
cometiam as arbitrariedades 
no convívio com os seus pa-
res. Se não houvesse uma 
Justiça, então o homem po-
deria colocar à mostra toda 
a sua maldade sem que pu-
desse pagar pelos seus erros. 
Teria sido isso uma forma 
de refrear os instintos mais 
profundos da alma humana, 
que se confundia com a sua 
corrupção. Esta é uma linha 
de raciocínio possível.

Acreditar que a Justiça 
seja cega é uma idealiza-
ção, talvez uma crença em 
que submetemos sem muito 
alarde. Colocar a Justiça 
sob suspeita cria um am-
biente de desconfiança e 
gera instabilidade. A Jus-
tiça como sendo alguém 
que pese os feitos de um 
acusado, sem fazer julga-
mento, apenas observa os 
argumentos a favor e con-
tra. Assim é visto também 
na mitologia budista do 
Rei Emma, com sua cara 
de poucos amigos, pesa os 
feitos bons ou maus daque-
les durante a existência no 
samsara.  Um crime como 
tirar a vida de um inocen-
te, a pena seria ser fervido 
num caldeirão de metal. 
Mas o arrependimento po-
deria reverter o processo 
de condenação. No caso, o 
arrependido realizaria uma 
peregrinação a 33 templos 
do Bodisattva Kanzeon. 
Sempre o arrependimento 
causa um efeito favorável 
no processo de absolvição.

Enquanto cega, a Justi-
ça também é neutra, uma 
vez que a decisão deva ser 
tomada. Independente dela 
ser cruel ou apaziguadora, 
a Justiça deve ser levada 
em consideração. Assim 
funciona a sociedade or-
ganizada, seja numa tribo, 
aldeia, cidade ou país. Al-
guns costumes de determi-
nados países, cuja Justiça 
passa por outras referências, 
estranhas por alguém que 

observa de fora, causa-nos 
no mínimo um sentimento 
de dúvida. Podemos dizer 
que aquela Justiça é falha 
por não estar de acordo com 
os nossos princípios. Mas 
pode ser o contrário tam-
bém. Justamente no mundo 
em que vivemos, com todas 
as formas possíveis de pen-
samento, atitudes e códigos 
morais.

Num certo momento, 
acreditámos que a Justiça 
era algo imutável, válida 
para todos e em todas as cir-
cunstâncias. O mundo mu-
dou. As relações são mais 
complexas e num emara-
nhado de ideologias e cores, 
a Justiça encontra-se num 
impasse. Se levarmos em 
consideração de que a Justi-
ça é uma criação da cultura 
local, de uma cultura hege-
mônica com as suas referên-
cias, então ela pode-se adap-
tar às circunstâncias históri-
cas. Para isso existiram os 
legisladores, como Sólon 
na Atenas Clássica. Um le-
gislador poderia apresentar 
uma lei para o cidadão, mas 
que se um dia este fosse pre-
judicado por uma lei injusta, 
a Justiça seria determinante 
para punir justamente quem 
apresentou a lei. Se um dia, 
a lei defendeu o crime pas-
sional em defesa da honra, 
punindo a mulher, o mesmo 
ato encontraria nos dias de 
hoje forte resistência.

Aqueles que se encon-
tram além da lei comum não 
fazem parte do mundo or-
ganizado. São os fora da lei 
como Robin Hood, o Corin-
ga, a Mulher Gato, o Lobo 
Solitário (Kozure Okami), 
também Zatoichi e o Dois 
Caras. Este último era antes 
de se tornar um justiceiro à 
sua maneira, um promotor 
público em Gotham City. 
Ele se chama Harvey Dent 
que decide como Dois Ca-
ras a sorte dos acusados ao 
atirar a moeda para cima: 
cara ou coroa. De maneira 
totalmente isenta de prefe-
rências. 

A situação se torna críti-
ca quando os aplicadores da 
lei deixam se levar por suas 
paixões em nome da Justiça. 
Nesse caso, a Justiça deixa 
de ser cega e começa a atu-
ar conforme o entendimento 
do que seja a Justiça. Claro, 
todos temos as nossas prefe-
rências e assim podemos de-
fender o nosso ponto de vis-
ta. Os jornais podem emitir 
opiniões, que nem sempre 
agradam os seus leitores. 
Num estado de direito, os 
cidadãos são livres e existe 
liberdade de expressão. Não 
é o caso dos juízes e promo-
tores em suas funções téc-
nicas, longe dos ânimos de 
suas preferências pessoais. 
Se a Justiça se tornar um 
caso pessoal, então ela entra 
em crise.

– como roupas, calçados e ar-
tigos importados. Na parte ar-
tística, destaque para as apre-
sentações de grupos de taiko e 
artistas conhecidos da comu-
nidade como o cantor Nobuhi-
ro Hirata, além do show com o 
Oriental Magic Show – grupo 
formado em 1988 pelos má-
gicos Ossamá Sato, Fujikan e 

Phanton e que em quase três 
décadas vem se apresentando 
em clubes, casas noturnas, 
teatros, convenções, feiras 
e congressos, além de inú-
meros programas televisivos 
colecionando admiradores de 
todas as idades – espetáculo 
com o humorista Bob Show e 
demonstração de kung fu com 

Quem estiver no Bairro 
Oriental neste fim de semana 
(28 e 29) para conferir as 
atrações do Ano Novo Chi-
nês, que acontece na Praça 
da Liberdade e imediações, 
pode aproveitar para dar um 
pulinho até o Nikkey Pala-
ce Hotel, no número 425 da 
Rua Galvão Bueno. No local, 
mais precisamente no Espaço 
de Convenções do hotel, es-
tará sendo realizado, também 
no sábado e domingo, a se-
gunda edição do Liberdade 
Japan Festival. 

Uma realização conjunta 
do Nikkey Palace Hotel com 
o artista e produtor Ossamá 
Sato – do Oriental Magic 
Show –, o empresário John-
son Fukuya e o Nikkei Palace 
Hotel, o evento reúne gastro-
nomia, atrações artísticas e 
um mega bazar num só lugar.

Durante os dois dias, os 
visitantes poderão saborear 
delícias da culinária japonesa 
como o yakissoba, e conferir 
uma série de apresentações 
com destaque para Nikkei 
Palace Hotel, reunirá uma 
programação variada, com 
atrações para todos os gostos.

Atrações – Serão cerca de 45 
bazaristas que estarão venden-
do os mais diversos produtos 

o Instituto Pinheiro.
(Aldo Shiguti)

2º LIBERDADE JAPAN 
FESTIVAL
Quando: Dias 28 e 29 de ja-
neiro, das 10 às 18 horas
Onde: Espaço de Convenções 
do Nikkey Palace Hotel: Rua 
Galvão Bueno, 425 – Liber-
dade (próximo à estação Li-
berdade do metrô)
Entrada franca
Informações pelo telefone: 
11/3207-8511 ou www.ni-
kkeyhotel.com.br

DIVULgAçÃO

NESTE FIM DE SEMANA

2º Liberdade Japan Festival é dica de passeio neste 
sábado e domingo no Bairro Oriental

2º Liberdade Japan Festival terá mais de 40 bazaristas

cantor Nobuhiro hirata é uma das atrações artísticas

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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DIVULgAçÃO

Como acontece todos 
os anos, nessa época, 
a Associação Cultural 

e Esportiva Okinawa Santa 
Maria realizou, no último dia 
15, em sua sede social, na Vila 
Espanhola. O seu shinenkai, 
tradicional confraternização 
da comunidade nikkei de dar 
boas-vindas ao ano novo.

O shinenkai da tradicional 
associação okinawana con-
tou com as presenças de di-
rigentes, associados e amigos 
como Akeo Yogui, presidente 
da Beneficência Nipo-brasi-
leira – Enkyo, o cantor Joe 

Hirata e o jornalista Osmar 
Maeda, assessor do deputado 
estadual Hélio Nishimoto en-
tre outros. 

O presidente Walter Yo-
gui, acompanhado do vice-
presidente Ritsutada Takara, 
destacou a importância do 
evento e enfatizou o trabalho 
da A. C. E. Okinawa Santa 
Maria na divulgação e inte-
gração não só de japoneses 
e seus descendentes, mas 
de toda a comunidade brasi-
leira.

A parte artística ficou com 
Joe Hirata, que interpretou as 

suas canções mais conheci-
das, sempre acompanhado de 
muitos aplausos e animação 
do público.

As muitas atividades da 
ACE Okinawa Santa 
Maria 

A Associação Cultura e 
Esportiva Okinawa Santa 
Maria foi fundada em  1974, 
isto é há 43 anos. Conta atu-
almente, com um quadro de 
240 famílias de associadas. 
A sua sede social está ins-
talada na avenida João dos 
Santos Abreu, 366 – Vila Es-

panhola. 
Nesse espaço, são desen-

volvidas diversas atividades 
culturais, esportivas e sociais 
como futsal, voleibol, tê-
nis de mesa, karaokê, dança 
folclórica e de salão, minyo 
(música folclórica) e cursos 
de informática e inglês. Além 
do undokai, são bastante co-
nhecidos da população outros 
eventos como o Festival de 
Yakissoba & Okinawa Sobá, 
Jantar Dançante e a Festa do 
Sorvete que sempre recebem 
bom público de associados e 
amigos.

Joe Hirata é destaque no Shinnenkai da Associação 
Cultural e Esportiva Okinawa Santa Maria

Osmar maeda, Joe hirata e Akeo YoguiAkeo, Joe, Walter Yogui e esposa Alice Yoshiemomento de descontração na AcE Okinawa Santa maria

Joe com dirigentes e associados

Joe hirata com associadasO cantor animando os associados

– para participantes com 
idade abaixo de 65 anos, pois 
certos movimentos exigem 
mobilidade plena.

Contribuição: R$30,00. 
Associadas do Bunkyo: 
R$25,00.

Solicita-se apresentar 
atestado médico. 

● exercícios para o rosto: 
às segundas, das 11h15 às 

A Comissão de Incre-
mento Social do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial), com inscrições abertas 
para uma série de aulas se-
manais do método Shape up 
Shape ao público feminino. A 
orientação será realizada por 
Reiko Akabane, professora de 
Educação Física, especialista 
desse método que renova a 
condição corporal com ênfase 
na postura e na respiração.

Esse método também in-
clui vários exercícios físi-
cos voltados especialmente 
à modelagem corporal para 
mulheres. Por meio desses 
exercícios específicos espera-
-se proporcionar flexibilidade 
e jovialidade, como também 
fortalecer a musculatura com-
batendo a flacidez do corpo e 
rosto.

As aulas começaram no 
dia 19 de janeiro, na Sala de 
Exposição. Vagas limitadas.

Há turmas para:
● exercícios para o rosto e 

exercícios de modelagem do 
corpo:

às quintas, das 9h30 às 
11h30

11h45.
às terças, das 13h15 às 

13h45.
às quintas, das 9h30 às 

10h 
– sem limite de idade. 

Contribuição: R$10,00. 
Local: Bunkyo - Rua São 

Joaquim, 381 - Liberdade
Informações: tel. (11) 

3208-1755 com Reiko.

DIVULgAçÃO

SHAPE UP SHAPE

Bunkyo está com inscrições abertas para 
aulas de modelagem corporal para mulheres

método inclui exercícios voltados à modelagem corporal

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Baile Erika Kawahashi
Foi realizado no último dia 

14, na Associação Miyagui 
do Brasil, no bairro da Liber-
dade, o primeiro Baile Érika 
Kawahashi de 2017. “A casa 
ficou super lotada, com pes-
soas vindas de várias locali-
dades, as quais ficaram muito 
felizes com o repertório que 
estava bem variado, recheado 
de todos os ritmos dançan-
tes”, comemorou  a profes-
sora, jurada e tecladista.

Na ocasião, foram sortea-
das joias ofertadas por Paulo 
No, da NSK Joalheiros. Mari-
na Tanigawa ganhou um anel 
banhado de ouro, com pedra 
natural amazonita, para uso 
dia a dia e também em festas. 
Kazuko Nishimoto Fukuda, 
Joice Pires da Silva e Gloria 
Astudillo Bernal  também le-
varam para casa um brilhante 
de zircônia cada um.

O próximo Baile Érika Ka-
wahashi será no dia 4 de feve-
reiro. Haverá meia hora inicial 
de karaokê e também personal 
dancers, para quem não tiver 
par. Será oferecido serviço de 
buffet com jantar por quilo e 

estacionamento ao lado, além 
de segurança no local.

A Associação Miyagui 
Kenjinkai do Brasil fica na 

Rua Fagundes, 152 – Liber-
dade (próximo à estação Li-
berdade do metrô).

(Aldo Shiguti)
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12º KAWASUJI FEST – A 
Associação Nipo-Brasileira 
de São Caetano do Sul (Bunka 
SCS) em parceria com o grupo 
de taiko Shinkyo Daiko, da 
mesma cidade, realizaram 
no último dia 22, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, 
no bairro Santa Maria (Região 
do ABC paulista), a 12ª edi-
ção do Kawasuji Fest. Com o 
auditório com seus 1200 luga-
res todos ocupados, o evento 

contou com a participação de 
14 grupos. Para coroar, o en-
cerramento teve uma apresen-
tação especial do grupo Japan 
Marvelous com o Wadan. No 
sábado (21), os tocadores par-
ticiparam de um workshop na 
Semef. Na abertura, presença 
do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP). A próxima 
edição será realizada na ci-
dade de Bauru (SP).

Fotos: Nobuo Sasaki

Participantes do WorkshopWorkshop contou com a participação de 21 gruposIkioidaiko (taboão da Serra)

Wakadaiko (maringá)

Ryuumei Wadaiko (Araçatuba)hatsumi taiko (São José do Rio Preto) muguenkyo bauru Wadaiko (bauru)

mizuho Wadaiko (São bernardo do campo)

komyo (Rio de Janeiro)

Washi Daiko (Ribeirão Pires)

kawasuji Seiryu Daiko (Atibaia)

Yanagi taiko (São carlos)

Dantai Fenix (Presidente Prudente)kiendaiko (São bernardo do campo)kyuryu Daiko (Piracicaba)

Apresentação do Shinkyo Daikocerimônia de abertura do 12º kawasuji Fest em São caetano

O grupo Shinkyo Daiko, de São caetano do SulEquipe do Shinkyocenas do Workshop 
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Spot Com Sat & Zimarine Teak Specialist – Parte II
Duas empresas sólidas, bem estruturadas, com produtos diferenciados, formalizam parceria para 
propiciar um atendimento ainda mais eficiente.

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

equipamentos de tamanha importância. Nova loja 
em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zimarine 
Teak Specialist - loja 147 do Shopping e Marina 
Piratas (024) 99833 5795.

Piscicultura Chang
Tudo em produtos 
para quem apre-
cia aeromodelismo, 
aquarismo e pesca. O 
local indicado para 
você encontrar o que 
precisa. Veja no site 
como comprar e, para você que é lojista condições especiais. Iscas, 
acessórios e tralha para sua pescaria. Bombas, plantas, ração e tudo o 
mais para o seu aquário. Em breve, tudo para aeromodelismo. Qua-
lidade, confiança e preço. Visite, para mais informações www.pis-

ciculturachang.com.br ou consulte fone (11) 
3375 7265 email: contato@pisciculturachang.
com.br

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

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

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na produ-
ção de cana-de-açúcar. A garapa obtida é 
depositada em dornas de inox, protegidas 
por telas contendo fermento natural (ex-
traido da própria cana de açúcar mistu-
rada com fubá ou canjiquinha de milho) 
totalmente isento de aditivos químicos. 
Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha é depositada em 
tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá 
e totalmente fechados, por um período mínimo de 3 anos. Tem par-
ticipação em vários festivais tais como ExpoCachaça, Campeão dos 
Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman), e Cacha-
ça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. 

É exportada para países da Europa, Usa e 
Mercosul. Informações no site: www.colu-
ninha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br

Massa para pesca – União Pesca
É verão, temporada de sol e fortes chu-
vas!!! E com os dias de alto calor ... é 
ter sempre a isca certa para aumentar 
ainda mais suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acres-
centar 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 verme-
lha e natural amarela, em embalagem de 500g. 

Procure nas melhores lojas de pesca. Suas pes-
carias com sossego, tranquilidade e segurança! 
Informações e compras no tel: (42) 3524 4505 ou 
3524 3748 site: www.uniaopesca.com.br e face-
book.com/uniaopesca

CURTAS

O verão em São Paulo 
é sinônimo de chu-
va torrencial e para 

variar um pouco, a situação 
na capital paulista se mostra 
um pouco diferente de anos 
anteriores pois apresenta um 
longo período de chuvas in-
tensas, caindo água durante 
períodos do dia e da noite. O 
aguaceiro se fez presente nos 
últimos dias, sendo raríssimo 
ver o sol, e quando aconteceu 
foi durante pouquíssimo es-
paço de tempo. 

A chuva literalmente cas-
tiga inundando bairros intei-
ros. A preocupação aumenta 
a cada ano, pois além do es-
trago que são as enchentes, 
temos novamente este mos-
quito o Aedes aegypti que 
além da dengue também pode 
transmitir a chikungunya, 
zika e a febre amarela. Fa-
lando desta última, cabe um 
alerta, porque já se tem casos 
comprovados (inclusive com 
mortes) na região noroeste de 
Minas Gerais, em torno de 
Ribeirão Preto, Bady Bassity 
e São José do Rio Preto, no 
norte do estado de São Paulo. 
Especificamente na cidade de 
São Paulo, os casos suspei-
tos são de pessoas que esti-
veram nas regiões citadas. A 
ressalva é que por enquanto, 
não é motivo de preocupação 
intensa por parte das autori-
dades, pela suspeita da febre 
amarela ser silvestre e não 
urbana. Quem pretende via-
jar para estas localidades ou 
áreas próximas de matas, é 
recomendável tomar a vacina 
ou renovar a dose – que tem 
validade por 10 anos. Infor-
me-se no posto de saúde mais 
próximo da sua residência.

Voltando a tratar do mos-
quito Aedes, importante é 
não se descuidar e inspecio-
nar sempre locais que possam 
armazenar água, pois este 
mosquito não tem preferência 
por ser limpa ou não. Para ga-
rantir a continuidade da prole 

a fêmea põe os ovos (estudos 
não comprovados sinalizam 
que podem aguentar vários 
meses até ter água para eclo-
dir) em vários locais e não 
somente num específico que é 
comum para outras espécies, 
aumentando as chances para 
na primeira chuva surgirem 
as larvas.

Embora a transmissão 
para o ser humano, só seja 
possível com a picada de um 
mosquito infectado - como 
não sabemos qual está ou não 
nesta condição – a prevenção 
é evitar ao máximo o contato, 
locais e situações com estes 
insetos. Lembrar que esta es-
pécie é mais ativa durante o 
dia ao contrário dos outros, 
que preferem ambientes es-
curos e tem hábitos noturnos.

Lixo, enchente e mosquito
E com um complicador a 

mais, 2016 foi final de man-
dato e até a posse oficial do 
novo Executivo, algumas ci-
dades tiveram o serviço de co-

leta de lixo sendo realizado de 
maneira parcial ou até mesmo 
sem a atividade, o que signi-
fica lixo nas ruas. Junto com 
as chuvas complicam mais 
ainda a situação de enchentes.

Infelizmente, vai partir 
dos moradores de cada bairro 
a iniciativa de correr atrás das 
providencias necessárias para 
minimizar o risco de prolife-
ração destes mosquitos. To-
dos conhecem ou tem pelo 
menos um caso de dengue no 
seu círculo de amigos e fami-
liares para relatar. Se depen-
der das autoridades governa-
mentais, ainda vai demorar 
alguns anos até a vacinação, 
que seja eficaz contra estes 
vírus, esteja disponível na 
rede pública de saúde. 

A saída é a prevenção, 
combater o pequeno foco 
dentro da sua casa, eliminar 
qualquer possível chance do 
mosquito ter onde botar seus 
ovos, limpando as calhas, e 
não deixar garrafas, copos, 
baldes e etc de maneira que 

possam acumular água. Se 
for armazenar agua da chu-
va para uso posterior deixar 
os tambores bem tampados, 
procedência a ser observado 
também para as caixas dá-
guas. Cuidar para que o lixo 
seja depositado pouco antes 
da coleta. Cada um fazendo 
um pouco, cuidando do seu 
quintal, da sua casa... e con-
tando com um pouco da boa 
vontade dos políticos (aliás 
esta seria uma boa razão para 
eles vararem a madrugada 
trabalhando) e do executivo 
principalmente na área da 
saúde, talvez possamos ter 
um verão sem alardes, sem 
muitos casos. Visite http://
portalsaude.saude.gov.br

Proteja-se utilizando os 
repelentes adequados. Óti-
mas pescarias!!!

APOIO
Cachaça Coluninha 
www.coluninha.com.br
Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br
Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br
Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br
Mustad 
www.mustad.com.br
Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br
SPOT cOm SAT 
www.spotcomsat.com.br
União Pesca 
www.uniaopesca.com.br

Divulgação
Em Angra dos Reis/RJ, no 

Shopping e Marina Piratas - 
loja 147 as duas empresas, 
Spot Com Sat e a Zimarine, 
voltadas respectivamente 
para o setor aventuras e náuti-
ca, dividem o mesmo espaço 
para propiciar aos seus clien-
tes, atendimento eficiente e 
de qualidade!

Para quem não conhece, 
a Zimarine Teak Specialist é 
especializada na confecção 
de decks para embarcações 
com a Teka de Burma. Rea-
liza todo processo, desde a 
importação da madeira que 
utiliza, até a instalação (feita 
por uma equipe especializa-
da, através de modernas téc-
nicas que não utilizam para-
fusos), sem intermediários.  

Já a Spot Com Sat aten-
de os aventureiros da terra, 
do ar, do rio ou do mar com 
o objetivo de propiciar a se-
gurança necessária a quem 
gosta destas atividades na na-
tureza. Destinado para quem 
pratica ou trabalha com: cor-
rida de aventura, off-road, 
escalada, camping, trekking, 
motocross, ciclismo, moun-
tain bike, rapel, ecoturismo, 
expedição, montanhismo, hi-
pismo, caça, comunicações 
rurais, linhas de transmissão, 
locais remotos, exploração de 
minas, petróleo e gás, remo, 
canoagem, pesca comercial, 
pesca amadora, caiaque, 
transporte marítimo, jet ski, 
wakeboard, iatismo, rafting, 
windsurfe e vela, paraque-
dismo, parapente, balonis-
mo, asa delta, monomotores, 
aviação comercial, planado-
res, acrobacia aérea, helicóp-
teros e hidroaviões, ou seja, 

quem tem contato direto com 
a natureza.

Mas não é preciso ser um 
aventureiro ávido por ativida-
des ao ar livre para estar em 
risco. Qualquer pessoa que 
trabalha ou viaja para áreas 
remotas ou que vive numa 
região onde a ameaça de con-
dições atmosféricas adversas 
ou desastres naturais são uma 
realidade, também sabe o 
quão rápido as situações po-
dem piorar deixando-a des-
provido de comunicações.

Seja num veleiro na re-
presa; numa embarcação no 
mar; num rallye nas estra-
das; numa montanha; num 
rio longe da área urbana atrás 
do seu peixe favorito; sempre 
estará mais seguro se tiver 
um equipamento pronto para 
mostrar sua localização ou se 
comunicar, em caso de aci-

dente. 
É isto que a empresa se 

empenha em trazer para o seu 
publico, pois o numero eleva-
do de aparelhos de telefonia 
celular – presentes na maio-
ria da área urbana senão em 
toda – nos dá a falsa sensação 
que estamos seguros e fáceis 
de sermos localizados numa 
situação adversa. 

O que passa despercebido 
é que existem locais onde se 
tem perda de sinal ou então, 
no mar ou situação de rio e 
mata, onde o telefone celular 
não funciona. É aí que entram 
os aparelhos como  rastreado-
res e telefones via satélite da 
Spot (mais detalhes do fun-
cionamento destes em edi-
ções futuras).

Com o stress aumentan-
do para os que habitam as 
grandes metropoles, isto faz 

o esporte de aventuras ter 
aumento considerável no seu 
numero de praticantes. Sem-
pre é bom planejar com res-
ponsabilidade e segurança o 
trajeto para não correr riscos 
desnecessários. Além dos ser-
viços de um guia experiente e 
conhecedor da região, o ideal 
é ter um rastreador ou tele-
fone via satelite para contato 
em caso de acidente.

A Parceria
“O convite do Claudio 

para união dos pontos de ven-
das das empresas em Angra 
dos Reis, consolidou ainda 
mais a nossa amizade, for-
talecendo e expandindo o 
campo de alcance de vendas. 
Afinal, a qualidade dos pro-
dutos e o atendimento, são os 
nosso pontos fortes!” ressalta 
o Carlos da Spot cOm Sat.

Aedes aegypti
Mais uma vez é hora de atenção redobrada com este mosquito de hábitos diurnos, coloração 
preta e pequenas manchas e listras brancas espalhadas no corpo.
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AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

A importância de  
dar importância

“Pensamos viver para 
sempre e que sempre 

haverá tempo para tudo”

Janeiro já está quase no 
final e num piscar de olhos 
o primeiro mês de 2017 já 
se passou. Que tal começar 
a cumprir suas metas e arru-
mar aquele tempinho?

Por que as pessoas antes 
mesmo de pensar no que 
precisam fazer, geralmente 
já respondem que “não tem 
tempo” para alguma ativi-
dade? Será que esta ativi-
dade se pensada de forma 
mais analítica, não seria 
importante ou mesmo es-
sencial? 

No Budo (Caminho 
Marcial) temos como prá-
tica também, momentos de 
meditação, isso para au-
mentar o poder de concen-
tração e foco de pensamento 
e ações. Em um momento 
crítico não se pode perder 
tempo (milésimos de segun-
dos em alguns casos) em 
algo sem importância, por-
tanto, é considerado o que 
é mais importante e o que 
não. No nosso dia a dia não 
é diferente, já que somos 
constantemente submetidos 
a decisões e ações, mesmo 

que sem perceber, do que é 
importante e do que não é 
para nossas vidas. O grande 
problema é que uma grande 
parte não vê, ou pior, não 
quer ver, o que é realmente 
importante para si e prefere 
reclamar depois de seu in-
sucesso. É preciso ter prio-
ridade e coisas realmente 
importantes devem vir pri-
meiro.

Analisando desta forma, 
será que você realmente não 
tem tempo para cuidar de 
sua própria saúde? Será que 
realmente não tem tempo 
para sua família? Será que 
realmente não tem tempo 
para seus objetivos? Será 
que realmente não tem 
tempo para o que é impor-
tante de verdade?

Temos que dar importân-
cia ao que realmente impor-
ta. Janeiro já está acabando, 
assim como a nossa vida, já 
que cada dia que se passa é 
um dia a menos. Temos po-
der sobre nossas escolhas, 
seja ela qual for. 

A vida neste mundo pre-
cisa ser importante, princi-
palmente importante para 
você mesmo!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

TÊNIS DE MESA

Fmttm/JUNIOR mARtINS

A paulista Caroline Ku-
mahara, no feminino, 
e Eric Jouti, no mas-

culino, foram os grandes cam-
peões do 67º Campeonato 
Brasileiro Intercolonial de Tê-
nis realizado de 20 a 22 deste 
mês, no Ginásio Professor 
Aecim Tocantins, em Cuiabá 
(MT). Na final da principal 
categoria, Kumahara que in-
tegrou a seleção brasileira nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016, 
venceu outra atleta olímpica: 
a jovem Bruna Takahashi. No 
masculino, o título da catego-
ria Elite ficou com o paulista 
Eric Jouti. Eric Jouti e Ca-
rol repetiram, assim, o feito 
obtido na seletiva nacional, 
quando também sagraram-se 
campeões.

Em entrevista ao Jornal 
Nippak, Carol – como Caro-
line Kumahara é conhecida 
– disse que “o Intercolonial 
sempre é um campeonato 
muito legal”. “É uma opor-
tunidade de encontrar muitos 
amigos que já não jogam mais 
e é o único torneio que pode-
mos nos divertir por se tratar 
de uma confraternização”, ex-
plicou a mesa-tenista, acres-
centando que “fazia tempo 
que não jogava o Intercolo-
nial devido às viagens e fiquei 
muito feliz de ter saído com o 
título do individual”. “E desta 
vez foi ainda mais especial 
por ter sido campeã nas du-
plas e equipe com minha na-
morada”, afirmou Carol.

Destaques também para 
Gustavo Yokota (Juvenil), 
Eduardo Tomoike (Infantil), 
Alexia Nakashima (Juvenil) e 
Beatriz Kimoto (Infantil), que 
conquistaram uma passagem 

Organizadora do Intercolonial 
e Federação Matogrossense 
de Tênis de Mesa (FMTTM), 
foi a primeira vez que  Cuiabá 
sediou a competição, conside-
rada a principal do gênero da 
América Latina.

Na ocasião, o presidente 
da Confederação Brasileira 

Caroline Kumahara e Eric Jouti são destaques do 
67º Campeonato Brasileiro Intercolonial

de Tênis de Mesa 
(CBTM), Alaor Gas-
par Pinto Azevedo, 
esteve no local para 
inaugurar o Centro de 
Treinamento do legado 
olímpico. Foram entre-
gues quatro mesas da 
San-Ei, além do piso, 
o mesmo usado nos 
Jogos Olímpicos Rio 
2016. Os materiais fo-
ram utilizados no Inter-
colonial. 

Quem também es-
teve presente presti-
giando a abertura foi 
Hugo Hoyama, um dos 
maiores jogadores do 
país no passado e atual 
técnico da seleção fe-

minina. Ele participou, no dia 
20, do “Desafio dos Saques” 
no Goiabeiras Shopping, uma 
das ações promovidas pela 
FMTTM com o intuito de di-
vulgar o evento.

2018 – Há 33 anos na Direto-
ria Técnica da Comissão Or-
ganizadora, Marcos Yamada 
disse que a distância que sepa-
ra Cuiabá dos principais cen-
tros do país, como São Paulo 

e Paraná, fez com que o nú-
mero de participantes caísse 
para cerca de 370 atletas, um 
dos mais baixos já registrados. 
“Isso, aliado aos altos custos 
com a viagem reduziu o nú-
mero de inscritos pela meta-
de”, disse ele, acrescentando 
que, o lado bom foi que, com 
isso, “sobrou tempo para que 
os atletas pudessem passear e 
conhecer os pontos turísticos 
da região”.

Segundo ele, o balanço foi 
positivo. “Tivemos inovações 
no translado com transporte 
para todos os participantes dos 
hoteis ao ginásio. Além disso, 
contamos também com sala 
de descanso e massagens gra-
tuitas para os atletas. E tam-
bém salão de vídeo game para 
a criançada”, explicou ele, 
revelando que, em 2018, ano 
em que se comemora os 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, Suzano (SP) sediará 
a 19ª edição do Intercolonial. 
“Com isso, esperamos a pre-
sença de cerca de mil atletas, 
com a participação em massa 
dos atletas de São Paulo”, ob-
servou Yamada.

(Aldo Shiguti)
EQUIPES FEMININO

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1º 
Sudoeste (Karina e Bruna); 2º 
Mato Grosso (Luana e Julia)
Pré-Mirim Feminino: 1º Cen-
tral A (Gisele, Alícia); 2º Central 
B (Marina, Emil, Mônica); 3º 
ABC Sul (Lais, Ana)
Mirim Feminino: 1º ABC Sul 
(Giulia, Laura); 2º Dutra Norte 
B (Melissa, Gabriela); 3º Mato 
Grosso do Sul (Mariana, Maria)
Infantil Feminino: 1º ABC Sul 
(Naomi e Beatriz)
Juvenil Feminino: 1º Norte do 
Paraná (Daniela, Alexia,Luana); 
2º ABC Sul A (Vitória, Gabriela, 
Fernanda); 3º Curitiba (Gabriel-
le, Isabelle)
Adulto Feminino: 1º ABC Sul 
(Caroline, Mariana e Vivian); 2º 
Mato Grosso A (Luciana, Patri-
cia e Milena); 3º Mato Grosso 
do Sul (Suely e Renata)
Pré-Lady: 1º Central (Rosely e 
Sueli); 2º Dutra Norte (Rosana e 
Erica); 3º Mato Grosso (Angela 
e Edna)
Lady: 1º ABC Sul (Mônica e 
Olga); 2º Sudoeste (Kimie e Ka-
tya); 3º Capital (Aide e Bianca)
Super-Lady: 1º Dutra Norte 
(Luiza e Elizabete); 2º Centro 
Oeste (Areadne e Yukiko); 3º 
ABC Sul (Alice e Dalva)
Super-Super-Lady: 1º ABC Sul 
(Tomie e Clarice); 2º Norte do 
Paraná (Yooko, Mariusa e Cla-
ra); 3º Curitiba (Shizuka e Rosa)
Hiper-Lady: 1º Central (Marle-
ne, Yuko); 2º Santo Amaro (Mi-
tiko, Maria); 3º Sudoeste (Shi-
gueko, Mitsukoe Sumie)
Hiper-Veterano: 1º Brasília 
(Minoru, Atsuo); 2º Capital (Mi-
kio, Massaya); 3º Mato Grosso 
do Sul (Massayoshi, Mário)
Dupla Feminina: 1º ABC Sul A 
(Caroline e Mariana); 2º Sudo-
este A (Kimie e Katia); 3º Dutra 
Norte B (Luiz e Erica)
Dupla Livre: 1º Norte do Pa-
raná (Matteu e Moises); 2º Mato 
Grosso A (Sebastião e Juliano); 
3º Mato Grosso C (Getúlio e Da-
mião)

INDIVIDUAL FEMININO

Pré-Pré-Mirim Feminino: 1º 
Karina Shiray (Sudoeste); 2º 

Emily Kobayashi (Central); 
3º Julia Hatakeyama (Mato 
Grosso)
Pré-Mirim Feminino: 1º Giulia 
Takahashi (ABC Sul); 2º Lais 
Kurotobi (ABC Sul); 3º Giovana 
Shiozaki (Sudoeste)
Mirim Feminino: 1º Laura Wa-
tanabe (ABC Sul); 2º Melissa 
Arakaki (Dutra Norte); 3º Maria 
Tamaciro (Mato Grosso do Sul)
Infantil Feminino: 1º Beatriz 
Kimoto (ABC Sul); 2º Naomi 
Yamada (ABC Sul)
Juvenil Feminino: 1º Alexia 
Nakashima (Norte do Paraná); 
2º Gabriela Kodama (ABC Sul); 
3º Fernanda Kodama (ABC Sul)
Adulto Feminino: 1º Caroline 
Kumahara (ABC Sul); 2º Bruna 
Takahashi (ABC Sul); 3º Lucia-
na Morimoto (Mato Grosso)
Pré-Lady: 1º Roseli Sasaki 
(Central); 2º Erica Iseri (Dutra 
Norte); 3º Rosana Suehiro (Du-
tra Norte)
Lady: 1º Kimie Sadamitsu (Su-
doeste); 2º Sueli Morita (Cen-
tral); 3º Monica Doti (ABC Sul)
Super-Lady: 1º Luiza Uwagoya 
(Dutra Norte); 2º Midori Hirose 
(Sudoeste); 3º Kazuko Yamasaki 
(Curitiba)
Super-Super-Lady: 1º Clarice 
Yoshihara (ABC Sul); 2º Rosa 
Ishikawa (Curitiba); 3º Keiko 
Anraku (Central)
Hiper-Lady: 1º Yooko Konno 
(Norte do Paraná); 2º Emiko Ta-
naka (Capital); 3º Maria Yoshi-
moto (Santo Amaro)
Mega Lady: 1º Marlene Taka-
hashi (Central); 2º Mitiko Kano 
(Santo Amaro); 3º Sumie Ya-
mada (Sudoeste)
Livre: 1º Lina Sbroglio (Su-
doeste); 2º Lais Mayer (Mato 
Grosso); 3º Rebeca de Castro 
(Mato Grosso)

EQUIPES MASCULINO

Pré-Pré-Mirim Masculino: 1º 
ABC Sul (Matheus e Lucas); 2º 
Mato Grosso (Henrique e Vitor)
Pré-Mirim Masculino: 1º ABC 
Sul (Tomas, Felipe e Cesar); 2º 
Capital (Hamilton e Henrique)
Mirim Masculino: 1º ABC Sul 
A (Henrique, Kenzo, Luigi); 2º 
ABC Sul B (Lucas, Denis); 3º 
Mato Grosso (Luckas, Enzo)

Infantil Masculino: 1º ABC Sul 
A (Lucas E, Lucas B,Felipe); 2º 
ABC Sul B (Vitor, Pedro, Nico-
las); 3º Sudoeste (Gustavo, Le-
andro, Vitor)
Juvenil Masculino: 1º Dutra 
Norte (Athila, Enzo, Henrique); 
2º Sudoeste A (Gustavo, Enzo, 
Lucas); 3º ABC Sul A (Gustavo, 
Gustavo, Bruno)
Juventude Masculino: 1º Capi-
tal (Carlos, Eduardo e Erick); 2º 
ABC Sul (Gustavo e Thomas); 
3º Curitiba (Guilherme, Rafael 
e Felipe)
Adulto Masculino: 1º ABC 
Sul (Carlos, Erick, Massao e 
Vitor); 2º Mato Grosso do Sul 
(William, Rafael, Henrique); 3º 
Mato Grosso (Gustavo, Renato 
Américo)
Pré-Sênior: 1º ABC Sul 
(Tsuyoshi, Daniel e Nelson); 
2º Mato Grosso do Sul (Bru-
no, Nelson e Mario); 3º Mato 
Grosso (Alexandre, Rafael e 
Marcelo)
Sênior: 1º Brasilia (Robison, 
Silnei, Akira e Wilson); 2º Capi-
tal (Osvaldo, Cid e Mitsuo); 3º 
Mato Grosso A (Mario, Americo 
, Nelson e Mario)
Veterano: 1º ABC Sul (Lincoln, 
Makoto e Edson); 2º Capital 
(Hideyoshi, Ronaldo e Makoto); 
3º Dutra Norte (Paulo, Toshito-
mo e Julio)
Super-Veterano: 1º Central 
(Sunao e Mario); 2º Curitiba 
(Sergio e Paulo); 3º ABC Sul 
(Mario e Walter)
Super-Super-Veterano: 1º 
Curitiba A (Eiji e Keiti); 2º Ca-
pital (Paulo e Masao); 3º ABC 
Sul (Mikio e Luiz)
Dupla Masculina: 1º ABC Sul A 
(Eric e Massao); 2º Mato Grosso 
do Sul A (Rafael e William); 3º 
Mato Grosso A (Marcelo e Ra-
fael)
Dupla Mista: 1º ABC Sul A 
(Nelson e Bruna); 2º Mato 
Grosso A (Alexandre e Lucia-
na); 3º Brasília A (Silnei e Mas-
sako)

INDIVIDUAL MASCULINO

Pré-Pré-Mirim Masculino: 1º 
Bruno Sasaki (Central); 2º Ma-
theus Kojima (ABC Sul); 3º Lu-
cas Ikeda (ABC Sul)

Pré-Mirim Masculino: 1º Fe-
lipe Arado (ABC Sul); 2º Cesar 
Kamoto (ABC Sul); 3º Thomas 
Fudimori (ABC Sul)
Mirim Masculino: 1º Kenzo 
Carmo (ABC Sul); 2º Henrique 
Noguti (ABC Sul); 3º Luigi Ya-
mane (ABC Sul)
Infantil Masculino: 1º Eduar-
do Tomoike (Capital); 2º Felipe 
Sonoda (ABC Sul); 3º Lucas Eto 
(ABC Sul)
Juvenil Masculino: 1º Gustavo 
Yokota (ABC Sul); 2º Carlos 
Ishida (Capital); 3º Enzo Naka-
shima (Norte do Paraná)
Juventude Masculino: 1º Gus-
tavo Minami (ABC Sul; 2º Ra-
fael Watanabe (Mato Grosso 
do Sul); 3º Guilherme Gondo 
(Curitiba)
Adulto Masculino: 1º Akira 
Chikaraishi (Brasilia); 2º Hen-
rique Hayashi (Mato Grosso do 
Sul); 3º Carlos Takeda (ABC 
Sul)
Pré-Sênior: 1º Daniel Uchimu-
ra (ABC Sul); 2º Alexandre Ma-
riana (Mato Grosso); 3º Tiago 
Sakagute (Central)
Sênior: 1º Silnei Yuta (Brasi-
lia); 2º Marcelo Kotani (Mato 
Grosso); 3º Marcio Fijuhara 
(Sudoeste)
Veterano: 1º Celso Nakashima 
(Norte do Paraná); 2º Américo 
Mariyama (Mato Grosso); 3º Hi-
deyoshi Tanaka (Capital)
Super-Veterano: 1º Edson Shi-
mabukuro (Centro Oeste); 2º 
Sunao Anraku (Central); 3º Caio 
Noda (Mato Grosso do Sul)
Super-Super-Veterano: 1º Eiji 
Arashiro (Curitiba); 2º Paulo 
Hirano (Capital); 3º Mario Sakai 
(Sudoeste)
Hiper-Veterano: 1º Minoru 
Kohakura (Brasília); 2º Masao 
Okawa (Capital); 3º Hikaru Sai-
to (Rio de janeiro)
Mega Veterano: 1º Kenji Shi-
mizu (Centro Oeste); 2º Mikio 
Matsumoto (Capital); 3º Nori-
yoshi Yamaguti (Sudoeste)
Especial: 1º Eric Jouti (ABC 
Sul); 2º Masao Kohatsu (ABC 
Sul); 3º Akira Chicaraishi (Bra-
silia)
Livre: 1º Mathieu Lagadec 
(Norte do Paraná); 2º Damião 
Loft (Mato Grosso); 3º Juliano 
Goulart (Mato Grosso)

67º Campeonato Brasileiro Intercolonial de TM – Cuiabá - MT

para o Campeonato Pan-Ame-
ricano Nikkei que será reali-
zado em fevereiro de 2018 em 
Santiago Chile.

Na disputa por equipes, 
Bruna Takahashi e Caroline 
Kumahara ajudaram o  ABC-
-Sul a faturar o 1º lugar geral 
com 803 pontos. A equipe 
também conquistou o 1º lugar 
geral masculino e o 1º geral 
feminino. Em 2º lugar geral 
ficou Nova Central com 258 

pontos e em terceiro, Mato 
Grosso com 248.

Na categoria Adulto Mas-
culino, Akira Chikaraishi 
sagrou-se campeão ao ven-
cer Henrique Hayashi. Akira 
é filho do lendário Toshio 
Chikaraishi, que foi 15 vezes 
campeão individual no inter-
colonial, sendo 11 delas em 
sequência na categoria vete-
ranos. 

Realizado pela Comissão 

todos os campeões individuais do 67º campeonato brasileiro Intercolonial de tênis de mesa cerimônia de abertura: competição reuniu cerca de 370 atletas

caroline kumahara

comissão Organizadora do 67º Intercolonial
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BAILE ALLEGRO – Com animação 
da Banda Evidence/Jb foi realizado 

no último dia 21, no salão social da 
Associação Miyagui Kenjin do Bra-

sil, no bairro da Liberdade, mais um 
tradicional Baile Allegro promovido 

pela Beth Yajima.
Fotos: Jiro Mochizuki


