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Visto para yonsei pode ser liberado 
em novembro, diz deputado japonês
No último dia 21, Robson 
Simoce, de 37 anos, saiu 
de São Miguel Paulista, na 
zona Leste de São Paulo, 
para conhecer, pela pri-
meira vez, o Bunkyo, no 
bairro da Liberdade. O 
motivo não era nenhuma 
festa da comunidade nik-
kei, mas para participar 
de uma palestra. Yonsei, 
Robson aguarda, como 
muitos outros de sua ge-
ração, a liberação do visto 
de longa permanência para 
poder não só realizar o so-
nho de trabalhar no Japão, 
mas também reencontrar a 
família. A palestra “A co-
munidade nikkei e o novo 
papel da quarta geração”, 

que contou com a partici-
pação do deputado japo-
nês, Mikio Shimoji, mem-
bro do partido Nippon 
Ishin no Kai, e do depu-
tado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP), trouxe, enfim, 
a notícia que Robson tanto 
esperava. Conforme desta-
cou Mikio Shimoji, o visto 
de longa permanência para 
os yonseis pode ser libe-
rado ainda em novembro 
deste ano na modalidade 
working holiday – algo 
parecido como atividades 
nas férias para que os jo-
vens possam trabalhar e 
aprender a cultura japo-
nesa ao mesmo tempo – 
com duração de três anos.

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03
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CENTRO CULTURAL ALIANÇA – Um sonho acalentado há muito tempo por toda comunidade da Aliança 
Cultural Brasil-Japão e um grande acontecimento para os moradores da zona Oeste de São Paulo está prestes a ser 
realizado com a a inauguração, neste sábado (29), do Centro Cultural da ACBJ, a primeira sede própria da entidade, 
localizada na Rua Deputado Lacerda Franco, 328, em Pinheiros. —————————————————| PAG 5

14º Festival Brasileiro de 
Taiko reúne 45 equipes em SP
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Em sua 14ª edição, o Fes-
tival Brasileiro de Taiko 
retona ao palco do Grande 
Auditório do Bunkyo, no 
bairro da Liberdade, em 
São Paulo, após três anos 
sendo realizado no Cenfor-
pe – Centro de Formação 
dos Profissionais da Educa-
ção – em São Bernardo do 

Campo. Realizado pela As-
sociação Brasileira de Tai-
kô (ABT), o evento acon-
tece neste domingo (10), a 
partir das 8h30, com a par-
ticipação de 45 equipes de 
21 grupos nas categorias: 
Mirim (até 12 anos), Júnior 
(até 18 anos), Livre, Master, 
Especial e Odaiko (solo). 

Na Polônia, Luciana Watanabe 
é prata no World Games

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

A peso leve Luciana Wa-
tanabe protagonizou uma 
nova façanha no World 
Games 2017, realizado na 
cidade de Wroclaw, na Po-
lônia. A atleta de Suzano 
(SP) foi prata nos Jogos 
Mundiais, considerados 
os Jogos Olímpicos das 
modalidades não olímpi-

cas. Para chegar à final, 
contra a ucraniana Trosiuk 
Svitlana, Luciana passou 
por duas atletas da casa: 
Rozum Aleksandra, nas 
quartas de final, e Macios 
Magdalena, nas semifinais. 
Com o resultado, a brasi-
leira repetiu a façanha de 
2013.
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Campanha “72 mil Tsurus 
pela Paz” chega a reta final 
e supera as expectativas

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 07

A campanha “72 mil Tsu-
rus pela Paz”, foi lançada 
no dia 13 de junho e com 
pouco mais de um mês, ul-
trapassou o objetivo, che-
gando a aproximadamente 
90 mil dobraduras de ori-
gami, no formato de tsuru, 
pássaro japonês que sim-
boliza a saúde, a boa sorte, 
felicidade, longevidade e a 
fortuna.De acordo com a 
idealizadora, Lígia Oizu-

mi, a ideia surgiu a partir 
do momento que estudou 
sobre a Segunda Guerra 
Mundial, quando o Japão 
foi totalmente destruído, 
com a batalha de Okinawa 
e principalmente as cida-
des de Hiroshima e Naga-
saki, com a bomba nuclear. 
Este ano o fim dessa bata-
lha completa 72 anos, por 
isso, 72 Mil Tsurus pela 
Paz.
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Em Suzano, Kunihiro Tanahara conquista sua segunda 
grande vitória, o Grand Prix do 32º Brasileirão de Karaokê

––––––––––––––—–––| Pág. 06

Realizado pela União Cen-
tral de Karaokê (UCK), 
na Associação Cultural 
Suzanense (Bunkyo), nos 
dias 21, 22 e 23 de julho, 
o 32º Concurso Brasileiro 
da Canção Japonesa, com 
recorde de inscritos (850 
cantores), de regionais 
participantes (28, de dez 
estados da federação) e de 
público (cerca de 6 mil pes-
soas), premiou Kunihiro 
Tanahara como o Grand 
Prix do evento. “Foi mi-
nha segunda grande con-
quista”, afirmou Kunihiro, 
referindo-se à do Paulistão 
2012 realizado, coinciden-
temente, na mesma cidade 
de Suzano.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

SUBTLE – SUTILEZAS EM PAPEL
Onde: Japan House São Paulo (Av. 
Paulista 52, Bela Vista)
De 29/07 a 10/09/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 22h 
e domingos e feriados, das 10h às 18h
Informações: www.japanhouse.jp/
saopaulo/event/subtle

KENGO KUMA – ETERNO EFÊ-
MERO
Onde: Japan House São Paulo (Av. 
Paulista 52, Bela Vista)
De 18/07 a 10/09/2017
Horário: 3ª a sábado, das 10h às 22h e 
domingos e feriados, das 10h às 18h
Informações: www.japanhouse.jp/
saopaulo/event/kengokumaexposicao

INVENÇÕES DA MULHER MO-
DERNA PARA ALÉM DE ANITA 
E TARSILA
Curadoria: Paulo Herkenhoff
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 14/06 A 20/08/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

EXPOSIÇÃO UMA EXPRESSÃO 
DA CRIANÇA 2017
Onde: Casarão do Chá (Estrada Do Chá 
cx 05, acesso pela Estrada do Nagao, km 
3, Cocuera, Mogi das Cruzes/SP) 
Visitação: Até 30/07/2017
Horário: Todos os domingos das 9h 
às 17h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

OSSO EXPOSIÇÃO – APELO AO 
AMPLO DIREITO DE DEFESA 
DE RAFAEL BRAGA
Curadoria: Paulo Miyada
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
De 27/06 a 30/07/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br

CASA ABERTA – A CASA ATE-
LIÊ DE TOMIE OHTAKE 
De 13/04 A 07/2017 
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 monitora-
das: Escolas – visitação gratuita; Gru-
pos Turisticos – R$100,00 até 30 pes-
soas. 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
Horário: 3ª a domingo das 10h às 18h 
(bilheteria aberta até 17h30) e 5ª das 
10h às 20h (bilheteria até 19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita às terças-
-feiras, durante o dia todo (10h às 18h)
Informações: 11/3149-5959

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

MUSEU CATAVENTO 
Onde: Av Mercúrio s/n - Pq Dom 
Pedro II, Brás 
Horário: 3ª a domingo das 9h às 16h 

e permanência no museu até às 17h
Informações: 11/3315-0051 

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 
AMÉRICA LATINA 
Onde: Av. Auro Soares de Moura 
Andrade 664, Barra Funda 
Telefone: 11/3823-4600 e Website: 
www.memorial.org.br 
Horário: Galeria Marta Traba, Salão de 
Atos, Tiradentes e Pavilhão da Criativi-
dade Darcy Ribeiro de 3ª a domingo das 
9h às 18h – Biblioteca de 2ª a 6ª das 9h 
às 18h e aos sábados das 9h às 15h 
Portões: 1-Entrada Principal, 2-Acesso 
rua Tagipuru, 5-Acesso à Praça Cívica, 
6 e 7 Acesso à Galeria Marta Traba, 
8-Acesso ao estacionamento, 9-Acesso 
ao prédio administrativo e CBEAL, 
10-Acesso ao Parlatino, 12 e 13 Acesso 
ao Auditório Simón Bolívar e 14 e 15 
Acesso ao estacionamento do auditório. 

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

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

PAVILHÃO JAPONÊS – PARQUE 
DO IBIRAPUERA 
Onde: Pavilhão Japonês (Parque 
do Ibirapuera – 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 

CINEMA

DEATH NOTE – ILUMINANDO 
UM NOVO MUNDO
Estréia: 02/08/2017
Gênero: Animê
Duração: 268 min.
Classificação: 12 anos
Informações: 
www.cinemark.com.br

EVENTO 

RECITAL FINAL – CANÇÕES JA-
PONESAS, EUROPEIAS, E AME-
RICANAS
MUTSUMI MOTEKI – Pianista 
japonesa, especialista em canção 
erudita japonesa e europeia, realiza 
workshop com jovens cantores e 
pianistas brasileiros.
Onde: Espaço Cachuera (Rua 
Monte Alegre 1094, Perdizes)
Dia 29/07/2017
Horário: 17h
Ingresso: R$40,00/R$20,00

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
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 Música ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima Ken-
jin do Brasil (Av Dr Antonio Maria La-
erte 275, 100m do Metro Tucuruvi) 
Dias 29 e 30/07/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 16h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 
39º FESTA DA AZALÉIA – GUA-
RULHOS/SP
Onde: Akebono (Rua Anésio Ruivo 
377, Sitio São Francisco, Guaru-
lhos/SP)
Dia 30/07/2017 
Horário: 9h às 17h 
Contribuição: R$5,00
Informações: 11/3280-1788 yas-
suragui@enkyo.org.br e 11/2480-
0553 akebonohome@enkyo.org.br
Saída de Ônibus Especiais: 9h às 
10h do Viaduto Mie Ken, Rua da 
Glória 400, Liberdade/SP
Estacionamento Gratuito

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua 
Tomas Gonzaga 95, Liberdade)
Dias 03, 10, 17, 24 e 31/08/2017 
(todas as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 
11/99857-3845

39ª FESTA DAS CEREJEIRAS DO 
PARQUE DO CARMO
Onde: Parque do Carmo – Portão 
3 (Av Osvaldo Pucci s/n, Itaquera, 
São Paulo/SP)
Dias 04, 05 e 06/08/2017
Horário: sexta das 12h às 17, sá-
bado e domingo das 9h às 17h
Ingresso: Entrada Gratuita

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 05/08/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

4º FESTIVAL DE CERÂMICA – 
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) 
Dia 06/08/2017
Horário: 9h às 17h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

BAZAR OSAKA NANIWA-KAI
Onde: Osaka Naniwa Kai (Rua Domin-
gos de Morais 1581, Vila Mariana)
Dia 06/08/2017
Horário: 9h30 às 16h30
Ingresso: Entrada Gratuita
Informações: 11/5549 7226

OFICINA DE COMIDA JAPO-
NESA CASEIRA
Onde: Rua 1º de Janeiro 53, Vila Cle-
mentino, ao lado do metrô Santa Cruz
Dia 06/08/2017
Horário: 8h às 13h
Quanto: R$290,00 (inclui apostila 
de receitas, ingredientes e almoço)
Inscrições: cursos@kaminaricomu-
nicacao.com.br

PROGRAMAÇÃO INFANTIL NO 
INSTITUTO TOMIE OHTAKE
Onde: Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés 88, Pinheiros) 
Informações e agendamentos: 
11/2245-1937 e e-mail setoreduca-
tivo@instotutotomieohtake.org.br e 
www.institutotomieohtake.org.br
Participação gratuita. Algumas ses-
sões terão recursos de audiodescrição e 
intérprete de LIBRAS (língua brasileira 
de sinais) e Vagas Limitadas.
MANHÃS DE HISTÓRIA
Sessões:
28/07, sexta-feira, às 9h30
29/07, sábado, às 11h
29/07, sábado, às 14h30
17/08, quinta-feira, às 9h30
17/08, quinta-feira, às 14h30
18/08, sexta-feira, às 9h30
18/08, sexta-feira, às 14h30
19/08, sábado, às 11h
NO COLO
Sessões:
05/08, sábado, às 10h30 e 14h30
12/08, sábado, às 10h30 e 14h30
16/08, quarta-feira, às 14h30

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 13/08/2017 – História do Japão 
5 – Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Dia 24/09/2017 – História do Japão 6 
– Período Edo (isolamento do Japão)
Dia 29/10/2017 – História do Japão 
7 – Períodos Meiji (modernização) e 
Taisho
Dia 26/11/2017 – História do Japão 
8 – Período Showa até a Segunda 
Guerra
Dia 10/12/2017 – História do Japão 9 
– Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie Ken-
jin do Brasil (Av. Lins de Vasconcelos 
3352, Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos participan-
tes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – Reserve 
sua vaga gratuitamente no Sympla.

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

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

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL 
Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 
4andar, Liberdade 
Cursos: Karaokê, Idiomas (japones 
e inglês), teclado, informatica para a 
3ª idade e dança de salão. 
nformações: 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 conhecimento in-
termediário ou avançado: 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 

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
JULHO/2017 – 14h às 16h 
25/07 – Terça-feira – “Planejando 
a sua viagem para o Japão” (Helena 
Sanada – Coord. De Cursos e Pales-
tras do CIATE).
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade) 

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

meter que a visitaria. 
Como ultimamente ando 

tomando cuidado com as 
promessas que faço, cuidei 
de cumprir logo meu trato 
com Elita. Então, numa 
dessas tardes livres que 
tive, bati um bolo e assim 
que ficou pronto, toquei na 
campainha da casa de Elita. 
Confesso que não foi algo 
fácil de fazer, ir à casa das 
pessoas é algo que evito ao 
máximo. E, estranhamente, 
com a recém conhecida Eli-
ta, lá estava eu, e com bolo 
feito por mim. Vá lá enten-
der estas coisas que faze-
mos!  

Assim que cheguei, Elita 
fez a maior festa e foi logo 
me apresentando como a 
sua mais nova amiga de ca-
minhadas. Naquela tarde, 
conheci o marido, velhinho 
e bem debilitado, quase to-
talmente dependente de cui-
dados por terceiros. Com os 
avós também estavam os 
dois netos pequenos. Aquela 
foi uma diferente tarde para 
mim. Diria agradável se, de-
pois do café com bolo e com 
as crianças já em outro cô-
modo da enorme casa, Elita 
não me falasse entre revol-
tada e decepcionada de sua 
grande indignação. Seus três 
filhos andam pressionando-
-a para que concorde com a 
venda da casa. Acham que 
logo, logo o pai morrerá e a 
mãe, apesar de estar bem de 
saúde física e mental, já está 
com oitenta e cinco anos. Os 
filhos acham que é melhor 
que os dois fiquem em al-
gum destes abrigos residen-
ciais para idosos. Triste ela 
perguntava, “ é justo isto?”.

Tarde de inverno
Elita é a minha mais 

nova amiga, conheci numa 
dessas tardes quentes deste 
seco mês de julho. Elita ca-
minhava toda ágil na praça 
aqui perto de casa e eu, dis-
traída, sem perceber a pe-
quena depressão na calçada, 
quase despenquei calçada 
abaixo. Sorte que Elita es-
tava bem próxima a mim na-
quele momento. Ela me am-
parou e segurando meu bra-
ço sugeriu sentarmos ali no 
banco da praça. Um pouco 
assustada com a quase que-
da e surpresa com o modo 
decidido da desconhecida, 
resolvi acatar sua suges-
tão. Sentamos ali e come-
çamos a conversar. Apesar 
de nunca termos nos visto 
antes somos quase vizinhas 
para mais de trinta anos. 

Elita é dessas mulheres 
que não fazem muitos ro-
deios para falar o que pen-
sa. Também não faz rodeios 
para mostrar sua curiosidade 
a respeito de quem acaba de 
conhecer. E, no entanto, fala 
e pergunta de uma forma 
bastante gentil e elegante. 

Ficamos ali na praça 
por um bom tempo. Sen-
tadas, conversando. Elita 
me disse que seu horário 
de caminhada é sempre por 
volta de sete, oito horas da 
manhã. Naquele dia estava 
caminhando de tarde porque 
a cuidadora de seu marido 
tinha se atrasado e ela não 
conseguiu sair no horário de 
costume. Rindo disse que o 
atraso foi providencial. As-
sim pudemos nos conhecer 
e me fez prometer que a vi-
sitaria qualquer dia desses.

Naquele dia, voltei para 
casa com a estranha sensa-
ção de que conhecia Elita já 
há muito tempo.   

Não demorou muito e 
novamente encontrei Elita. 
Desta vez, conversamos só 
um pouquinho e na despe-
dida, novamente me fez pro-

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Templo Honpa Hongwanji de 
Registro.

O Templo Budista Honpa 
Hongwanji (Templo do Jura-
mento Universal de Amida, o 
Buda da Terra Pura do Oeste) 
foi construído em 1967. Já o 
bon odori tem como objetivo 
prestar uma homenagem aos 
antepassados.

A programação será aber-

ta às 13h30, com o início da 
procissão e prossegue às 14h, 
com a abertura e início da mis-
sa. Às 15h haverá palestra do 
bispo e às 15h30 acontece os 
discursos das autoridades. Às 
16h será realizada a entrega 
de homenagens e às 1h30 está 
programada a inauguração do 
elevador de acessibilidade. 

Na ocasião também será 

A Associação Cultural 
Nipo-Brasileira de Registro 
(Bunkyo) e o Templo Honpa 
Hongwanji de Registro, com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Registro e Fenivar 
(Federação das Entidades 
Nikkeis do Vale do Ribeira) 
realizam neste sábado, 29, o 
57º Bon Odori e a comemo-
ração do 60º aniversário do 

lançada a pedra fundamental 
da construção do salão social 
do templo. Às 17h está mar-
cado um jantarcomemorativo 
para os convidados e as 18h 
terá início o bon odori (apre-
sentação minyo Yamato-Kai).

O evento acontece no tem-
plo, na Avenida Estados Uni-
dos, 50 (distante cerca de 2 
km do centro de Registro).

DivULGAçÃO

REGISTRO

Registro realiza 57º Bon Odori e celebra os 60 anos do 
Templo Honpa Hongwanji

Tradicional, bon odori tem início por volta das 18h de sábadoTemplo Honpa Hongwanji foi inaugurado em 1967
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VISTO PARA YONSEI

fOTOS: JiRO mOcHizUki

No último dia 21, Ro-
bson Simoce, de 37 
anos, saiu de São Mi-

guel Paulista, na zona Leste 
de São Paulo, para conhecer, 
pela primeira vez, o Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), no bairro da 
Liberdade. O motivo não era 
nenhuma festa da comuni-
dade nikkei, mas para partici-
par de uma palestra. 

Yonsei, Robson aguarda, 
como muitos outros de sua 
geração, a liberação do visto 
de longa permanência para 
poder não só realizar o sonho 
de trabalhar no Japão, mas 
também reencontrar a famí-
lia, que mora em Aichi. A pa-
lestra “A comunidade nikkei 
e o novo papel da quarta gera-
ção”, que contou com a parti-
cipação do deputado japonês, 
Mikio Shimoji, membro do 
partido Nippon Ishin no Kai, 
e do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP), trouxe, en-
fim, a notícia que Robson tão 
esperava.

Conforme destacou Mi-
kio Shimoji, o visto de longa 
permanência para os yonseis   
pode ser liberado ainda em 
novembro deste ano na mo-
dalidade working holiday 
– algo parecido como ativi-
dades nas férias para que os 
jovens possam trabalhar e 
aprender a cultura japonesa 
ao mesmo tempo. Atualmente  
o Japão mantém esse acordo 
com 18 países e pelas regras 
atuais, tem validade de ape-
nas um ano.

A proposta apresentada 
por Mikio Shimoji é estender 
esse período de estadia no 
Japão para três anos. “Nossa 
intenção é estudar uma forma 
para que, passados esses 
três anos, os yonseis pos-
sam exercer o direito de per-
mancer no Japão ou retornar 
para o seu país de origem, da 
mesma forma que os nisseis 
e sanseis”, destacou Shimoji, 
acrescentando que “existem 
várias opiniões e sugestões 
em relação a esse status de 
permanência de longo perí-
odo no Japão”.

Uma delas, conta, é con-
ceder o status de permanência 
de longo período aos yonseis 
“apenas para os que, durante 
esses três anos de working 
holiday, trabalhem com se-
riedade sem cometer nenhum 
delito”. A outra é avaliar, es-
gotado esse prazo, se o yonsei 
conseguiu se adatar à socie-
dade japonesa.

“Nós precisamos decidir 
qual a posição será adotada 
antes de inciarmos esse pro-
grama que deve entrar em 
vigor em novembro”, disse o 
parlamentar, lembrando que, 
“por se tratar de uma reso-
lução interna do Ministério 
da Justiça, o projeto não pre-
cisa passar pelo Parlamento”. 
“Estou certo que entrará em 
vigor em novembro”, refor-
çou Shimoji aos jornalistas , 
afirmando que sua visita ao 
Brasil, a primeira aliás, era 
justamente para ouvir a opi-
nião dos próprios interessa-
dos. Foi, o que ele classificou, 
de “última oportunidade para 
fazer os ajustes finais”. 

“Falei no Parlamento de 
Tóquio que, antes de concluir 
qualquer mecanismo de sis-
tema de concessão de visto 
para yonsei, nós tínhamos 
que ouvir muitas pessoas no 
Brasil, que são as interessa-
das diretamente na questão”, 
disse ele.

Emoção – Autor da proposta 
– juntamente com seus co-
legas de partido, Takayuki 

Shimizu e Toyofumi Yohi-
da, que também vieram ao 
Brasil – Mikio Shimoji disse 
que o estudo sobre um novo 
esquema foi elaborado em 
suas experiências no Peru. 
“Infelizmente, não tive opor-
tunidade de visitar o Brasil 
antes, mas prometo que da-
qui para frente vou vir pelo 
menos duas vezes por ano”, 
brincou Mikio, afirmando 
que ficou “emocionado” ao 
visitar o Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil 
e conhecer a saga dos pionei-
ros no Brasil.

Mikio Shimoji explicou 
que já se passaram muitos 
anos desde que a guerra ter-
minou e desde então, “o Ja-
pão vem sendo um país pa-
cífico, com uma economia 
próspera”. 

Nova estrutura – “Agora, 
no entanto chegou o mo-
mento de pensarmos qual 
país nós queremos construir. 
E nós pensamos bastante so-
bre a época que o Japão pas-
sava dificuldades e muitos de 
nossos ancestrais imigraram 
para vários países do mundo. 
Acredito que daqui para 
frente precisaremos construir 
uma forte parceria com essas 
pessoas, que são nossos cole-
gas. É hora de abrir a porta 
também para os jovens da 
quarta e quinta gerações co-
nhecerem o Japão, para mo-
rar, conhecer nossa cultura 
e trabalhar em nosso país”, 
destacou Shimoji, lembrando 
que, “anteriormente, a taxa 
de natalidade no Japão era de 
2,5 milhões e hoje é menos 
de um milhão”.

“O que nos leva a comen-
tar que daqui a 30 anos a po-
pulação japonesa será menos 

de 100 milhões. Assim, a 
parceria com as comunidades 
nikkeis do mundo inteiro será 
imprescindível para compor 
essa nova estrutura demo-
gráfica. Para isso, devemos 
tornar o ambiente no Japão 
mais flexível”, defende Mikio 
Shimoji, afirmando que para 
que essa ponte com as novas 
gerações seja perpetuada,  é 
preciso dar oportunidades 
para os descendentes da quar-
ta geração, direito assegurado 
“inclusive para cônjuges e 
filhos biológicos de nisseis e 
sanseis”. 

Segundo ele, 2 de feve-
reiro deste ano ficou marcado 
como o “Dia D”, para que o 
projeto avançasse. “Desde 
então, juntamente com o Mi-
nistério da Justiça do Japão, 
viemos trabalhando para ela-
borar esse projeto de conces-
são de visto para yonseis”.

Cônjuges – Mikio Shimoji 
admite que ainda há muitas 
questões que precisam ser 
definidas. Um dos desafios, 
conta, é que a proposta ori-
ginal do working holiday não 
não permite o acompanha-
mento de cônjuges. “Trata-se 
de um quesito que estamos 
avaliando. Nossa intenção é 
incluir o cônjuge durante a 
estadia de três anos”, diz.

Existe, ainda outra discus-
são que refere-se ao local de 
trabalho. Mikio explica que 
há várias opiniões. Uma é 
dar liberdade de escolha para 
os yonseis. Há, porém, os 
que defendem a necessidade 
de um conhecimento mais 
profundo do idioma japonês 
pois, por se tratar da quar-
ta geração, a capacidade de 
aprendizado da língua japo-
nesa ainda seria insuficiente 

para que ele possa viver e de-
senvolver seu trabalho profi-
sisonal no Japão. 

Desta forma, durante a es-
tadia inicial de três anos em 
território japonês, os yonseis 
deveriam ficar numa empresa 
que se comprometesse a pro-
porcionar um bom ensino da 
língua japonesa e depois de 
completar três anos o yonsei 
teria total liberdade de esco-
lher seu próprio caminho.

Mikio Shimoji revela que 
é favorável a essa segunda 
ideia, de empresa compro-
metida com o acolhimento 
dos yonseis, no sentido de 
treiná-los e capacitá-los “para 
que eles possam sentir que 
realmente essa experência foi 
válida”.

Uma sugestão apontada 
por Mikio é eleger empresas 
contratantes que forneçam 
previamente um plano de es-
tudos e tornar o Ciate (Cen-
tro de Informação e Apoio 
ao Trabalhador no Exterior), 
uma “referência”, ou uma 
central de reclamações caso 
o interessado se sinta lesa-
do. “Mas é preciso criar uma 
forma de monitorar as empre-
sas”, diz Mikio, afirmando 
que, “por outro lado sabemos 
da necessidade de preparar  e 
estruturar a nossa sociedade 
para poder recepcionar ade-
quadamente essas pessoas”. 

Apoio – Defendor da causa 
no Brasil, o deputado Walter 
Ihoshi considerou o encontro 
“muito positivo”. “Os resul-
tados que nós esperávamos 
para o ano que vem parece 
que vai chegar ainda este ano. 
Foi muito importante a pre-
sença dos parlamentes para 
ouvir a comunidade, tirar as 
dúvidas e para ponderar os 
encaminhamentos que eles 
farão para que a partir de no-
vembro comece a valer. Acre-
dito que esse sistema onde os 
yonseis terão três anos para se 
adpatar, conhecer a cultura e 
o idioma japonês será impor-
tante para que este visto seja 
sim de longa permanência”, 
ressaltou Ihoshi, que desde o 
início apoiou o movimento 
lançado pelas cinco principais 
entidades nipo-brasileiras – 
Bunkyo, Enkyo (Beneficên-
cia Nipo-Brasileira de São 
Paulo), Câmara de Comércio 
e Indústria Japonesa do Bra-
sil, Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão no Brasil) e Aliança 
Cultural Brasil-Japão, além 
do Ciate – no sentido de ten-
tar sensibilizar o governo ja-
ponês para a concessão de 
visto de longa permanência 
também parta os yonseis.

Sensibilidade – Apesar de 
“satisfeito” por sentir que 
seu trabalho está dando re-
sultado, Walter Ihoshi lembra 
que trata-se de um acordo 
mútuo. “Nós vamos trabalhar 
muito do lado brasileiro para 
que o projeto seja acatado”, 
destacou o parlamentar, ex-
plicando que pretende agen-
dar uma visita ao Ministério 
das Relações Exteriores já na 
próxima semana e, se possí-
vel, conversar pessoalmente 
com o mnistro Aloysio Nunes 
Ferreira. 

“O ministro, inclusive, já 
esteve no Japão e conhece 
bem a situação da comuni-
dade brasileira naquele país. 
Acredito que ele terá sensi-
bilidade em nos apoiar”, afir-
mou Ihoshi, revelando que 
espera visitar o Japão ainda 
este ano para “reforçar esta 
ponte de comunicação com 
os japoneses”.

(Aldo Shiguti)

Visto para yonsei pode ser 
liberado em novembro, diz 
deputado japonês

Shinzo Abe, primeiro-
ministro em declínio

Não é só o Brasil que tem 
o seu presidente nas manche-
tes de notícias, por conta de 
escândalos políticos.

No Japão, o primeiro mi-
nistro Abe, está sofrendo uma 
sabatinada interrogatória, 
numa sessão extra do parla-
mento japonês.

Há indícios de que o pre-
miê japonês favoreceu o seu 
amigo de infância, que é dire-
tor de uma organização edu-
cacional, utilizando-se da sua 
posição política para autori-
zar os planos do amigo, que 
entre outras coisas, envolve a 
abertura de uma escola vete-
rinária.

O partido de oposição, 
demonstrou grande interesse 
no assunto, e fez questão de 
pegar pesado, afinal, Abe era 
considerado inatingível, e 
agora vê o seu mandato frágil 
por conta dessas denúncias.

Na segunda e terça feira 
dessa semana, as emissoras 
de tevê japonesas só falaram 
sobre Shinzo Abe, a sessão 
extra do congresso japonês 
foi transmitida ao vivo para 
todo o país.

Sei que não deveria, mas 
vou fazer um comparativo 
com a realidade política do 
Brasil. Perto do que os po-
líticos brasileiros fazem, a 
denúncia cabível ao Abe, é 
bobagem... Mas não para os 
japoneses.

Moro num país onde qual-
quer tipo de atitude suspeita, 
cabe uma investigação. E a 
comprovada ilicitude, tem 
punição. E paradoxalmente, 
venho de um país onde a 
impunidade impera no meio 
corrupto, e pior ainda, o povo 
brasileiro está perdendo a ca-
pacidade da indignação. Rou-
bar, levar vantagem, pagar e 
receber propinas, já está tão 
enraizado no cotidiano dos 
brasileiros que tudo é tratado 
de forma natural, e isso não 
pode acontecer.

Aqui no Japão, o que é 
errado, é errado e ponto, não 
importa a proporção do ato, e 
sim o ato em si. Ninguém me-
nos que o primeiro ministro 
está sendo interrogado, por 
ter privilegiado um amigo, o 
que muitos podem dizer, mas 
é só por isso? Algo tão irrisó-
rio! Pode ser irrisório, mas é 
um ato ilícito, e os japoneses 
vêem assim.

Eu sempre digo aos meus 
amigos no Brasil, aqui no 
Japão existe uma rigorosida-
de diária, e uma pressão co-
tidiana, onde nós temos que 
provar que somos bons todos 
os dias, o que fizemos ontem 
de excelente, ficou para on-
tem, hoje é um outro dia. Por 
esse motivo eu subscrevi uma 
frase de Aristoteles, que defi-
ne o cotidiano no Japão, não 
somente na política, mas tam-
bém em empresas e escolas:  
“Excelência não é um ato, 
é um hábito!”. Esse pensa-
mento serve como uma luva 
para descrever o momento do 
primeiro ministro japonês. 
Do que adiantou fazer um 
governo excelente, com dois 
mandatos nas costas, e que-
rendo buscar um terceiro, se 
com um ato coloca-se tudo a 
perder...

Sempre fui uma admira-
dora do Abe, e nunca escon-
di isso de ninguém, continuo 
sendo, o deslize pelo qual 
está sendo acusado, não com-

promete o que ele fez de bom 
no governo japonês. Não vou 
defende-lo, mesmo porque se 
fez algo errado, tem que pa-
gar e ainda, arcar com todas 
as consequências.

Abe nega todas as acu-
sações, alegando que apenas 
procurou realizar reformas no 
setor educacional, negando 
qualquer atitude que favore-
cesse o amigo, e em hipótese 
nenhuma usou de sua posi-
ção privilegiada. E a oposi-
ção então, disse sobre o fato 
do Abe ter saído para jantar 
e jogar golfe com o amigo, 
onde tiveram a seguinte res-
posta: “Sim, fui jantar e jogar 
golfe com ele, somos amigos. 
Mas não forcei nada, nem 
ninguém em favorecimento 
dele.”

Com esse escândalo todo, 
o resultado é a baixa nas pes-
quisas de opinião pública. Na 
próxima semana, Abe deverá 
reorganizar o seu governo.

Se ele vai sair dessa? Não 
sei, e nem imagino como isso 
vai acabar, a única coisa que 
sei, é que eu não gostaria de 
estar na pele dele...

A verdade é que, mesmo 
com toda essa instabilidade 
política que ronda o Japão, 
a economia não é afetada di-
retamente e nem significati-
vamente, pode ser que tenha 
algumas alterações econó-
micas em torno de especu-
lações financeiras, mas nada 
que interfira no andamento 
econômico e social do país, 
pelo menos por enquanto. Di-
ferente do Brasil, pude com-
provar com meus próprios 
olhos, que existe uma crise 
econômica grave, o desem-
prego vem assolando diver-
sas famílias, e o governo está 
degringolando o país.

Estou atenta aos aconteci-
mentos aqui e lá, e com uma 
antena nos Estados Unidos 
também, que tem um presi-
dente que não possui uma 
aceitação unânime. No fim, 
num apanhado geral, todos os 
países tem algum tipo de pro-
blema com o seu governante, 
e cada povo lida com isso a 
sua maneira. Afinal, a unani-
midade é burra.

Mas pelo que vi, o pre-
sidente brasileiro está quase 
conseguindo uma unanimi-
dade. Negativa! As últimas 
pesquisas apontaram 94% de 
rejeição com o atual governo, 
é isso mesmo? 

Juro que sempre tive uma 
esperança no Brasil, mas está 
cada vez mais difícil de man-
ter essa chama da esperança 
acesa. Espero realmente que 
o Brasil saia da crise, pois 
esse movimento pela libera-
ção do visto para yonseis vi-
rem trabalhar no japão, é só 
reflexo da atual situação do 
Brasil, afinal, ninguém em 
sã consciência sairia do seu 
próprio país se tudo estivesse 
bem. Se existe esse movi-
mento tão aflorado, é porque 
algo não vai bem...

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

sistência aos Brasileiros no 
Japão). E-mail: erikasumida@
hotmail.com

COLUNA DA ERIKA TAMURA

Shimoji: “Parceria com as comunidades nikkeis será imprescindível”

ihoshi: “vou atuar do lado brasileiro para que o projeto seja acatado”

Deputados japoneses com ihoshi e lideranças da comunidade
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COMENTÁRIO (24/07/2017)

Resumo do Grande Torneio de Sumô de 
Nagoya

No Comentário de hoje, 
vamos ouvir Hiro Morita, da 
NHK World, que faz um re-
sumo do Grande Torneio de 
Sumô de Nagoya, que termi-
nou no dia 23 de julho.

Morita diz que até o úl-
timo dia do torneio de ju-
lho em Nagoya, não se sa-
bia quem seria o ganhador. 
Hakuho, grande campeão da 
categoria Yokozuna, liderou 
sozinho o torneio de 15 dias 
até o dia da final. Com o tí-
tulo em jogo, ele enfrentou 
Harumafuji, outro grande 
campeão da categoria Yoko-
zuna. Uma batalha de titãs 
na qual apenas um poderia 
prevalecer. A vitória acabou 
sendo de Hakuho, que con-
quistou dois campeonatos 
seguidos e 39 no total.

Hakuho não ganhou ape-
nas a Copa do Imperador no 
torneio de Nagoya, mas tam-

bém fez história no processo. 
No décimo terceiro dia, ele 
venceu Takayasu, campeão 
da categoria Ozeki, comple-
tando 1.048 vitórias em sua 
carreira. Este número supe-
rou o recorde do ex-campeão 
Ozeki Kaio, e fez de Hakuho 
o lutador sumô com o maior 
número de vitórias no es-
porte. Quando o torneio aca-
bou, ele havia conquistado 
mais duas vitórias. 

Com isto, Hakuho, grande 
campeão nascido na Mongó-
lia, registrou 1.050 vitórias e 
ainda está com 32 anos e em 
plena forma, dando sinais 
de que ainda tem muito para 
mostrar.

Além disso, Hakuho foi 
o centro das atenções desde 
a fase inicial. A maioria dos 
outros lutadores de desta-
que teve dificuldades em al-
cançar bons resultados. Por 

exemplo, outro Yokozuna, 
Kakuryu, saiu do torneio com 
uma contusão no tornozelo. 
Outro Yokozuna, Kisenosato, 
também saiu do torneio no 
quinto dia pelo mesmo mo-
tivo.

Kisenosato agora ficou de 
fora das competições por dois 
torneios consecutivos e pen-
sa em não voltar a competir 
até que esteja plenamente re-
cuperado de suas contusões. 
Isto pode significar a não par-
ticipação no próximo torneio 
em setembro. Neste caso, os 
fãs teriam que esperar até o 
torneio de novembro para ver 
Kisenosato competir.

Muitas atenções se volta-
ram para conferir se Takaya-
su, poderia conquistar a 
Copa do Imperador em sua 
primeira participação logo 
após ter sido promovido à 
categoria de campeão Ozeki. 

Hakuho foi o último lutador a 
conquistar esta meta em maio 
de 2006. Talvez as expectati-
vas foram muito altas e pre-
cipitadas. Takayasu começou 
bem, contudo no meio do 
torneio ele começou a ter di-
ficuldades. Ele perdeu 5 das 
7 últimas lutas, encerrando 
o campeonato com o resul-
tado de 9 vitórias e 6 derro-
tas. Podemos ter a certeza de 
que ele está ansioso por uma 
revanche. Esperamos que ele 
mostre um desempenho mais 
constante. 

Da próxima vez, o torneio 
retorna à Tóquio. Hakuko 
tentará vencer seu quadragé-
simo título. Todos os outros 
lutadores farão o que pude-
rem para assegurar que ele 
não o consiga. O torneio de 
outono começa no dia 10 de 
setembro.

Este foi o Comentário.

COMENTÁRIO (26/07/2017

Os preparativos para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2020 em Tóquio

No dia 24 de julho, falta-
vam exatos três anos para a 
abertura dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio de 2020. No 
Comentário de hoje, vamos 
ouvir o professor Hiroshi Ya-
mamoto, da Faculdade de Es-
tudos Esportivos e da Saúde 
da Universidade Hosei. Ele 
vai nos falar sobre o estado 
atual dos preparativos para os 
jogos no Japão e os desafios 
que ainda vêm pela frente.

Ele diz: "Diversos proble-
mas surgiram no ano passado 
e no ano retrasado. Por exem-
plo, o projeto do novo Estádio 
Nacional teve que ser refeito 
e dúvidas foram lançadas so-
bre os logotipos escolhidos 
para os jogos. Estes proble-
mas atrasaram o início dos 
preparativos em relação ao 
cronograma original determi-
nado pelo Comitê Olímpico 
Internacional. Recentemente, 
foi intensamente debatido se 

governos locais que concorda-
ram em sediar algumas provas 
no lugar de Tóquio deveriam 
arcar com alguns dos custos. 
Agora que a montanha de 
problemas está resolvida até 
certo ponto, os preparativos 
finalmente estão avançando a 
todo vapor.

Uma questão que ainda 
permanece é a seleção do 
mascote ou mascotes oficiais 
dos jogos de Tóquio. Esta é a 
primeira vez que o Japão vai 
escolher mascotes para os jo-
gos de verão. Um concurso 
de desenhos vai ser promo-
vido em breve. É esperado um 
grande número de inscritos, o 
que deve aumentar a expecta-
tiva do público em relação aos 
jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos. Além disso, está sendo 
planejada uma série de even-
tos sem fins lucrativos em 
todo o país ligados aos jogos 
de Tóquio.

Existem disparidades entre 
as diferentes entidades espor-
tivas quanto ao progresso dos 
preparativos. Algumas asso-
ciações já vinham fomentando 
jovens talentos muito antes de 
Tóquio ser escolhida para se-
diar os jogos. Outras só come-
çaram a treinar intensamente 
jovens atletas depois que a 
capital japonesa foi escolhida.

Neste sentido, o tênis de 
mesa é um esporte interes-
sante de se analisar. Em março 
deste ano foi criada a T-Lea-
gue, uma nova organização 
que engloba a Ásia. Segundo 
as regras desta liga, uma par-
tida dura 24 minutos, e aquele 
que no final tiver a maior pon-
tuação é declarado vencedor. 
Esta é uma ruptura dramática 
em relação aos regulamentos 
atuais – até agora, o vencedor 
era aquele que havia ganhado 
um certo número de sets. As 
novas regras são uma tenta-

tiva de deixar o esporte mais 
fácil de ser acompanhado e 
assim aumentar o número de 
fãs. Esta aposta do tênis de 
mesa é um exemplo de uma 
entidade esportiva que está 
olhando além dos jogos de 
2020, e vê o evento como uma 
boa oportunidade para promo-
ver o esporte.

Um dos pontos fortes dos 
atletas japoneses são as suas 
habilidades e técnicas avança-
das que os tornam capazes de 
ter performances ágeis e preci-
sas. Esta vantagem vem sendo 
cultivada através de compe-
tições externas em eventos 
aprovados recentemente tais 
como escalada esportiva e 
surfe. Atletas japoneses prati-
cantes destes esportes visam 
dominar o mundo se aprovei-
tando deste ponto forte. Acre-
dito que podemos ter grandes 
expectativas em relação a es-
tes eventos."

MEMÓRIA (26/07/2017)

Japoneses observam um ano 
desde assassinato em massa 
em centro para deficientes

Os japoneses observaram 
a passagem de um ano desde 
o assassinato em massa em 
um centro para pessoas com 
deficiência nas cercanias de 
Tóquio.

Nas primeiras horas da 
manhã do dia 26 de julho 
de 2016, na cidade de Saga-
mihara, o ex-funcionário Sa-
toshi Uematsu invadiu o local 
carregando uma faca con-
sigo. Ele matou 19 pessoas, 
e 27 ficaram feridas devido a 
facadas.

Na quarta-feira, pessoas 
enfrentaram a chuva para orar 
e depositar flores em um altar 

diante da Tsukui Yamayuri-en.
Enquanto depositava flo-

res, a diretora da instituição, 
Kaoru Irikura, afirmou que 
se recordava dos rostos das 
vítimas.

Irikura disse que lamen-
tava não ter sido capaz de 
protegê-las e que nunca se es-
quecerá dos sentimentos das 
famílias enlutadas.

Uma mulher da vizinhan-
ça declarou que o ex-funcio-
nário cometeu um crime bár-
baro, pois era seu dever pro-
teger os internos da institui-
ção. Ela disse que o incidente 
jamais deveria ser esquecido.

COMENTÁRIO (25/07/2017)

Abe tem dificuldade para lidar com 
derrotas em eleições regionais

O primeiro-ministro do Ja-
pão perdeu duas importantes 
eleições regionais seguidas, e 
está encontrando dificuldade 
para recuperar a confiança dos 
eleitores enquanto, ao mesmo 
tempo, está sendo interroga-
do pelos partidos da oposição 
no Parlamento japonês. Uma 
recuperação rápida do apoio 
popular parece ser algo difí-
cil para o premiê Shinzo Abe. 
Hoje, para o Comentário, con-
versamos com Masayo Na-
kajima, da NHK World. Ele 
nos explica o que está acon-
tecendo no mundo da política 
japonesa.

Nakajima diz: "O primei-
ro-ministro Abe, que preside 
o situacionista Partido Liberal 
Democrático, ou PLD, sofreu 
uma derrota prejudicial nas 
eleições da assembleia muni-
cipal de Tóquio, no começo 

de julho. No último domingo 
o candidato apoiado pelo PLD 
perdeu na eleição para pre-
feito em Sendai, no nordeste 
do Japão, numa eleição que 
estava sendo acompanhada de 
perto. Estas derrotas represen-
tam um grande obstáculo para 
Abe. Além disso, alguns es-
cândalos também vêm impor-
tunando o gabinete de Abe, 
dia sim, dia não.

Um escândalo de tráfico 
de influência sobre a aprova-
ção de uma nova escola vete-
rinária e a suposta ocultação 
dos diários da missão de ma-
nutenção da paz do Japão, no 
Sudão do Sul, foram os prin-
cipais. O primeiro-ministro 
vem negando repetidamente 
as alegações, mas a taxa de 
popularidade de seu gabinete 
caiu para o nível mais baixo 
desde a segunda vez que Abe 

assumiu o cargo de premiê 
em 2012. 

Em algumas pesquisas, 
mais de 60% dos entrevista-
dos disseram acreditar que 
Abe deveria renunciar no final 
de seu mandato, no ano que 
vem. O PLD está tentando 
recuperar a confiança do elei-
torado através de uma reforma 
do gabinete, planejada para o 
início de agosto, em anteci-
pação à eleição parcial para a 
Câmara Baixa em outubro.

Abe chegou a reconhecer 
que precisa combater a cres-
cente desconfiança através de 
uma explicação sobre o que 
realmente aconteceu. Para 
isso, ele aceitou ser interroga-
do fora de uma sessão parla-
mentar ordinária, um aconte-
cimento raro que reforça sua 
intenção de recuperar a con-
fiança do público.

Na segunda-feira, Abe foi 
interrogado por legisladores 
da oposição. Ele continua ne-
gando ter abusado de sua in-
fluência para ajudar um amigo 
num escândalo que está au-
mentando sobre suposto favo-
recimento. Ele disse ter adota-
do o processo correto de apro-
vação, de forma adequada e 
transparente, mas um buro-
crata de alto escalão do Minis-
tério da Educação fez uma de-
lação dizendo que o escritório 
de Abe teria tido uma influên-
cia significativa sobre a apro-
vação da escola, distorcendo a 
decisão. Abe vem tentando ser 
reeleito como líder do PLD no 
final de seu mandato em 2018, 
como presidente do partido, já 
que pretende continuar sendo 
o primeiro-ministro do Japão, 
mas parece que não vai ser fá-
cil." OKINAWA (25/07/2017)

Manifestações são realizadas em 
Okinawa contra construção de 
base dos EUA

Grandes manifestações 
contra a construção de uma 
base militar americana foram 
realizadas na terça-feira na 
província de Okinawa, no sul 
do Japão.

Três meses se passaram 
desde que o escritório regio-
nal do Ministério da Defesa 
na província iniciou a constru-
ção de quebra-mares ao largo 
da costa de Henoko, na cidade 
de Nago.

O local será aterrado para a 

construção de uma instalação 
alternativa para a Base Aérea 
de Futenma, dos fuzileiros na-
vais norte-americanos.

Uma enorme quantidade 
de rochas foi depositada na 
água e a barreira tem agora 
cerca de 100 metros de com-
primento. Em uma base dos 
EUA nas proximidades, foram 
confirmados novos trabalhos 
para construção de uma estra-
da de acesso para a instalação 
de outro quebra-mar.

PREVENÇÃO (25/07/2017)

Gabinete aprova novas diretrizes 
para reduzir suicídios no Japão

O governo do Japão anun-
ciou como meta cortar em 30% 
o número de suicídios no país 
dentro dos próximos dez anos.

Na terça-feira, o Gabinete 
aprovou as novas diretrizes 
para medidas gerais de pre-
venção de suicídios.

Números oficiais infor-
mam que 21.897 pessoas se 
mataram no ano passado. 
Apesar da queda registra-
da nos últimos anos, o total 
ainda é mais alto do que as 
taxas registradas em países 
avançados como os Estados 
Unidos e o Reino Unido. Em 
2015, o número foi de 18,5 
suicídios para cada 100.000 
pessoas no Japão.

A meta agora é reduzir a 
cifra para menos de 13 suicí-
dios para cada 100.000 pes-
soas até 2026.

Entre as novas medidas 
previstas estão orientações 
para empresas, em uma tenta-
tiva de ajudar a prevenir sui-
cídios resultantes do excesso 
de trabalho.

Além disso, um novo sis-
tema será adotado para per-
mitir que crianças vítimas de 
bullying possam buscar ajuda 
através de redes sociais.

O governo também vai es-
tudar suicídios resultantes da 
depressão pós-parto e consi-
derar medidas visando evitar 
estes casos.

FORMIGAS-DE-FOGO (25/07/2017)

Japão começa reparos em portos para conter avanço das formigas-
de-fogo

O governo começou a fazer 
reparos em portos de todo o Ja-
pão para conter a proliferação 
das formigas-de-fogo no país.

As obras estão sendo 
feitas pelo Ministério dos 
Transportes, Infraestrutura e 
Turismo. Exemplares da for-
miga – uma espécie venenosa 

nativa da América do Sul – 
têm sido encontrados em por-
tos e outros locais do Japão 
desde maio.

Em alguns casos, como 
nos portos de Kobe e Yo-
kohama, formigas-de-fogo 
foram descobertas em racha-
duras nas áreas pavimentadas 

reservadas para o armazena-
mento de contêineres.

No total, 68 portos rece-
berão equipes para fazer os 
reparos. Todos eles recebem 
regularmente navios vindos 
da China, Taiwan e outros 
locais onde sabe-se que estas 
formigas existem.

Na terça-feira, o ministro 
responsável pela pasta, Keii-
chi Ishii, disse a repórteres 
que vai tomar medidas ime-
diatas em colaboração com 
outros ministérios e agências 
relevantes. O objetivo é evi-
tar que as formigas entrem e 
se instalem no Japão.
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Um sonho acalentado 
há muito tempo por 
toda comunidade 

da Aliança Cultural Brasil-
Japão e um grande aconteci-
mento para os moradores da 
zona Oeste de São Paulo está 
prestes a ser realizado com a 
a inauguração, neste sábado 
(29), do Centro Cultural da 
ACBJ, a primeira sede pró-
pria da entidade, localizada 
na Rua Deputado Lacerda 
Franco, 328, em Pinheiros.

O novo espaço, com ar-
quitetura moderna e inova-
dora, terá 751 m2 dedicados à 
realização de cursos de língua 
japonesa, artes e gastrono-
mia, além de palestras e even-
tos culturais, com auditório, 
salas multiuso e um espaço 
voltado exclusivamente aos 
cursos de culinária japonesa.

Além de atividades de 
ensino da língua japonesa e 
uma extensa programação de 
cursos, palestras e eventos 
culturais, o Centro Cultural 
Aliança terá um espaço volta-
do aos cursos de gastronomia 
japonesa, na Escola de Culi-
nária Japonesa de São Paulo, 
capitaneada pelo chef Shin 
Koike. Outros diferenciais 
serão os cursos de de instru-
mentos tradicionais japone-
ses com Shen Ribeiro e mú-
sicas clássicas eruditas com 
o maestro Ricardo Fukuda. 
Na supervisão, o experiente 
curador, Jo Takahashi, que 
aceitou o desafio de ser par-
ceiro da Aliança.

“Para essa obra tornar-
-se realidade, foi uma longa 
jornada. Hoje, chegamos à 
obra finalizada e mobiliada”, 
comemora Oshiro, que sinte-
tiza a obra na frase: “Centro 
Cultural Aliança -  obra ins-
titucional - obra de todos” 
“Ou seja, tudo que se faz pela 
Aliança se faz institucional-
mente”, justifica.

A sede foi construída com 
recursos próprios, graças aos 
esforços de inúmeros colabo-
radores e apoio do governo 
japonês e da Fundação Kuni-
to Miyasaka, além de empre-
sas como a Honda Automó-
veis, Toto Brasil, Bradesco, 
HiperCreative, Fujitsu do 
Brasil, Furukawa, Consfat e 
Apoio Fundações. 

O governo japonês doou 
os equipamentos para a estru-
tura das salas de aula. “A par-
ticipação do Consulado Geral 
do Japão no Centro Cultural 
Aliança não se resumiu ape-
nas ao aspecto financeiro. O 

fato do governo japonês e do 
Consulado acreditarem em 
nosso projeto foi fundamen-
tal para que nós nos engajás-
semos ainda mais na conclu-
são da obra, arregaçando as 
mangas para que tudo fosse 
adiante”, completa Oshiro.

Metas – Segundo ele, “este é 
um sonho realizado e se deve 
principalmente aos diretores, 
todos voluntários, especial-
mente o engenheiro Sussumu 
Niyama e a arquiteta Rosa-
na Nakano, que abraçaram 
a obra e são profissionais da 
área, e que apesar de seus afa-
zeres, se dedicaram volunta-
riamente desde o começo do 
projeto até hoje, diariamente, 
para que o cronograma seja 
cumprido”, destacou Oshi-
ro, explicando que o Centro 
Cultural Aliança terá uma 
estratégia diferenciada para 
conquistar o público. 

“Somos uma instituição 
compacta, por isso vamos 
fazer as coisas de uma forma 
simples, implementando o 

Centro Cultural Aliança na 
região de Pinheiros, fora do 
circuito tradicional da comu-
nidade japonesa, levando a 
difusão da cultura para uma 
região fora do comum, ten-
tando atingir a população não 
nikkei. Para isso, vamos le-
var dentro do Centro Cultural 
duas unidades, uma voltada 
aos cursos de Língua Japo-
nesa, e outro segmento ex-
clusivo para Cultura e Artes”, 
disse Oshiro, acrescentando 
que “nunca vou ficar alivia-
do”.

“Busco metas e uma de-
las é fazer daquela região um 
importante pólo de difusão de 
arte e da cultura japonesa”, 
conta Oshiro, afirmando que 
“meu desafio não acaba com 
a inauguração do Centro Cul-
tural”. “O prédio e as insta-
lações estão concluídos, mas 
esta é uma atividade que não 
para nunca”, destaca Oshiro.

Eventos – Para anunciar a 
chegada do Centro Cultural 
na região, estão previstos três 

eventos para cada área de atu-
ação. De 1 a 3 de setembro, 
será realizada uma exposição 
com todos os professores de 
artes da Aliança. Além de 
apresentarem seus trabalhos, 
eles também estarão partici-
pando de workshops. Na pri-
meira quinzena de setembro, 
acontece oficialmente a inau-
guração do Auditório Kunito 
Miyasaka, com homenagens 
e agradecimentos aos cola-
boradores contribuintes. Um 
concerto com músicas tradi-
cionais japonesas e músicas 
eruditas a cargo do músico 
Ricardo Fukuda marcará o 
acontecimento.

Outra atividade programa-
da é um evento de gastrono-
mia para anunciar a Escola 
de Culinária Japonesa de São 
Paulo sob o comando do chef 
Shin Koike, que em 2016 
recebeu do governo japo-
nês, através do Ministério da 
Agricultura, Floresta e Pesca 
o título de Embaixador da Di-
fusão de Culinária Japonesa.

(Aldo Shiguti)

CENTRO CULTURAL 
ALIANÇA
Inauguração em 29/07/2017
Início dos cursos em 
02/08/2017
Rua Deputado Lacerda 
Franco, 328, Pinheiros
Telefone: 11-3209-6630
E-mail: pinheiros@
aliancacultural.org.br
Site: www.aliancacultural.
org.br

Aliança Cultural Brasil-Japão 
inaugura seu Centro Cultural 
neste sábado em Pinheiros

A Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil e o Centro 
Cultural Okinawa do Brasil 
realizam neste domingo (30), 
a partir das 10h, no CCOB, 
em Diadema (SP), o 30º Kyo-
do Matsuri – Miss Ryuso, que 
este ano conta com a coorde-
nação geral de Milton Sadao 
Uehara. 

Os portões serão aber-
tos a partir das 10h, quando 
terá início a programação do 
Eisá Matsuri. Shows variados 
com os famosos tambores de 
Okinawa –  com os grupos 
Ryukyu Koku Matsuri Dai-
ko e Requios Gueinou Dou-
koukai – apresentação de 
danças folclóricas (odoris), 
artes marciais (karatê e ko-
budô), sanshins, danças mo-
dernas, show pop coreano e 
muita música acontecem até 
o meio-dia. 

Destaques também para 
o bazar com vendas de rou-
pas, brinquedos, artesanatos e 
uma grande praça de alimen-
tação com comidas típicas de 
Okinawa – como o Okinawa 
Sobá, Hijá nu Shiru (sopa de 
cabrito), Ashitebiti (joelho de 
porco) e o famoso Saatá An-
dagui (bolinho de chuva) – 
doces e lanches variados.

Miss Ryuso – Considerado 
o ponto alto da festa, o Miss 
Ryuso tem início a partir das 
13 horas. Este ano, o con-
curso contará com 21 lindas 
candidatas de vários shibus, 
que se apresentarão de traje 
a rigor e o bingatá. O auditó-
rio do CCOB costuma “pegar 
fogo” com o apoio da torcida. 
O júri deverá escolher a can-
didata que melhor representa 
os valores de graciosidade, 
elegância, beleza e comuni-
cação dos uchinanchus.

As quatro primeiras can-
didatas receberão diversos 
prêmios. A Miss Ryuso terá 
direito a uma passagem de 
ida e volta para Okinawa, 
com seis dias de hospeda-
gem e participação no tradi-
cional festival Naha Matsuri 
de 2017. A segunda colocada 
receberá um Smartphone e a 
Miss Simpatia levará uma TV 
para casa.  Também a melhor 
Torcida recebe um troféu.

Confira a lista das candi-

datas do Concurso Miss Ryu-
so deste ano:

Candidatas – Ana Kaori 
Maeda Uehara (Associação 
Okinawa de Vila Carrão), 
Amanda Kimie Lamera 
Higa (Associação Okinawa 
de Santa Clara), Andrea 
Akiko Nakaiama Kohat-
su (Associação Okinawa de 
Araraquara), Beatriz Tiemi 
Azato (Associação Okinawa 
de São Mateus), Bianca 
Mayumi Uehara (Associa-
ção Okinawa de Cachoeira), 
Bruna Sueko Higa de Al-
meida (Associação Okinawa 
de Guarulhos), Claudia Na-
mie Hatano Kanashiro (As-
sociação Okinawa da Penha), 
Danielle Sayuri Cravei-
ro Kobayashi (Associação 
Okinawa de Campo Grande/
MS), Elisabeth Sachiko da 
Silva Arakaki (Dojo Kazue 
Shiroma), Gabriela Midori 
Afuso (Associação Kin cho 
Jinkai do Brasil), Juliana 
Ayumi Chinen (Associação 
Okinawa de Santo André), 
Karen Andrea Fukuda (As-
sociação Okinawa de Cidade 
Patriarca), Laura Takako 
Kohatsu (Associação Oki-
nawa de Vila Carrão), Luiza 
Miwa Maibashi (Associação 
Okinawa do Centro), Mi-
chelle Akamine (Associação 
Okinawa de São Mateus), 
Natalia Akemi Oshiro Me-
neses (Associação Okinawa 
da Casa Verde), Raphaela 
Russi Arashiro (Associa-
ção Okinawa do Ipiranga), 
Rosana Ayumi Toma (As-
sociação Okinawa da Vila 
Alpina), Sara Kiyoko Kiyan 
(Associação Okinawa de 
Guarulhos), Sueli Harumi 
Yamashiro (Associação Oki-
nawa de Santo André), Vito-
ria Naomi Yabiku (Associa-
ção Okinawa do Carandiru).

(Aldo Shiguti)

30º KYODO MATSURI – 
MISS RYUZO
Quando: Domingo (30), a par-
tir das 10 h
Onde: Centro Cultural Oki-
nawa do Brasil (Av. Sete de 
Setembro, 1670 – Diadema)
Entrada franca
Informações: 
www.okinawa.org.br

ARqUivO/ALDO SHiGUTi

DIADEMA

Kyodo Matsuri - Miss Ryuso 
acontece neste domingo em 
Diadema com 21 candidatas

carla Nakazato (2ª a partir da esq) é a atual miss Ryuso

“centro cultural Aliança - Obra institucional - Obra de Todos”

Bi... em Suzano!!

NIPÔNICA

O final de semana pas-
sado não me teria sido muito 
diferente da maioria dos que 
tenho passado ultimamente, 
praticamente envolvido com 
o karaokê da comunidade, se 
não fosse pelo fato de ter sido 
4 dias seguidos e fora de São 
Paulo, mais precisamente, em 
Suzano.

Foi onde ocorreu o 32º 
Concurso Brasileiro da Can-
ção Japonesa (Brasileirão) 
conquistado por Kunihiro Ta-
nahara, conforme reportagem 
relativa nesta mesma edição 
do JN. Em vista disso e, hi-
sashiburini (depois de longo 
tempo), em vez de texto, op-
tei por fazer minha Nipônica 
homenageando o campeão 

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

com nova charge dele, por-
que já o fizera quando tam-
bém o fora do 18º Concurso 
de Karaokê do Estado de 
São Paulo Paulistão, em 
2012, ocorrido na mesma 
cidade. Ou seja, apesar de 
um em cada vez, por terem 
sido na mesma cidade, ao 
menos, pode-se dizer que 
é bicampeão... em Suzano! 
Né, não?!

Parabéns, Kunihiro-
-kun!!

Praça de alimentação terá pratos típicos de Okinawa

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

O presidente da Aliança cultural brasil-Japão com sua equipe de trabalho
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KARAOKÊ

fOTOS: JiRO mOcHizUki

Realizado pela União 
Central de Karaokê 
(UCK), na Associação 

Cultural Suzanense (Bun-
kyo), nos dias 21, 22 e 23 de 
julho, o 32º Concurso Bra-
sileiro da Canção Japonesa, 
com recorde de inscritos (850 
cantores), de regionais parti-
cipantes (28, de dez estados 
da federação) e de público 
(cerca de 6 mil pessoas), 
premiou Kunihiro Tanahara 
como o Grand Prix do evento. 

“Foi minha segunda grande 
conquista”, afirmou Kunihiro, 
referindo-se à do Paulistão 
2012 realizado, coincidente-
mente, na mesma cidade de 
Suzano. E mesmo cercado dos 
amigos que invadiram o pal-
co durante sua apresentação 
após anúncio da conquista e 
já principiava a chorar, não se 
esqueceu dos que mais o in-
centivaram. “Quero agradecer 
aos meus professores Florinda 
Nagai e Roberto Maeda; aos 
meus pais e, especialmente, à 
minha avó que veio me assis-
tir; a todos da plateia e, prin-
cipalmente, à nossa equipe da 
Central”.

André Kunihiro Tanahara, 
27 anos, nasceu em Arujá e 
mora em Mogi onde tem loja 
de ferragens com a família. 
Estudou no Colégio Ban-
deirantes, formou-se Design 
Gráfico no Instituto Europeo 
di Design (IED) e estudou 
canto no Conservatório Sou-
za Lima. Participa dos con-
cursos de karaokê desde os 
4 anos, sempre pela regional 
Central-SP, e ao longo de sua 
carreira teve apenas os pro-
fessores que citou na emoção 
da conquista.

Maravilhoso – “Foram três 

dias maravilhosos. Só tenho 
a agradecer à Suzano, UCK, 
Aceas e toda equipe de tra-
balho que arregaçou as man-
gas para que o Brasileirão 
acontecesse; às regionais e 
cantores de modo geral, pela 
compreensão por colabora-
rem até financeiramente; à 
nossa diretoria, ao pessoal 

da informática, aos jurados, a 
fim de oferecermos um taikai 
de glória aos cantores de todo 
Brasil. Superou todas as nos-
sas expectativas”, assim se 
expressou Akemi Nishimori, 
presidente da Abrac, feliz 
pelo sucesso obtido.

“Do fundo do coração, só 
tenho a agradecer porque o 

evento está maravilhoso, com 
público muito acima do que 
esperávamos, e porque jun-
tando todos nossos pequenos 
esforços conseguimos reali-
zar um grande evento”, frisou 
Akira Ikawa, presidente da 
UCK.

“Estamos, o tempo todo, 
sendo elogiados por essa rea-
lização a ponto de afirmarem 
ter sido o melhor de todos. 
E ficamos mais orgulhosos 
ainda porque, com o país em 
crise, mas com uma equipe 
extraordinária como a nossa, 
somados à compreensão das 
regionais sobre a situação, 
sem grande recurso conse-
guimos torna-lo grande... 
ou grandioso! Cheguei a me 
emocionar na abertura porque 
o pessoal de fora vê apenas o 
resultado e não imagina o sa-
crifício que passamos desde o 
início”, desabafou aliviado e 
feliz, Mário Sakamoto, coor-
denador geral do evento.

“O sucesso é a boa con-
junção de esforços individu-
ais. Tivemos problemas no 
início com risco até da não 
realização do mesmo, mas 
com muita força de vontade 
e diálogo franco entre as par-
tes, promotora e realizadora, 
fomos superando as dificul-
dades para chegarmos onde 
chegamos. Como o Brasi-
leirão e o Paulistão são os 
eventos mais representativos 
da comunidade e não podem 
acabar, até um bingo tivemos 
de realizar para obtermos 
mais recursos”, revelou Ta-
dao Ebihara, presidente geral 
dos jurados.

A reportagem ouviu tam-
bém outros testemunhos, can-
tores ou não, e todos, cientes 
das dificuldades passadas 

Kunihiro Tanahara é o grande campeão do 
Brasileirão de Karaokê 2017

kunihiro foi campeão na mesma Suzano que conquistou o Paulistão

O vencedor se emocionou com a conquista

katsutoshi kuratomemario SakamotoAkemi NishimoriRodrigo Ashiuchi

campeã Dantaissen: centro-Oeste

Si
Lv

iO
 S

AN
O

Larissa Okamoto (no colo), de 2 anos e 9 meses, e Shinji 
Sakakibara , de 94 anos
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pela realizadora, foram unâ-
nimes em também afirmar 
esse poder de superação, com 
ênfase à parte mais relevante 
de um evento como esse que 
é a qualidade do som, cená-
rio do palco e  cumprimento 
da programação. Os três dias 
transcorreram conforme pro-
gramados.

Final – Os cantores classifi-
cados à grande final, por or-
dem de apresentação, foram: 
Lirika (Norte/SP), Pop; Eichi 
Sugahara (Minami/SP), Ve-
teranoE2; Gustavo Maekawa 
Harano (Central/SP), Juveni-

lA; Kunihiro Tanahara (Cen-
tral/SP), AdultoA; Fumiko 
Funaki (Sudoeste/SP), Ve-
teranoC1; Yuka Osawa (Hi-
gashi/SP), AdultoB; Felício 
Hirata (CentroOeste/SP), Ve-
teranoE1; Akira Ikawa (Cen-
tral/SP), VeteranoD2; Ange-
laisa Toyota (Centro-Oeste/
SP), VeteranoA; Amélia An-
zai (Norte/SP), VeteranoD1; 
Sérgio Tanigawa (Sudoeste/
SP), VeteranoB; Mineko Ki-
mura (Leste/PR), Veterano 
C; e, Paula Hirama (Centro-
-Oeste/SP), Juvenil B.
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

Desfile e homenagens marcam cerimônia de abertura
Já bastante tradicional, o 

desfile das 28 Regionais filia-
das à Abrac (Associação Bra-
sileira de Canção), entidade 
promotora do evento, marcou 
a cerimônia de abertura do 
32º Concurso Brasileiro da 
Canção Japonesa, realizado 
nos dias 21, 22 e 23 de julho 
na Associação Cultural Su-
zanense (Bunkyo) pela UCK 
União Central de Karaokê). 
Destaque também para a ho-
menagem à nova geração e 
aos cantores veteranos, que 
emocionou a plateia e conta-
giou também os membros da 
Comissão Organizadora, que 
este ano teve à frente Katsu-
toshi Kuratome, do lado da 
Abrac, e Mario Sakamoto, do 
lado da Realizadora, a UCK.

Além deles, estiveram pre-
sentes à cerimônia de abertura 
a presidente da Abrac, Akemi 
Nishimori; o presidente da 
UCK, Akira Ikawa; o prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi; o secretário municipal 
de Esportes, Arnaldo Marin 
Júnior; o deputado estadual 
Marcos Damasio; o vereador 
de São Paulo, George Hato; 
o presidente da UPK (União 
Paulista de Karaokê), Elzo 
Sigueta, e o presidente dos 
Jurados, Tadao Ebihara, entre 
outros.

Em seu discurso, Kurato-
me lembrou que participa do 
Brasileirão desde 1990, mas 
ainda se emociona todos os 
anos. Destacou que o evento 
era uma “singela forma de 
homenagear os nossos an-
tepassados, que ajudaram a 
construir este país com muito 
sacrifício, suor e lágrimas”, e 
também em gratidão ao Bra-
sil, que acolheu os imigrantes 
japoneses “de braços aber-
tos”. 

“Não podemos parar 
nunca de realizar este tipo de 

Cerimônia de abertura com o desfile das Regionais e homenagens às novas gerações e à velha guarda

evento, que hoje é uma reali-
dade porque ninguém se so-
bressai. Todos nós somos res-
ponsáveis pelo seu sucesso”, 
disse Kuratome, explicando 
que “o canto é apenas um dos 
meios para preservar e trans-
mitir a cultura de nossos an-
cestrais”.

Coordenador pelo lado da 
UCK, Mario Sakamoto disse 
que estava emocionado “não 
pela magnitude do evento, 
mas pela forma como foi 
planejado, preparado e reali-
zado”. “O momento atual do 
país não permite grandes ex-
travagâncias, então optamos 

por proporcionar um con-
curso simples, prém, grande 
em sua essência”.

Já George Hato comuni-
cou que o pai, o deputado es-
tadual Jooji Hato, foi vítima 
de um AVC há dois meses e 
há 30 dias encontrava-se na 
UTI. “Ele está se recuperan-
do e esta semana já deve ir 
para casa para continuar sua 
recuperação. E a música está 
ajudando para que ele volte o 
mais breve possível porque 
a música traz paz, alegria e 
saúde”, disse o vereador.

Ao Jornal Nippak, o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 

Ashiuchi destacou a impor-
tância do evento para o mu-
nicípio. “Suzano conta com 
uma grande população de 
nipo-brasileiros porque nós 
acreditamos na preservação 
e na influência da cultura ja-
ponesa, seja ela através do es-
porte, seja através da religião, 
mas principalmente da cul-
tura e da educação na cidade. 
Suzano é cidade irmã de Ko-
matsu e é uma grande honra 
receber um evento desta mag-
nitude na nossa região”, afir-
mou.

Presidente da Abrtac, 
Akemi Nishimori ressaltou 

que o Brasileirão era uma 
forma de agradecer “aos pi-
neiros e as pessoas que nos 
antecederam, que tiveram 
sonhos e formataram o con-
curso”. “Através deles que 
a nossa cultura, o nosso cos-
tume a as nossas raízes estão 
sendo preservadas. E dentro 
do Karaokê, alegremente 
através da música, nós es-
tamos preservando e trans-
mitindo essa cultura. Então, 
aos nosso pioneiros, os nos-
sos eternos agradecimentos”, 
destacou Akemi, acrescen-
tando que o evento também 
era uma “mensagem de es-
perança através das crianças 
e dos jovens para que a gente 
consiga passar para eles tudo 
que nós recebemos dos nos-
sos antepassados”.

Maestria – Por fim, Akemi 
lembrou que este ano a co-
munidade celebra os 109 

anos da imigração japonesa 
no Brasil, “um marco impor-
tante”, e elogiou a Equipe 
Geral de Trabalho da Abrac 
e a Comissão Organizadora 
da Realizadora. “Sei que sse 
ano foi muito difícil. O Brasil 
está pssando por momentos 
delicados, e mesmo Suzano 
recebendo a missão de orga-
nizar o evento em fevereiro, 
superou todos os obstáculos 
com garra e união de todas as 
Regionais e ajuda de todos, 
inclusive dos próprios canto-
res. Trinta e duas edições não 
são um nem dois anos. Então, 
precisávamos realizar esse 
Brasileirão com toda maes-
tria para que possamos dar 
continuidade ao nosso traba-
lho”, destacou a presidente 
da Abrac, antecipando que a 
entidade pretende comemorar 
os 110 Anos “com toda festa 
que a data merece”.

(Aldo Shiguti)

George Hato

Nova geração também foi homenageada: futuro garantido

fOTOS: JiRO mOcHizUki
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quecer o que aconteceu que 
as mortes não foram em vão. 
A tragédia já aconteceu e o 
que agente pode fazer agora é 
pedir por paz”, disse.

“Lancei um desafio para 
eles, perguntei se eles to-
pariam fazer 50 mil tsurus, 
eles toparam. Mas tínhamos 
apenas 20 dias de campanha 
e falei que podiam diminuir 
para 30 mil, mesmo porque 
não teria nada em troca. Eles 
fecharam na maior quanti-
dade”,  explica .

A ação envolveu seis esta-
dos brasileiros, Mato Grosso 

do Sul, São Paulo, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e o Distri-
to Federal, além de mais de 
30 mil pessoas. A última re-
messa de tsurus está sendo 
produzida por detentos da 
Penitenciária Centro do Es-
tado – Unidade Progressão 
(PCE-UP) de Curitiba (PR), 
e deve chegar na próxima 
segunda-feira (4).

Uma das surpresas du-
rante toda a campanha foi 
justamente o envolvimento 
voluntário de milhares de 
pessoas, simplesmente pelo 

A campanha “72 mil Tsu-
rus pela Paz”, foi lançada no 
dia 13 de junho e com pouco 
mais de um mês, ultrapassou 
o objetivo, chegando a apro-
ximadamente 90 mil dobra-
duras de origami, no formato 
de tsuru, pássaro japonês que 
simboliza a saúde, a boa sor-
te, felicidade, longevidade e a 
fortuna.

De acordo com a ideali-
zadora, Lígia Oizumi, a ideia 
surgiu a partir do momento 
que estudou sobre a Segunda 
Guerra Mundial, quando o Ja-
pão foi totalmente destruído, 
com a batalha de Okinawa e 
principalmente as cidades de 
Hiroshima e Nagasaki, com 
a bomba nuclear. Este ano o 
fim dessa batalha completa 
72 anos, por isso, 72 Mil Tsu-
rus pela Paz.

“Foi uma forma de home-
nagear as vítimas e não es-

sentimento. “Como dobrar 
um simples papel mexe com 
tanta gente. Desperta o sen-
timento de amizade, compa-
nheirismo e solidariedade nas 
pessoas”, relata Lígia.

Outro ponto importante 
destacado pela idealizadora é 
a união que a campanha pro-
porcionou. “Famílias que não 
se encontravam, acabaram se 
reunindo para dobrar tsurus, 
sem pegar em celulares, ape-
nas conversando, contados 
histórias”,  disse Lígia, expli-
cando que este é o espírito, 
fazer ressurgir o sentimento 
dentro do ser humano, o cari-
nho pelo outro.

Entrega – Lígia embarca 
nesta quinta-feira (27) rumo 
ao Japão para finalizar a cam-
panha, que consiste na en-
trega dos tsurus. Cerca de 7 
mil serão levados para Hiro-
shima e Nagasaki, o restante 
será entregue em outras ações 
aqui mesmo no país, como 
nos jogos do Campeonato 
Brasileiro que acontecem no 
mês de agosto, uma conti-
nuidade em busca da Paz no 
Brasil. Em Hiroshima, os tsu-
rus serão levados para asilos, 
hospitais e no Monumento 
das Crianças à Paz em Hiro-
shima.
(Silvio Mori, especial para o 
Jornal Nippak)

ARqUivO PESSOAL

CAMPANHA

‘72 mil Tsurus pela Paz’ chega a reta final e supera as 
expectativas; Ligia Oizumi embarca para o Japao

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

colheita do dia
enche a roça de alegria –
fartura de brócolis
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Canteiro de brócolis –
Inflorescências ao ponto
de nova colheita.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

coberta por nuvens
a serra de inverno fica
ainda mais longe
Carlos Viegas
Brasília, DF

ventos uivantes
varrendo em redemoinho
a vasta planície
Débora Novaes de Castro
São Paulo, SP

Manhã ao início...
Na lavoura bem cuidada
o brócolis, cresce.
Iraí Verdan
Magé, RJ

Macarrão vegano
suculento...  bicolor...
Brócolis com molho!
Irene M. Fuke
São Paulo, SP

eis um som do sul:
esse vento uivante sobre
portas e janelas
José Marins
Curitiba, PR

Olhos assustados,
bebê treme com o som
do vento uivante.
Kazue Yamada
São Paulo, SP

Vento uivante
na praia abandonada.
Canção do inverno.
Ludovic Heyraud
Montpellier, França

O susto do gato –
A chuva e o vento uivante
pela janela aberta.
Mahelen Madureira
Santos, SP

Família unida –
No almoço de domingo –
macarrão com brócolis.
Mario Isao Otsuka
São Paulo, SP

Também me recolho – 
vento uivante silencia
latidos do cão
Neide Portugal
Bandeirantes, PR

pose para foto?
nos braços da cozinheira
buquês de brócolis
Regina Alonso
Santos, SP

grito de ave
ressoa pela escuridão –
serra de inverno
Rose Mendes
Ilhabela, SP

lobo solitário
na cumeeira da casa –
ah... vento uivante!
Seishin
São Paulo, SP

Parreiras abandonadas
embaraçam a passagem
do vento uivante
Suzana Lyra Strapasson 
Curitiba, PR

Vento uivante
Através da fresta da porta
Entra sem convite.
Yone
São Paulo, SP

Agora já velho
devo percorrer sozinho
a serra de inverno.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Serra de inverno – Brócolis –Vento uivante
TEMAS DE JULHO

Temas de setembro (postar até 10 de agosto)
Brisa – Andorinha – Flor de pessegueiro

Temas de outubro (postar até 10 de setembro)
Lua nublada – Gorjeio – Amoreira

A Natureza como recriação (4)
Francisco Handa

A experiência vivencia-
da pelos cinco sentidos nos 
possibilita compor haicai. 
Ainda que quando do mo-
mento em que o kigô é pro-
posto não tenhamos acesso 
à experiência imediata com 
ele, de alguma forma temos 
uma referência imagética. 
Se o kigô for caqui e não 
o esteja comendo, no mo-

mento, remeto-me a uma 
experiência passada. De al-
guma forma, a experiência 
é recuperada através do re-
conhecimento do corpo e da 
mente. Entretanto, não seria 
possível compor a respeito 
da fruta não experimentada 
por mim, seja pelo sabor, 
pelo cheiro, pela visão, pelo 
tato. Não poderia compor 

sobre as frutas da Tailândia, 
que desconheço. Se por aca-
so eu compuser algo não ex-
perimentado por mim, seria 
mera abstração.

Por nunca ter morado 
no campo, desconheço uma 
quantidade grande de flores 
e árvores. Sei, no entanto, 
como é um ipê branco, 
rosa, um roxo, um amarelo 

e quando de suas florações. 
Isso me possibilita compor 
sobre o ipê. Ainda que te-
nha a experiência passada, 
é oportuno presenciar no-
vamente o ipê e deixar que 
os sentidos percebam o que 
possa ser relevante. A de-
pender apenas da memória, 
um dia o repertório se esgo-
tará.

Para a idealizadora, campanha proporcionou a união das pessoas

  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

O carroceiro de Pinheiros
Ricardo Nascimento tra-

balhou na loja Marrach, em 
Pinheiros, Sampa, durante 
4 anos. Começou como re-
positor e se tornou gerente. 
Saiu para trabalhar num su-
permercado. 

Muitos anos depois, sur-
preendentemente, retornou 
ao bairro como catador de 
material reciclável. Catava 
latinhas e papelão, vendia e 
dormia na calçada do colé-
gio Fernão Dias. 

No dia 11 de julho, dis-
cutiu com alguém da pizza-
ria próxima ao Pão de Açú-
car, da Morato Coelho

Nervoso, com um peda-
ço de pau, gritava em frente 
da pizzaria. Chamaram a 
policia. 

- Baixe esse pau! -  orde-
nou o PM. 

Ricardo não obedeceu. 
O policial em vez de domi-
nar o carroceiro, disparou 
dois tiros em seu peito. 

- Me ajuda, Piauí! Me 
ajuda, irmão! - implorou ao 
amigo. Foram as últimas pa-
lavras do infeliz. 

Eram 6 da tarde naquela 
movimentada tarde princi-
palmente naquele trecho do 
Pão de Açúcar. 

- Assassino! - gritavam 
os transeuntes indignados. 

0s outros PMs recolhe-
ram o corpo e o puseram no 
porta mala. E recolheram as 
cápsulas das balas. Limpa-
ram a cena do crime. 

Ricardo, o Negão, era 
muito popular no pedaço. 
Sua morte causou comoção 

em seus e moradores do 
bairro. O supermercado fe-
chou. As pessoas assustadas 
logo formaram grupos de 
whatsapp. 

No dia seguinte, no lo-
cal da morte do carroceiro, 
estava a sua carroça pintada 
de branco e uma coroa de 
flores. Um ato de protesto 
que a classe média pinhei-
rense apoiou fortemente. 

Em seguida, teve uma 
grande passeata, 300 pes-
soas subiram a Teodoro, 
lideradas por um colega 
do Ricardo. Um ato trans-
formador, classificou a jor-
nalista Eliane Brum, num 
tempo em que o presidente, 
envolvido em corrupção, 
afunda o pais para salvar o 
seu pescoço. 

Ainda tinha mais. Al-
guém sugeriu a realização 
da missa de Ricardo na Ca-
thedral da Se. Logo lembra-
ram do jornalista Audálio 
Dantas que se destacou no 
triste episodio que levou 
Vladimir Herzog. Audálio 
topou na hora. Centenas de 
pessoas foram a missa da-
quele homem negro de 39 
anos assassinado por um 
policial branco. 

Piauí, amigo do Negão, 
dias depois, teve um AVC e 
também faleceu. 

Obrigado, classe media 
de Pinheiros. Quem sabe e 
o início de uma nova era de 
esperança que precisamos 
tanto. 

Valeu, Pinheiros! 
 

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

Pinheiros, eu Teodoro

Não moro aí mas o João Moura e o Mourato Coelho 
também.
Abençoado pelo Cardeal Arcoverde, na Cristiano vi ana, 
na rede.
Nesse bairro ninguém passa frio porque tem um Capote 
Valente.
No seu Largo da Batata, o povo se concentra e pede Fora 
Temer!
Pessoas de muitos sotaques visitam o Instituto Tomie 
Ohtake.
Os turistas curtem a sua rua Girassol e a Praça do Pôr do 
Sol.
Você tem Sesc, museus, metrô, biblioteca, Pinheiros, meu 
amor.
Pinheiros é uma Simpatia, aí mora a poesia e a Harmonia.
Finalmente, você tem a Luiz Murat, onde canta a Patuá

DivULGAçÃO



8 São Paulo, 27 de julho a 02 de agosto de 2017JORNAL NIPPAK

VISITA – No último dia 
15, o vice-ministro de Terra, 
Infraestrutura, transporte e 
Turismo (Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and 
Tourism) do Japão, Ryosei 
Tanaka, visitou o Monumento 
em Homenagem aos Pionei-
ros da Imigração Japonesa 
no Brasil e o Pavilhão Japo-
nês – ambos no Parque do 
Ibirapuera (zona Sul de São 
Paulo) – e o Museu Históri-
co da Imigração Japonesa no 
Brasil, no prédio do Bunkyo, 
no bairro da Liberdade, onde 
conheceu um pouco mais so-
bre a história dos pioneiros.

Fotos: Jiro Mochizuki

ANIME FRIENDS – A Ya-
mato Cultural realizou de 7 a 
9 deste mês, no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo, o 
Anime Friends, considerado 
o maior festival de cultura 
pop (evento multitemático 
de entretenimento) da Amé-
rica Latina. Muitas atrações 
internacionais marcaram oe 
evento, como Asian Kung-
-Fu Generation, Blanc7, Cos-
player Reika Arikawa, Do 
As Infinity, Jiraiya, Tm Re-
volution e Hotzone / Meet & 
Greet, para delírio dos fãs do 
gênero.

Fotos: Daniel Yonamine

cosplayers de TokusatsuA atração internacional blanc7bittencourt e Amon Lima

Asian kung fu Generation

cosplay mestre kame Dragon 
ball

cosplay cavaleiro de câncer  - 
cavaleiros do zodíaco

1º ARRAIÁ DO ALLEGRO 
– Realizado no dia 8 de julho, 
no Nikkey Palace Hotel, o 1º 

Arraiá do Allegro foi um su-
cesso. Segundo a promoter 
Beth Yajima, foi um evento 

diferente dos bailes tradicio-
nais, com direito a casório 
de casais – onde a noiva era 

o homem e vice e versa. “A 
caracterização estava tão bem 
feita que uns não reconhece-

ram o outro. Foi realmente 
muito engraçado”, divertiu-se 
Beth Yajima, lembrando que 

a animação ficou po conta da 
competente Banda OK.

Fotos: Jiro Mochizuki
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HOMENAGEM – A Aliança 
Cultural Brasil-Japão organi-
zou um jantar de adesão no 
último dia 14, no Buffet Co-
lonial (zona sul de São Paulo) 
para cerca de 60 pessoas para 
homenagear o desembarga-
dor aposentado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, Jo Tatsumi. Tatsumi, 
que presidiu a ACBJ de 2007 
a 2011, foi um dos condeco-
rados de Primavera 2017 pelo 
governo japonês com a Or-
dem do Sol Nascente, Raios 
de Ouro Com Roseta. A ou-
torga aconteceu no dia 14 de 
junho, na residência oficial do 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, no bairro do Morumbi 
(zona Sul de São Paulo). O 
jantar contou com a presença 
de amigos e e membros e ex-
-membros da Associação Bra-
sileira de Ex-Bolsistas do Gai-
musho Kenshusei, entre eles 
o jurista Kiyoshi Harada, Ar-
mando Kihara, Raimundo Ue-
zono e Izumu Honda, além do 
vereador e líder do Governo 
na Câmara Municipal de São 
Paulo, Aurélio Nomura.

Fotos: Jiro Mochizuki

34º FESTIVAL KODOMO-
NO-SONO – A Associação 
Pró-Excepcionais Kodomo-
no-Sono realizou nos dias 
22 e 23, em sua sede, em 
Itaquera (zona Leste de São 

Paulo), o seu 34º Festival 
anual. Este ano, destaque 
para a parceria com a Yamato 
Cosplay – o “braço” cosplay 
da Yamato Cultural, realiza-
dora do Anime Friends, que 

resultou na primeira edição 
do Kô'splay – o concurso 
de cosplayers da Kadomo-
-no-Sono. Na abertura, pre-
senças de representantes de 
entidades e políticos, entre 

eles o deputado federal Wal-
ter Ihoshi (PSD-SP) e o líder 
do Governo na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, Aurélio 
Nomura.

Fotos: Daniel Yonamine
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Massa para pesca – União Pesca
No inverno é ter sempre a isca certa para 
potencializar suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, basta acrescen-
tar água e estará pronto para lhe propiciar 
a fisgada certeira. Sabores: goiaba, doce 
de leite, cereais, batata, leite, pão, pês-
sego, queijo, mandioca, morango, erva-
-doce, goiaba, banana, milho verde, mel, 
bichinho da laranja, carnívora, amendoim, 
natural vermelha e natural amarela, em 

embalagem de 500g. 
Encontre nas melhores lojas de pesca. Suas pescarias 
com sossego, tranquilidade e segurança! Informações 
e compras no tel: (42) 3524 4505 ou 3524 3748 site: 
www.uniaopesca.com.br e facebook.com/uniaopesca

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em 
carvalho e amburana foi agraciada com a 
Medalha de Ouro no Concurso Mundial 
de Bruxelas 2017 ! A Fazenda Tabocal, no 
município de Coluna-MG, é auto-suficien-
te na produção de cana-de-açúcar, sendo a 
garapa obtida após a moagem depositada em dornas de inox, protegidas por 
telas contendo fermento natural (extraido da própria cana de açúcar mistu-
rada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de aditivos quími-
cos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de 
carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armaze-
nado por um período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: Ex-
poCachaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – Associação Mineira de 
Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 
e 2014. É exportada para países da Europa, USA e Mercosul. Informações 

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

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

SPOT Global Phone
Telefone móvel com tecnologia 100% via satélite 
que mantém você conectado onde sua aventura te 
levar. Permite ligar em locais remotos, pequeno, 
leve, longa duração da bateria, bastante compacto 
quando não está com sua antena esticada. Muito resistente, projetado 
para uso em extremas condições com excelente qualidade de voz digi-
tal. Confira mais informações, planos e preços no site www.spotcom-
sat.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 tama-

nha importância. Loja na Estrada das Marinas, 200 
em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zimarine 
Teak Specialist - loja 147 do Shopping e Marina Pi-
ratas (024) 99833 5795.

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré 
tem as seguintes características: 
não derrete ao sol, flexível e com 
imitação de ovas. Idealizado 
para capturas de peixes em água 
salgada, salobra (mangues) ou 
água doce como: robalo, corvi-
na, pampo, xaréu, badejo, olho 
de cão, garoupa, guaivira, peixe-galo, dourado, pescada, linguado, pi-
rauna, caranha, cioba, xerelete, tarpon, ubarana, tucunaré e outros. Em 

22 cores diferentes e 3 tamanhos. Procure 
os produtos nas melhores lojas de pesca. In-
formações no site www.mareiscas.com.br e 
www.facebook.com/iscas.mare

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

CURTAS

Uma embarcação no tamanho do seu bolso
Para atender tendências e expectativas do mercado, fabricante nacional 
sugere modelo de lancha para quem quer navegar nas águas brasileiras
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A água sempre provoca 
um certo frisson, des-
perta o espírito aven-

tureiro no ser humano e con-
sequentemente a vontade de 
navegar é grande. Quem não 
gostaria de cruzar rios, repre-
sas a bordo de uma embarca-
ção?

É certo que uma nova 
classe consumidora se ali-
nhou e cada vez mais se inte-
ressa, idealiza a aquisição de 
um produto com bom custo 
benefício que lhe propicie 
horas de relax e lazer, sejam 
em forma de pescarias ou 
passeios.

Isto pode ser observado 
pela quantidade de “bass 
boats” observados em cada 
etapa de um campeonato de 
pesca, e também pelo número 
expressivo de vendas de caia-
ques por todo território na-
cional, significando que cada 
vez mais o consumidor pro-
cura aliar lazer com natureza, 
seja para observação, passeio, 
pesca ou apenas passar algu-
mas horas navegando...

É cada vez maior o nú-
mero de fabricantes de caia-
ques no país e claro, com 
aumento crescente e expres-
sivo dos praticantes denomi-
nados “caiaqueiros”. A cada 
feira de esportes e aventuras 
é sempre maior o número de 
expositores deste produto e 
cada dia com mais inovação, 
investindo cada vez mais para 
propiciar ao praticante, segu-
rança e conforto. Visite www.
caiaqueslontras.com.br e sai-
ba mais sobre o tema.

Diversificar e identificar 
o produto desejado sempre 
é um objetivo difícil de ser 
alcançado, ainda mais para 
quem quer uma embarcação 
ágil e rápida para suas incur-
sões nauticas.

Xspeed120
O projeto da Xspeed 120, 

com apenas 12,6 pés (3,84 m) 
de comprimento e 1,40 m de 
boca, fabricado pelo estaleiro 
paulista Murano Yachts, que 
tem na sua linha de monta-
gem a consagrada lancha es-

portiva Axtor 460, de 46 pés, 
realmente impressiona. Con-
forme o seu criador, o empre-

sário Fabio Vianna, “o con-
ceito era fabricar um barco 
acessível e com preço menor 
que o de um carro popular”.

Para combinar com for-
mato sextavado da proa 
– recurso para aumentar a 
largura nesta parte da embar-
cação – as linhas são retas 
harmonizando assim o casco 
e os componentes do con-
vés, como bancos e o painel 
de instrumentos. Seu estilo 
pode ser compreendido entre 
o jovem e o esportivo, pinta-
do com cores alegres e cuja 
distribuição interna foca na 
praticidade. Para atrair e fis-
gar os interessados, princi-
palmente os marinheiros de 
primeira viagem, tem o ponto 
forte no preço. Com custo 
menor que um carro popular 
o interessado tem uma lancha 
estilosa, estável e pode na-
vegar com tranquilidade em 
águas calmas.

Vantagens de uma XS-
PEED: preço igual ou menor 
que um Jet, leva até 4 passa-
geiros, som, áreas secas para 
guardar pertences, espaço 
para cooler, é leve e fácil de 
transportar pesando apenas 
220kg o conjunto. O custo 
de manutenção é baixíssimo, 
você pode guardar em casa 
numa vaga de carro elimi-
nando custo de marina e seu 
consumo de combustível é de 
apenas 8 litros/hora. 

Seja equipado com mo-
tor Suzuki 30HP ou Yamaha 
40HP é uma lancha ágil, 
econômica e muito versátil. 
Navega perfeitamente com 
até 4 pessoas e com qualquer 
um destes motores você puxa 
esqui ou Wake board, seja no 
mar, rio, lagoas ou represas

O benefício do motor 

40HP é que você terá mais 
desempenho de arrancada, 
o que é bom se pretende es-
quiar e/ou levar sempre 2 a 
3 passageiros, e em torno de 
10% a mais de velocidade 
final. Além disso o Yamaha 
vem completo, com seu pró-
prio comando, chicote elé-
trico, e relógios velocímetro 
e conta-giros originais. No 
Suzuki estes equipamentos 
não acompanham o motor e 
é necessário adquirir a parte.

Na lista de opcionais você 
pode se divertir customizan-
do seu barco com uma série 
de itens, mas nada essencial, 
ou seja, a embarcação é en-
tregue 100% pronta para na-
vegar e dentro da legislação 
náutica com a configuração 
original de fábrica. Veja no 
link, um vídeo da XSPEED 
em ação https://youtu.be/bD-
6mNhERvAA

Importante ressaltar que é 
fabricada utilizando os mes-
mos materiais, processos e 
acabamentos aplicados na 
embarcação de grande por-
te a AXTOR 48, conheça no 
link https://youtu.be/QyXve-
nEo6yQ

A proposta da Murano foi 
introduzir no mercado um 
barco versátil, inteligente e 
acessível para aqueles que 
querem entrar na náutica, 
mas principalmente construi-
do com a mesma qualidade 
e esmero das lanchas de alta 
performance. Conheça o es-
taleiro www.muranoyachts.
com.br Mais Informações 
com Carlos Sohck Ferreira 
email: comercial@mura-
noyachts.com.br ou no fone 
(11) 98343 1521.

Ótima navegação!!!

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

A Cachaça 
Coluninha é des-
tilada artesanal-
mente em alam-
biques de cobre 
desde 1986. O 
nome vem da 
localização do 
engenho: Colu-
na-MG, 360km 
ao norte de Belo 
Horizonte.

Medalha de 
Ouro com a ca-
chaça ouro ar-
mazenada em 
Carvalho e Am-
burana, no Mun-
dial de Bruxelas, 
o concurso de 
destilados mais 
importante do mundo.

Uma marca forte no mercado das cachaças artesanais com 
31 anos de mercado, tem crescido na apreciação dos clientes 
com uma excelente aceitação. Sua linha exportação, leva a ca-
chaça premiada mundialmente, com valores atrativos para o 
mercado externo.

A melhor Cachaça Mineira de Alambique, com o mesmo 
preço de sempre...

Saúde!
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Heijoshin
“Ter sempre uma Mente 
e um Espírito Tranquilo, 
independentemente das 

circunstâncias”

Em nosso dia a dia, infe-
lizmente passamos por uma 
situação de insegurança, de 
crise econômica e política, 
de instabilidade em todas 
as áreas. Isto muitas vezes 
faz com que percamos a 
tranquilidade, desencade-
ando diversos impulsos que 
podem ir desde a perda de 
concentração até extremos 
de raiva e agressividade. 
Atitudes que além de não 
ajudar em nada a situação, 
podem trazer outros proble-
mas desnecessários. 

Heijoshin é um concei-
to de que devemos manter 
o espírito e a mente em um 
estado de tranquilidade, in-
dependentemente das cir-
cunstâncias. O motivo é 
simples: Em uma situação 
de extremidade, se o ímpeto 
do espírito e a mente esti-

verem tomados por ener-
gias negativas como ódio, 
raiva, frustração ou medo, 
dificilmente conseguirá to-
mar uma decisão correta. 
No caso das Artes Marciais 
e em um período de guerra 
onde a extremidade prova-
velmente seria ter sua vida 
em risco, a decisão correta 
era imprescindível. 

Podemos pensar em 
manter este estado tam-
bém nos dias atuais. Isto 
ajudará e muito nos seus 
relacionamentos pessoais e 
familiares, na sua vida pro-
fissional, nos negócios, nas 
atribuições cotidianas de 
quem vive em uma cidade 
grande e que causam tanto 
stress como trânsito, por 
exemplo. 

Podemos sim ter um pa-
drão de vida melhor e com 
mais tranquilidade, mas pre-
cisamos cada um fazer a sua 
parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

 
Engo Marcos Ya-
mada
Consultor Especia-
lista em TM

TAIKO

fOTO: ARqUivO

Em sua 14ª edição, o 
Festival Brasileiro de 
Taiko retorna ao palco 

do Grande Auditório do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), no bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
após três anos consecutivos 
no Cenforpe – Centro de 
Formação dos Profissionais 
da Educação – em São Ber-
nardo do Campo. Realizado 
pela Associação Brasileira de 
Taiko (ABT), o evento acon-
tece neste domingo (30), a 
partir das 8h30, com a parti-
cipação de 45 equipes de 21 
grupos nas categorias: Mirim 
(até 12 anos), Júnior (até 18 
anos), Livre, Master, Especial 
e Odaiko (solo). 

Um das categorias mais 
aguardadas é a categoria Jú-
nior, cujo campeão ganha o 
direito de representar o Brasil 
no Nippon Taiko Junior Con-
test, campeonato anual que 
acontece no Japão, evento 
que reúne os melhores gru-
pos locais e que tem o Brasil 
e Taiwan como únicos países 
estrangeiros participantes, 
além da Argentina, que parti-
cipa como convidada.

Em 2016, o representante 
brasileiro na competição foi 
o Genryu Daiko, de Capão 
Bonito, que ficou em quinto 
lugar. Até hoje, a melhor co-
locação obtida por um grupo 
brasileiro foi a terceira colo-
cação do Hisho Daiko, em 
2016. 

Segundo o presidente da 
ABT, professor Ii-Sei Wa-
tanabe, o desempenho dos 
grupos brasileiros no “berço 
do taiko” é resultado do tra-
balho desenvolvido pela enti-
dade. “Um trabalho iniciado 
em 2002, quando teve início 
a prática de taiko no país”, 
conta Watanabe, lembrando 
que em 2004 seria fundada a 
ABT.

Para Watanabe, um dos 
fundadores e também pri-
meiro presidente da entidade 
nos primeiros quatro anos, um 
dos trabalhos desenvolvidos 
pela entidade que tem surtido 
resultado é o intercâmbio com 
o Japão através de parcerias 
com a Nippon Taiko Founda-
tion, Nippon Zaidan e a Jica 
(Japan International Coope-
ration Agency), que acompa-
nham e apoiam o desenvol-
vimento do taiko nacional. 
“Por sinal, este mês encerrou 
o contrato com o professor 
Toshiyassu Minowa, que já 
contabiliza 10 anos de idas 
e vindas desde sua primeira 
visita”, diz o vice-presidente 
Marcos Teruo Tanaka.

110 Anos – Atualmente, de 
acordo com o secretário Fe-

lipe Matsumoto, existem hoje 
no Brasil cerca de 200 grupos 
de taiko, sendo que 65 são 
filiados, totalizando cerca de 
3 mil tocadores. “Devemos 
ter mais grupos, mas muitos 
ainda não se filiaram porque 
ainda não atingiram o nível 
mínimo para se apresenta-
rem”, conta Watanabe, desta-
cando que existem grupos em 
formação em cidades como 
Guatapará.

Para 2018, quando se co-
memoram os 110 Anos da 
Imigração Japonesa no Bra-
sil, a ABT pretende participar 
da festidade que está sendo 
organizada pela Comissão 
para Comemoração dos 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil com cerca de 600 
tocadores. A apresentação já 
está marcada. Será no dia 21 
de julho, no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center, em São Paulo, como 
parte do 21º Festival do Ja-
pão realizado pelo Kenren 
(Federação das Associações 
de Províncias do Japão no 
Brasil).

Em 2008, nas comemora-
ções do Centenário da Imigra-
ção Japonesa, a ABT conse-

guiu reunir cerca de 1200 to-
cadores para se apresentarem 
no Sambódromo paulistano. 
“Hoje o taiko está presente 
em todos os grandes eventos, 
sejam eles ligados a comuni-
dade ou não”, destaca Marcos 
Tanaka, acrescentando que o 
taiko pode desevolver ainda 
mais nos próximos anos.

 
Participantes – Categoria 
Júnior: Ishindaiko (Lon-
drina/PR), Mika Taiko (São 
Paulo/SP), Seishin Daiko 
(Dracena/SP), Hisho Daiko 
(Colônia Pinhal/SP), Wakaba 
Taiko (Curitiba/PR), Zenshin 
Daiko “A” (Cascavel/PR), 
Zenshin Daiko “B” (Cas-
cavel/PR), Todoroki Daiko 
(Osasco/SP), Kotobuki Daiko 
(Paranavaí/PR), Dantai Fe-
nix (Presidente Prudente/SP), 
Ryumei Wadaiko (Araçatuba/
SP), Kouran Daiko (Suzano/
SP). Categoria Mirim: Mi-
zuho Wadaiko (São Berna-
do do Campo), Ryubu Taiko 
(Ibiúna/SP), Wakaba Taiko 
(Curitiba/PR), Zenshin Dai-
ko (Cascavel/PR), Todoroki 
Daiko (Osasco/SP), Aozora 
Daiko (Bragança Paulista/SP) 
e Kouran Daiko (Suzano/SP). 

Categoria Master: Komyo 
(Rio de Janeiro/RJ), Hatsu-
mi Wadaiko (São José do 
Rio Preto/SP), Wakaba Taiko 
(Curitiba/PR), Kouran Dai-
ko (Suzano/SP). Categoria 
Livre: Ishindaiko (Londrina/
PR), Seishin Daiko (Suzano/
SP), Hissho Daiko (Colônia 
Pinhal/SP), Hatsumi Wadaiko 
(São José do Rio Preto/SP), 
Seiryu Taiko (São Miguel Ar-
canjo/SP), Tenryuu Wadaiko 
(São Miguel Paulista/SP), 
Hikari Daiko “A” (Brasília), 
Hikari Daiko “B” (Brasília), 
Dantai Fênix (Presidente Pru-
dente/SP), Ryumei Wadaiko 
(Araçatuba/SP) e Todoroki 
Daiko (Osasco/SP). Catego-
ria Especial: Genryu Wadaiko 
(Capão Bonito/SP), Wakaba 
Taiko (Curitiba/PR), Buenos 
Aires (Argentina). Catego-
ria Odaiko: Kleber Takaha-
shi Morikawa (Ishindaiko/
Londrina), Rafael Jun Morita 
(Ryubu Daiko/Ibiúna), Mile-
ne Hikari Watanabe (Genryu 
Taiko/Capão Bonito), Eder-
son Kazuo Nakahara (His-
sho Daiko/Colônia Pinhal), 
Ceulindo Takayuki Kajiwa-
ra (Wakaba Taiko/Curitiba), 
Guilherme de Oliveira To-
mishima (Dantai Fênix/Presi-
dente Prudente), Igor Hiroshi 
Maciel Matsumoto (Ryumei 
Wadaiko/Araçatuba), Kaiky 
Massaki Valleta Kohigashi 
(Todoroki Daiko/Osasco).

(Aldo Shiguti)

14º FESTIVAL BRASILEIRO 
DE TAIKÔ
Quando: Dia 30 de julho (do-
mingo), a partir das 8h30 ho-
ras
Onde: Grande Auditório do 
Bunkyo (Rua São Joaquim, 
381 - Liberdade)
Informações pelos telefo-
nes: 11/3341-1077

14º Festival Brasileiro deve 
reunir 45 equipes no Bunkyo

Creio que todos já devem 
ter escutado esta afirmação.

“Os campeões são dife-
rentes”.

Realmente eles são dife-
renciados em muitos itens, 
tais como:

Talento, aptidão, biótipo, 
determinação, foco, concen-
tração, disciplina, velocidade 
de raciocínio, superação de 
limites, preparacao física, li-
dar com a pressão, etc.

Porém, nem todos apa-
rentam ser simpáticos, al-
guns não gostam de “tieta-
gem” antes, durante e depois 
da competição, outros são 
reservados, tímidos e nem 
sempre tem desenvoltura 
para encarar um microfone, 
ou público.

O importante é saber res-
peitar o espaço de cada um 
deles e entender que eles são 
campeões e nem todos são 
como os ídolos carismáti-
cos: Senna (automobilismo), 
Guga Kuerten (tênis), Pelé 
(futebol), Oscar (basquete) 
e Serginho (voleibol), entre 
outros.

No tênis de mesa, na mi-
nha opinião, Claudio Kano e 

Cazuo Matsumoto foram os 
campeões nesse tema de fazer 
amizades, ter paciência para 
explicar e ensinar os segredos 
para se ter uma legião enorme 
de fãs e admiradores.  

No último final de se-
mana, em Campo Mourão 
(PR), aconteceu o 52º Cam-
peonato Intercolonial Para-
naense e a brilhante ideia de 
Sergio Ueda, coordenador da 
competição, que convidou o 
atleta olímpico Cazuo Matsu-
moto, e a atleta Pan-america-
na Jessica Yamada para dar 
uma clínica de tênis de mesa, 
antes da competição.

O resultado foi incrível, 
segundo participantes, que 
tiveram a oportunidade de 
aprender e jogar contra am-
bos, sentindo a diferença en-
tre um atleta profissional e 
um amador.

ARqUivO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

Campeão carismático???

naense Janaína Silva na cate-
goria Absoluto.

Em entrevista ao Jornal 
Nippak, ainda em Wroclaw 
– parte da equipe deve de-
sembarcar no dia 2 de agos-
to – Luciana disse que estava 
muito feliz por ter chegado a 
mais uma final.

“Porém, fiquei um pouco 
sentida de perder novamente 
pois chegar ao World Games 
não é fácil. A atleta da Ucrâ-
nia era bem forte e tinha um 
posição bem forte, ficou difí-
cil para mim”, disse a atleta, 
que idealizou e desenvolve o 
projeto “Lutas como forma 
de Educação – Sumô Suza-
no”, com apoio da Prefeitura 
de Suzano, e treina Extreme 
na acadêmia K8 e pilates com 
Kelly Gimenes.

Para ela, o World Games 
é especial. “Trata-se de um 

A peso leve Luciana Wata-
nabe protagonizou uma nova 
façanha no World Games 
2017, realizado na cidade de 
Wroclaw, na Polônia. A atleta 
de Suzano (SP) foi prata nos 
Jogos Mundiais, considera-
dos os Jogos Olímpicos das 
modalidades não olímpicas. 
Para chegar à final, contra 
a ucraniana Trosiuk Svitla-
na, Luciana passou por duas 
atletas da casa: Rozum Alek-
sandra, nas quartas de final, 
e Macios Magdalena, nas se-
mifinais. Com o resultado, a 
brasileira repetiu a façanha de 
2013 – o World Games acon-
tece a cada quatro anos, como 
as Olimpíadas – em Cali, na 
Colômbia, quando também 
ficou em segundo – mesma 
colocação obtido pela para-

evento incrível, toda vez que 
participamos é diferente, sur-
preendente e maravilhoso. 
Dá sempre vontade de vol-
tar e tentar novamente”, com 
Luciana, lembrando que, do 
Brasil, todos venceram pelo 
menos uma luta.

Segundo ela, quem surpre-
endeu foram a Sarah Gomes 
e a Juliana Medeiros. A Sarah 
Gomes chegou entre as seis 
finalistas tanto na categoria 
Pesado quanto na Absoluto. 
“Apesar de ainda ser juvenil, 
a Sarah venceu meninas reno-
madas da Hungria, Mongólia, 
Japão e da Polônia”, disse 
Luciana, acrescentando que a 
médio Juiliana também ficou 
entre as seis melhores em sua 
categoria.

(Aldo Shiguti)

fAcEbOOk/LUciANA wATANAbE

SUMÔ

Na Polônia, Luciana Watanabe repete feito de Cali

Em 2016, o título da categoria Júnior ficou com o Genryu Daiko, de Capão Bonito, que representou o 
brasil no Japão. Na foto, com o grupo wakaba Taiko, de curitiba, campeão na categoria Livre

felipe matsumoto, ii-Sei watanabe e marcos Teruo Tanaka

cazuo matsumoto, Sergio Ueda e Jessica Yamada

Evento reuniu participantes de várias cidades do Paraná

Luciana watanabe, que 
conquistou a medalha de prata

ALDO SHiGUTi
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ANIVERSÁRIO – Amigos do deputado fe-
deral Walter Ihoshi (PSD-SP) organizaram 
no último dia 17, na Associação Hokkaido 
(zona Sul de São Paulo) evento para come-
morar os 56 anos do parlamentar. Estiveram 
presentes familiares e amigos do parlamen-
tar, entre eles, várias lideranças da comuni-
dade nikkei e também de associações, além 
do deputado estadual Pedro Kaká (Pode-
mos) e os vereadores Juliano Abe e Pedro 
Komura, de Mogi das Cruzes. Ihoshi des-
tacou a felicidade de estar entre amigos, al-
guns que não via há anos. “Mas quando se é 
amigo de verdade, parece que foi ontem que 
nos vimos”, disse o parlamentar.

Fotos: Jiro Mochizuki com Akio Ogawa, da Nikkeyweb e o presidente do Enkyo, Akeo 
Yogui

com mikihisa motohashi

walter ihoshi com familiaresO aniversariante com a cônsul adjunto Hitomi Sekiguchi e o 
deputado estadual Pedro kaká

kendi Yamai foi o mestre de cerimônias enquanto Joe Hirata puxou 
o Parabéns

walter ihoshi com Yugo mabe Júnior

ihoshi com equipe do Nikkey matsuri da zona Norte Entre mogianos com Roger kayasima, Pedro komura, Juliano Abe 
e frank Tuda

com o presidente do Hospital Santa cruz, Renato ishikawacom o apresentador kendi Yamai

Evento aconteceu na Associação Hokkaido

DESPEDIDA – A Associação Wan Wan Kai, presidida por 
Hiroyuki Hirasaki, organizou no último dia 3, no Nikkey Pala-
ce Hotel, no bairro da Liberdade, em São Paulo, jantar de des-
pedida em homenagem ao Adido das Forças Armadas do Ja-
pão, Coronel Toru Yamauchi. Presença do presidente da Acal 
(Associação Cultural e Assistencial da Liberdade), Hirofumi 
Ikesaki, entre outros.

Fotos: Jiro Mochizuki

Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade
Centro Médico Liberdade

お問合せ:
ご予約:
人間ドック:
歯科:

会員課 :

(11) 3274-6555
(11) 3274-6508
(11) 3274-6495
(11) 3274-6501

(11) 3274-6494

人間ドック、各種臨床検査、専門科、歯科
各種健康保険取り扱っています

（国際健康保険含む）
 

日本語の診断書を発行します
（人間ドックのみ）

援協会員募集中

Rua Fagundes, 121 - Liberdade - São Paulo - SP / Tel: 3274-6500
www.enkyo.org.br

内科受付時間
月～金 ０８：００～１８：３０

土 ０８：００～１２：００

サンパウロ日伯援護協会
リベルダーデ医療センター

JOE HIRATA – No dia 16 de julho, o cantor Joe Hirata orga-
nizou um evento diferente, o “Comidas Fazenda” no Restau-
rante Tomates e Saladas, na zona Sul de São Paulo. O público, 
que lotou o espaço, cantou e dançou ao som dos sucessos que 
marcaram a carreira do artista. No dia 23, Joe animou o 34º 
Festival Kodomo-no-Sono, Itaquera. E ainda teve fôlego para 
participal do motitsuki, que este ano teve como tema: “Que tal 
juntos???”


