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Realizado este ano pela As-
sociação Cultural Kagoshi-
ma do Brasil na Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil, 
no bairro da Liberdade, o 
12º Kyushu Block Shim-
boku Engueisai contou com 
a participação de cerca de 

400 pessoas que represen-
taram as oito províncias 
japonesas que compõem o 
bloco. Além de Kagoshima, 
participaram os kenjinkais 
de Okinawa, Fukuoka, 
Saga, Nagasaki, Kuma-
moto, Oita e Miyazaki. 

Acontece neste fim de se-
mana (30 de setembro e 1º 
de outubro), na sede da So-
ciedade Beneficente Casa 
da Esperança Kibô-no-Iê, 
mais uma tradicional Fes-
ta do Verde, que este ano 
chega a sua 39ª edição. O 

evento, que acontece desde 
1978, costuma receber um 
público de até 20 mil visi-
tantes e conta com o apoio 
de cerca de dois mil volun-
tários para sua realização. 
Destaques para a gastrono-
mia e shows.
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3ª Asian & Seafood Show espera 
receber cerca de 5 mil visitantes
A Asian & Seafood Show – 
Feira de Pescados e Gastro-
nomia Asiática – abre suas 
portas ao público neste 
domingo (1º de outubro) e 
prossegue na segunda e ter-
ça-feira, no pavilhão ama-
relo do Expo Center Norte, 
na zona Norte de São 
Paulo. A feira oferece uma 
série de atrações gratuitas, 
como as Oficinas de Gas-
tronomia Asiática com re-
nomados chefs – entre eles, 
Shin Koike (embaixador da 
Culinária Japonesa no Bra-
sil), Eiji Tomimatsu, Telma 
Shimizu Shiraishi, Edson 

Yamashita e Marisa Tie-
mi. Na área de exposição, 
fornecedores de alimentos, 
temperos e condimentos, 
embalagens, equipamen-
tos, acessórios, uniformes e 
decoração apresentam suas 
novidades ao mercado. Al-
gumas dessas empresas fa-
rão venda de produtos em 
pequenas quantidades para 
o púbico, que poderá assis-
tir também à final da com-
petição que vai escolher o 
melhor sushiman do País. 
O vencedor irá representar 
o Brasil na World Sushi 
Cup Japan, no Japão.

Kagoshima comemora 
sucesso do 12º Gueinosai

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 11
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Golf & Convention

Horii ComérCio e empreendimentos Ltda.
Rod. Engº Cândido do Rego Chaves, 4500 – SP-39 – Km 50 – ,Anexo Golf

CEP 08751-001 – Jundiapeba – Mogi das Cruzes – SP
Tel. (11) 4721-8911 – Fax (11) 4721-8917

adm@horii.com.br
endereço para correspondência: CEP 08750-970 – Caixa Postal, 2018

39ª Festa do Verde da Kibô
acontece neste fim de semana

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 02
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Toyota investirá mais de R$ 1 bilhão  
no Estado de SP e anuncia Yaris

A Toyota do Brasil reali-
zou nesta segunda-feira, 25 
de setembro, cerimônia em 
sua planta de Porto Feliz. O 
evento marcou o anúncio de 
dois grandes investimentos 
da empresa no País: R$ 600 
milhões para a ampliação 
da unidade de motores de 
Porto Feliz, já anunciados 
no fim do ano passado, e 
R$ 1 bilhão para fábrica de 
Sorocaba. O investimento 

no complexo de Porto Feliz 
possibilitará a fabricação de 
propulsores para outros au-
tomóveis da marca produ-
zidos no país a partir do se-
gundo semestre de 2019. Já 
a unidade de Sorocaba será 
preparada para produzir o 
mais novo carro da Toyota 
para o mercado brasileiro, 
o Yaris, com início de ven-
das no segundo semestre de 
2018.                          Pag 3

VIRADA ESPORTIVA ORIENTAL – O bairro da Liberdade recebeu, nos dias 23 e 24 deste mês, a Vi-
rada Esportiva Oriental que fez parte da Virada Esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de 
São Paulo com o objetivo de aumentar em 20% a prática de atividades físicas. O público teve oportunidade 
conferir algumas modalidades já tradicionais como  o taekwondo e outras nem tanto.                  Pag 12

Miguel Hiroshi Shiratori
assume a Presidência da BSGI

—––——–——————–––——––––––––––—––—–––| Pág. 03

Primeiro sansei a assu-
mir a Presidência da BSGI 
(Associação Brasil Soka 
Gakkai Internacional), Mi-
guel Hiroshi Shiratori inicia 
uma nova era no comando 
da organização. Sucessor 
de Júlio Kosaka, que ficou 
nove anos como presidente 
da BSGI e que assume a 
Presidência do Conselho 

de Orientação, Miguel Shi-
ratori terá como 1º vice-
presidente Julio Tadachi 
China e Naoto Yoshikawa 
como vice-presidente do 
Conselho de Orientação da 
BSGI. Segundo ele, o obje-
tivo é dar continuidade aos 
mesmos ideais de paz, cul-
tura e educação de Daisaku 
Ikeda.
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EM ITAQUAQUECETUBA

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Acontece neste fim de 
semana (30 de setem-
bro e 1º de outubro), 

na sede da Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança 
Kibô-no-Iê, em Itaquaque-
cetuba (SP), mais uma tra-
dicional Festa do Verde, que 
este ano chega a sua 39ª edi-
ção. O evento, que acontece 
desde 1978, costuma receber 
um público de até 20 mil visi-
tantes e conta com o apoio de 
cerca de dois mil voluntários 
para sua realização. 

O espaço gastronômico é 
um dos grandes atrativos da 
festa e entre os destaques es-
tão diversos pratos típicos da 
culinária oriental, churrasco 
e os famosos sonhos, fres-
quinhos e preparados na hora 
pelos pais dos residentes. 
Os visitantes ainda podem 
comprar plantas e flores no 
Espaço Aflord e fazer a fei-
ra no Sacolão da Esperança, 
com hortifruti de qualidade 
e ótimos preços. Além disso, 
o bazar Kibotik conta com 
muita variedade de produtos 
a preços imbatíveis.

Para as crianças haverá um 
cantinho especial, com brin-
quedos, barracas de jogos e, 
para quem gosta de se aventu-
rar na cozinha, o Kibô Chefi-
nhos. No palco, destaque para 
a apresentação dos residentes 
e os shows de Joe Hirata, Ka-
ren Ito, Ricardo Nakase e Ryu 
Jackson, além da participação 
dos atores Guilherme Seta e 
Nicholas Torres. 

A cultura japonesa estará 
representada pelos tambores 
japoneses do Matsuri Dai-
ko, Requios Taiko e apre-

sentações culturais do Kassá 
Odori. Ainda haverá visita 
monitorada para conhecer às 
instalações da sede, Espaço 
Meio Ambiente, com oficinas 
de conscientização e muito 
mais.

Este ano, o coordenador 
da festa, Marcos Hideyuki 
Honda, contará com o apoio 
de cerca de 2 mil voluntários 
de várias entidades, entre elas 

o Projeto Abraço, Mais Ati-
tude e Harmonia Solidária.

Todos os recursos arreca-
dados no evento são destina-
dos à manutenção da Kibô-
-no-Iê e seu trabalho social. 
Fundada por Koko Ichikawa 
em 1963 e oficialmente reco-
nhecida em 8 de janeiro de 
1970, a Kibô-no-Iê acolhe 
hoje cerca de 70 adultos em 
sua sede.

39ª FESTA DO VERDE
Quando: Dias 30/09 (sábado), 
das 10h às 18h, e 01/10 (do-
mingo), das 9h às 17h
Onde: Trav. Hideharu Ya-
mazaki, s/no da Estrada do 
Tronco (altura do km 206 da 
Via Dutra) - Itaquaquecetu-
ba/SP
Convites antecipados 
ou na porta: 
R$ 5,00. Não precisam contri-
buir crianças com até 8 anos e 
idosos acima de 60 anos.
Transporte fretado: 
Contribuição de R$ 5,00 (ida 
e volta).
Saída do Viaduto Mie Ken 
(próximo da Rua da Glória, 
350 - Liberdade)
Saída no sábado a partir das 
9h e, no domingo, a partir das 
8h. Em ambos os dias retorno 
a partir das 15h.
Informações: 
contato@kibonoie.org.br ou 
(11) 5549-2695
Facebook.com/kibonoie
YouTube.com/kibonoie
Instagram.com/kibonoie

Kibô-no-Iê realiza 39ª Festa do 
Verde neste fim de semana

PROGRAMAÇÃO DE 
PALCO DA 39ª FESTA 

DO VERDE*

SÁBADO (30/9)
12H: Rizumo Taisso
12H40: Ricardo Nakase
14H: Kenko Taisso
14H30: Nicholas Torres e 
Guilherme Seta
15H10: Rekios Genno 
Dokoukai Eisa Taiko
15H45: Desfile dos Assis-
tidos
16H15: Nelio Henrique e 
Sanfoneiro
17H05: Esaqueu Castilho
17H45: Sorteios finais
  

DOMINGO (01/10)
10H: Rádio Taisso
13H30: Coral da voluntá-
rias da Kibô-no-Iê
11H10: Kassá Odori
11H30: Tiago e Rodrigo
12H30: Cerimônia de 
abertura
13H10: Joe Hirata
13H55: Hanabi Soran/
Shiawase Soran
14H30: Ryu Jackson
15H10: Apresentação mu-
sical dos residentes pelo 
método Akaboshi
15H35: Karen Ito
16H20: Ryukyu Matsuri 
Daiko
16H40: Agradecimentos e 
sorteios finais

*Programação sujeita à 
alteração sem aviso prévio

Apresentação do Ryukyu Koku Matsuri Daiko na edição passada da Festa do verde

Nicholas Torres (Carrossel)guilherme Seta, Discovery Kids e Carrossel

A cantora Karen ito também estará se apresentandoeste ano

Praça de Alimentação da Festa do verde: sempre concorrida

A Asebex (Asso-
ciação Brasileira de 
Ex-Bolsistas no Ja-
pão) realiza neste sá-
bado, 30, no prédio do 
Enkyo (Beneficência 
Nipo-Brasileira de 
São Paulo), no bairro 
da Liberdade, em São 
Paulo, palestra de di-
vulgação de bolsas de 
estudo e treinamento 
no Japão. Segundo o 
atual presidente da en-
tidade, Felipe Takashi 
Rios Hokama, o evento con-
tará com a presença de repre-
sentantes de instituições que 
oferecem bolsas de estudo, es-
tágio, pesquisa e capacitação 
no Japão, de curta ou longa 
duração, para descendentes 
e não descendentes, além de 
ex-bolsistas que estarão com-
partilhando suas experiências 
vividas no Japão e dando di-
cas de como superar o medo 
e enfrentar o dia a dia no país 
nipônico. Entre as institui-
ções, participam o Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
a Jica (Japan International Co-
operation Agency) e Nippon 
Zaidan, entre outras.

No final, os participantes 
poderão esclarecer suas dúvi-
das tanto com os representan-
tes como com os ex-bolsistas. 
Para Hokama, o público-alvo 
são pessoas que já demons-
tram um certo interesse em 
algum tipo de bolsa e aqueles 
que simplesmente querem co-
nhecer os tipos de bolsas que 
são oferecidos. Segundo ele, 
os cursos costumam aconte-
cer duas vezes por ano. Noi 
primeiro semestre, na Asso-

ciação Hokkaido, participa-
ram cerca de 100 pessoas.

Para Akemi Uchimura, 
que presidiu a entidade em 
2007, a ideia é atingir um 
número maior de pessoas. 
“Muitos ainda nem sabem que 
existe um entidade como a 
Asebex”, disse Uchimura, que 
atualmente é vice-presidente 
da Associação Cultural Ka-
goshima do Brasil. Segundo 
ela, o futuro bolsista precisa 
ter em mente que, uma vez lá 
fora, ele estará representando 
a imagem do Brasil. E suas 
ações podem ganhar repercus-
são, positiva ou negativa.

(Aldo Shiguti)

Palestra de Divulgação de 
Bolsas de Estudo e Treina-
mento no Japão
Quando: Dia 30 de setembro 
(sábado), das 13h30 às 17h
Onde: Enkyo (Rua Fagundes, 
121 – 5º andar – Liberdade)
Entrada: 1 pacote de arroz 
(contribuição voluntária 
que será direcionada ao Ko-
domo-no-Sono)
Informações: 
www.asebex.org.br

ALDO ShigUTi

NESTE SÁBADO

Asebex realiza palestra de 
divulgação de bolsas de estudo e 
treinamento no Japão

Para comemorar a 
chegada da primavera, 
para muitos a estação 
mais aguardada do ano, 
a Comissão de Incre-
mento Social do Bun-
kyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japo-
nesa e de Assistência 
Social) realiza neste sá-
bado, 30, das 18 às 23h, 
no Espaço Multiuso 
da entidade, o 6º Baile 
Primavera Dançante. O 
evento terá animação 
da banda Issamu Music Show 
e traz novidades aos frequen-
tadores assíduos.

Segundo a promoter Beth 
Yajima, atendendo a um pe-
dido seu, o músico fez um 
novo arranjo para a canção 
Haru Ga Kita, bastante conhe-
cida dos japoneses e que fala 
sobre a chegada da primavera. 
“No dia, vamos criar na hora 
uma coreografia em cima deste 
novo arranjo”, revela Beth, 
explicando ainda que a banda 
Issamu Music Show apresenta 
um repertório eclético.

Henrique Matsuo, presi-
dente da comissão, destaca 
que o Espaço Multiuso estará 
todo decorado  para receber 
os convidados. Segundo ele, 
cerca de 400 pessoas cos-
tumam prestigiar os bailes.  
“Na última edição do baile 
faltaram personal dancers 
para atender nosso público, 
mas desta vez traremos mais 
profissionais para o evento”, 

ressalta o vice-presidente da 
Comissão, Sergio Nishino.

Outra atração está reser-
vada para o jantar, que terá 
no serviço “caldeirada de fru-
tos do mar e a já tradicional 
massa”, revela Nishino. 

A arrecadação do evento 
é revertida para a manuten-
ção do Bunkyo e o público 
ainda concorre ao sorteio de 
brindes.
(Aldo Shiguti, com infor-
mações do Bunkyo)

6º Primavera Dançante - Jan-
tar Beneficente
Data: 30 de setembro, sábado, 
das 18h às 23h
Local: Espaço Multiuso Bun-
kyo – Rua São Joaquim, 381 – 
Liberdade – São Paulo – SP
Convites: R$ 35,00 (antecipa-
do) / R$ 40,00 (no dia)
Estacionamento (terceiriza-
do): Rua Galvão Bueno, 540
Informações: 
(11) 3208-1755, com Sayuri

LAZER

Bunkyo comemora chegada da 
estação com 6º Baile da Primavera

Akemi Uchimura e Felipe hokama, 
presidente da Asebex

Beth Yajima e henrique Matsuo

ALDO ShigUTi

DivULgAçÃO DivULgAçÃO
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*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

Notícias falsas,  
vamos prestar atenção!

Gostaria de usar o es-
paço da minha coluna no 
jornal dessa semana, para 
um alerta: “Pessoal, vamos 
prestar atenção na veraci-
dade das notícias antes de 
compartilhar!”. É um apelo, 
por favor!

Vi nas redes sociais, uma 
notícia, cuja a fonte era de 
uma revista muito conhe-
cida, onde dizia sobre um 
terremoto de 6,2 graus no 
Japão, na semana passada, 
e ainda constava uma foto 
de um chão rachado. Tudo 
mentira! O Japão passa 
por abalos sísmicos diaria-
mente, mas não houve ne-
nhum na semana passada 
com esse número alarman-
te, e outra, a foto usada na 
matéria, é do terremoto de 
2011, aquele do tsunami...

Com certeza é um apelo 
informativo, em busca de 
visualizações a todo custo, 
mas para mim e tantos ou-
tros brasileiros que vivem 
no Japão, e tem família no 
Brasil, isso pode ser devas-
tador, perigoso e impactante 
demais! 

Acordei com uma men-
sagem da minha amiga, pre-
ocupada comigo, pois ela 
tinha lido sobre o “aconte-
cido” que a famosa revista 
noticiou. Eu, como tinha 
acabado de acordar, meio 
que sem entender nada, res-
pondi que estava tudo bem. 
Só fui entender o motivo da 
preocupação dela, depois 
que vi o vídeo da youtuber 
Elisa (Elisa no Japão). Onde 
a própria Elisa, fala no ví-
deo sobre a idoneidade da 
notícia. 

Portanto, eu peço, aliás, 
eu imploro, antes de com-
partilhar e passar para frente 
cada matéria sensacionalis-
ta, vamos verificar a fonte, 
estudar os acontecimentos 
reais, pois a disseminação 
de falsas notícias podem 
trazer consequências inima-
gináveis. 

Tenho família no Brasil 
(pai, mãe, filhos, primos, 
tios e avô) imaginem a situ-
ação, eles lendo uma notícia 
dessa, causando um pânico 
generalizado e uma preocu-
pação totalmente desneces-
sária.

Aí quando acontecer de 
verdade, vão demorar para 
acreditar na veracidade de 
cada matéria. Pondo em 
risco a total credibilidade 
na mídia, principalmente 
aquela que se diz “séria”.

O pior é que o título diz 
uma coisa, e no decorrer da 
matéria, deparamos com 
outro tipo de informação, fi-
cando algo tão dúbio e sem 
nexo, que chega a dar nó no 
cérebro de quem lê.

Claro que a mídia tem 
que ter responsabilidades 

quando lança uma notícia 
pro público. Tem que se ter 
a noção exata do público 
alcançado e de onde irá re-
bater.

Antes de escrever cada 
palavra nos meus artigos, 
eu penso, repenso, cada in-
formação é minuciosamente 
estudada e sempre busco as 
fontes das fontes, para ter 
certeza de que não vou dar 
um furo jornalístico sem 
embasamento e sem nexo.

Mas a internet veio para 
isso, e é usada para o bem 
e para o mal, portanto cabe 
a nós, leitor e cidadão filtrar 
o que tem que ser agregado 
e descartar o que não inte-
ressa. E o que não interessa 
são as notícias falsas, apela-
tivas, com títulos chamati-
vos e com zero de conteúdo.

A busca por números al-
tos de visualizações está ex-
trapolando a ética. Se é que 
se existe alguma para esse 
tipo de pensamento. Para 
mim, parece mais uma pros-
tituição de notícias em bus-
ca do sucesso a todo custo. 
Onde o que importa são os 
números altos de acessos 
nas páginas, e não a quali-
dade e veracidade do conte-
údo.

Cadê a responsabilidade 
jornalística? A seriedade? 
Pior é quem compartilha e 
acha que sabe mais que to-
dos.

Uma triste realidade...
Agora entendo o grande 

número de analfabetos fun-
cionais no Brasil, afinal, um 
país onde nem os jornalistas 
sabem elaborar um título 
condizente com o texto e re-
alidade, não pode ser levado 
a sério não é mesmo?

Exatamente por isso, 
precisamos ser seletivos em 
tudo. Vamos nos informar? 
Sim, desde que a fonte tra-
balhe com idoneidade das 
informações. E que a prin-
cipal função da mídia seja 
informar, pelo simples ato 
de informar o seu povo, e 
não buscar o maior número 
de visualizações. Espero 
sempre que, quantidade e 
qualidade possa andar lado 
a lado, e nunca, jamais, a 
necessidade da quantidade, 
ultrapasse os limites da qua-
lidade.

Cuidado com o sucesso a 
qualquer preço!

ENSINAMENTOS

DivULgAçÃO

Primeiro sansei a assumir 
a Presidência da BSGI 
(Associação Brasil Soka 

Gakkai Internacional), Miguel 
Hiroshi Shiratori inicia uma 
nova era no comando da or-
ganização. Sucessor de Júlio 
Kosaka, que ficou nove anos 
como presidente da BSGI e 
que assume a Presidência do 
Conselho de Orientação, Mi-
guel Shiratori terá como 1º 
vice-presidente Julio Tadachi 
China e Naoto Yoshikawa 
como vice-presidente do Con-
selho de Orientação da BSGI.

Segundo Miguel Shirato-
ri, o objetivo é dar continui-
dade aos mesmos ideais de 
paz, cultura e educação de 
Daisaku Ikeda, filósofo, es-
critor, fotógrafo, poeta e líder 
budista japonês que conver-
teu-se ao Budismo de Niti-
ren Daishonin com apenas 
19 anos e tornou-se membro 
da Soka Gakkai, uma organi-
zação que estava então sob a 
liderança de Jossei Toda, seu 
segundo presidente.

Com cerca de 200 mil 
adeptos no território brasi-
leiro, a BSGI tem como ob-
jetivo primordial, desde a 
sua fundação, em 1960, “va-
lorizar cada vida de forma a 
promover o desenvolvimento 
humano em prol da constru-
ção de uma cultura de paz”. 
Para tanto, busca contribuir 
com ações conscientes que 
promovam o potencial hu-
mano, proporcionando a ple-
nitude de cada indivíduo e 
abolindo qualquer tipo de dis-
criminação. Com base em sua 
missão vêm promovendo ex-
posições, intercâmbios com 
universidades e museus entre 
outras atividades nas áreas da 
educação e cultura.

Meta – Para o novo presi-
dente da BSGI, a meta é al-
cançar 300 mil participantes 
até 2030. Segundo ele, o obje-
tivo será conquistado através 
do diálogo nas comunidades 
locais, tendo como base a  di-
fusão da filosofia humanística 
de Nichiren Daishonin, cuja 

diretriz básica é felicidade 
plena de toda humanidade, 
despertando em cada cidadão 
o elevado estado de vida que 
uma pessoa pode atingir. 

“Atingindo essa condi-
ção iluminada, atingiremos 
também a sociedade em que 
vivemos”, explica Miguel 
Shiratori, acrescentando que 
hoje em dia tem sido cada 
vez maior o número de pes-
soas que se identificam com 
os ensinamentos da organi-
zação, que conta com aproxi-
madamente 80% de seus par-
ticipantes formados por não 

descendentes de japoneses.
Com mais de 100 sedes 

regionais espalhadas por todo 
território nacional, além de 
centros culturais nas grandes 
cidades como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Salvador, Lon-
drina, São José dos Campos e 
Mogi das Cruzes, a BSGI de-
senvolve programas de ações 
nas áreas de educação e cul-
tura como o programa da Co-
ordenadoria Educacional cujo 
principal objetivo é estimular 
a compreensão profunda de 
conceitos humanistas e o sa-
ber, orientando educadores 

escritores, oferecendo apoio 
através de artigos, referências 
e indicações bibliográficas; 
documentários e materiais de 
apoio pedagógico. 

Atualmente, a Coorde-
nadoria Educacional conta 
com quatro Departamentos: o 
Makiguchi em Ação; o de Es-
tudos e Práticas em Ciências 
da Educação; de Educação 
Humanista Soka e o Departa-
mento de Orientação Huma-
nista para Pais e Estudantes. 
Desde 2000, a BSGI mantém 
também o Colégio Soka e 
desde janeiro deste ano ofe-
rece o Ensino Médio, além do 
Infantil e o Fundamental.

Na área cultural, as ações  
da BSGI incluem desde a re-
alização de exposições até o 
estímulo às artes através de 
ações como a Orquestra Fi-
larmônica Brasileira do Hu-
manismo Ikeda e o ensino de 
taiko.

Para os interessados em 
conhecer um pouco mais so-
bre a BSGI pode acessar o 
site: www.bsgi.org.br. O pre-
sidente Miguel Hiroshi Shi-
ratori explica que todos estão 
convidados a participar da 
BSGI.

(Aldo Shiguti)

Miguel Hiroshi Shiratori assume 
a Presidência da BSGI

Evento da BSgi alusivo aos 70 anos de conversão do presidente Daisaku ikeda ao Budismo

Miguel Shiratori, Júlio China, Júlio Kosaka e Naoto ishikawa

com seu objetivo de crescer de 
forma sustentável na região, 
produzindo carros cada vez 
melhores.

“Grandes projetos como 
este só podem acontecer 
quando todos trabalham jun-
tos, com um único objetivo 
em mente. É por isso que eu 
gostaria de agradecer ao go-
verno, sindicatos, aos nossos 
colaboradores, fornecedores, 
concessionários e, finalmente, 
aos nossos clientes. A con-
fiança depositada em nós, sua 
parceria e comprometimento 
contribuíram para realizarmos 
este investimento no novo Ya-
ris, que representa uma Toyota 
mais forte no Brasil. Estamos 
crescendo de forma sustentá-
vel, aumentando nosso portfó-
lio, visando a um futuro bri-
lhante do Brasil”, afirma Steve 
St.Angelo, CEO da Toyota 
para a América Latina e Caribe 
e Chairman da Toyota do Bra-
sil e Argentina.

Porto Feliz – Inaugurada em 
maio de 2016, a planta de Por-
to Feliz produz os motores flex 
fuel e a gasolina, Dual VVTi, 
de 1.3L e 1.5L, que equipam 
o compacto Etios, comerciali-
zado no Brasil e em diversos 
países da América Latina, em 
um terreno de 872.500 m2. 
Gerando cerca de 320 empre-
gos diretos e indiretos, com a 
ampliação e início de produção 
dos novos motores, cerca de 
200 oportunidades de trabalho 
serão geradas no complexo.

A fábrica de Porto Feliz é a 
primeira planta de motores da 
Toyota na região da América 
Latina e Caribe e possui a mais 
avançada e inovadora tecnolo-
gia de processos de produção.

A planta de Porto Feliz, que 
já recebeu investimentos de R$ 
580 milhões em sua primeira 
fase, passa a ter um aporte total 
de R$ 1,18 bilhão com a am-
pliação, que já começou. Consi-

A Toyota do Brasil reali-
zou nesta segunda-feira, 25 de 
setembro, cerimônia em sua 
planta de Porto Feliz. O evento 
marcou o anúncio de dois gran-
des investimentos da empresa 
no País: R$ 600 milhões para 
a ampliação da unidade de mo-
tores de Porto Feliz, já anun-
ciados no fim do ano passado, 
e R$ 1 bilhão para fábrica de 
Sorocaba.

O investimento no com-
plexo de Porto Feliz possibi-
litará a fabricação de propul-
sores para outros automóveis 
da marca produzidos no país a 
partir do segundo semestre de 
2019. Já a unidade de Sorocaba 
será preparada para produzir o 
mais novo carro da Toyota para 
o mercado brasileiro, o Yaris, 
com início de vendas no se-
gundo semestre de 2018.

O novo projeto de Soroca-
ba será o sexto da empresa a 
ser apoiado pela Investe São 
Paulo. “A instalação da plan-
ta para a produção do Ethios 
foi um dos primeiros proje-
tos atendidos pela Agência na 
época de sua criação. Nossa 
história se confunde com o de-
senvolvimento da Toyota no 
Estado de São Paulo”, afirma 
o diretor da Agência, Sérgio 
Costa.

Por meio desses dois in-
vestimentos, a Toyota reforça 
seu compromisso de contribuir 
com a sociedade e com a eco-
nomia do Brasil e da América 
Latina e Caribe, além de seguir 

derada uma das plantas Toyota 
mais modernas do mundo, ela 
é uma das primeiras a deter to-
dos os três processos industriais 
dentro de um único local – fun-
dição, usinagem e montagem.

Neste curto período de 
existência, Porto Feliz já conta 
com um feito importante: em 
abril deste ano, menos de um 
ano de sua abertura, a planta 
bateu a marca de 100 mil uni-
dades produzidas de motores 
1.3L e 1.5L do Etios.

Yaris em Sorocaba – Durante 
a cerimônia também foi anun-
ciada oficialmente a produção 
de um novo carro da Toyota 
do Brasil: o Yaris, com início 
de vendas previsto para o se-
gundo semestre de 2018. Para 
isso, serão investidos R$ 1 bi-
lhão para equipar a planta de 
Sorocaba, que passará a pro-
duzir o veículo junto com as 
versões hatchback e sedã do 
Etios. Além disso, 300 postos 
de trabalho diretos e indiretos 
serão gerados com a chegada 
do novo produto à planta.

A fábrica de Sorocaba, que 
celebrou cinco anos de exis-
tência em agosto deste ano e 
foi fruto de um investimento 
inicial de US$ 600 milhões, 
emprega atualmente 1.944 
pessoas e um marco nas opera-
ções da fabricante de veículos 
no Brasil, pois reúne atributos 
das plantas mais modernas da 
Toyota em todo o mundo.

(Investe SP)

FRANCiSCO ROSA/iNvESTE SP

NEGÓCIOS

Toyota investirá mais de R$ 1 bilhão no Estado de SP e 
anuncia Yaris para o segundo semestre de 2018

Steve St.Angelo, chairman da Toyota do Brasil e da Argentina
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COREIA DO NORTE (22/09/2017)

Governo japonês comenta 
declaração feita pelo líder norte-
coreano

O principal porta-voz do 
governo japonês diz que o 
país jamais irá aceitar a decla-
ração do líder norte-coreano, 
Kim Jong Un, em relação ao 
pronunciamento feito pelo 
presidente americano, Donald 
Trump, nas Nações Unidas.

O secretário-chefe do ga-
binete, Yoshihide Suga, disse 
à imprensa na sexta-feira que 
a declaração chega a ser uma 
clara provocação contra a 
segurança regional e interna-
cional. Kim afirmou, no co-
municado emitido mais cedo 
no mesmo dia, que seu país 
está considerando uma me-
dida linha dura de mais alto 

nível de todos os tempos.
Suga disse que o Japão irá 

se preparar contra casos de 
emergência e fazer o possível 
para proteger seu povo, coo-
perando com os Estados Uni-
dos e a Coreia do Sul.

Ele também falou sobre o 
comentário feito pelo chan-
celer da Coreia do Norte, Ri 
Yong Ho, de que a medida 
a ser adotada por Kim pode 
ser um teste de bomba de 
hidrogênio no Oceano Pa-
cífico. Suga citou estar bem 
ciente do comentário, e que 
o governo japonês está pron-
to para responder a qualquer 
tipo de emergência.

NESTA QUINTA (22/09/2017)

Governo japonês convoca sessão 
extraordinária do Parlamento para 
o dia 28 de setembro

O governo japonês infor-
mou o Parlamento sobre seu 
plano para realizar uma ses-
são extraordinária no dia 28 
de setembro. O premiê Shinzo 
Abe deve dissolver a Câmara 
Baixa para uma eleição ante-
cipada no início da sessão.

O secretário-chefe do 
gabinete, Yoshihide Suga, 
transmitiu a data da sessão 
aos diretores das comissões 
diretivas das Câmaras Alta e 
Baixa na sexta-feira.

Membros do maior par-
tido de oposição, o Democrá-
tico, não compareceram para 
protestar contra o projeto de 

dissolução.
Um membro do Partido 

Comunista do Japão disse 
na reunião que as siglas de 
oposição pediram ao governo 
para realizar a sessão extraor-
dinária com base na Consti-
tuição.

O legislador alegou que a 
dissolução da Câmara Baixa, 
sem a realização de uma ses-
são, iria violar a Constituição.

Em resposta, Suga citou 
que o premiê teria dito que 
irá tomar a decisão após vol-
tar de Nova York, onde par-
ticipou da Assembleia Geral 
da ONU.

EXERCÍCIOS MILITARES (22/09/2017)

Japão e EUA conduzem 
treinamento em conjunto no 
Oceano Pacífico

A Força Marítima de Au-
todefesa do Japão revelou 
que tem conduzido exercí-
cios conjuntos com a Mari-
nha dos Estados Unidos no 
Oceano Pacífico.

Membros da força de 
autodefesa disseram que os 
exercícios foram iniciados 
no dia 11 de setembro ao 
largo da costa da região da 
grande Tóquio e da provín-
cia de Okinawa, no sul do 
país.

Eles citaram que as ativi-
dades coincidem com a par-
tida do porta-aviões movido 
a energia nuclear USS Ro-
nald Reagan da sua base em 
Yokosuka, ao sul de Tóquio, 
três dias antes.

Uma foto tirada no dia 14 
de setembro mostra o porta-
-aviões e o destróier Ise da 

Força Marítima de Auto-
defesa do Japão navegando 
lado a lado.

Ainda segundo os mem-
bros, outros destróieres 
estão participando para si-
mular movimentos de em-
barcações japonesas e ame-
ricanas e para assegurar o 
compartilhamento de infor-
mações.

Acredita-se que a força 
de autodefesa tenha revelado 
a respeito do treinamento 
para mostrar a colaboração 
nipo-americana em meio às 
crescentes tensões concer-
nentes aos testes nucleares 
e repetidos lançamentos de 
mísseis feitos pela Coreia do 
Norte.

Os membros dizem que 
os exercícios vão continuar 
até o dia 28 de setembro.

INDENIZAÇÃO (22/09/2017)

Tepco deverá pagar por danos 
causados pelo acidente nuclear 
de março de 2011

A Corte Distrital de Chiba 
ordenou que a Companhia de 
Energia Elétrica de Tóquio, 
conhecida como Tepco, inde-
nizasse as pessoas que foram 
forçadas a deixar suas mora-
dias após o acidente ocorrido 
na usina de energia nuclear 
Fukushima 1.

A corte de justiça orde-
nou, na sexta-feira, a com-
panhia a pagar cerca de 3,4 
milhões de dólares para 42 
dos 45 demandantes que mo-
veram ação contra a Tepco e 
o governo nacional.

Os autores da ação disse-
ram que perderam suas casas 
e empregos por causa do aci-
dente de março de 2011. Eles 
estão exigindo 25 milhões de 
dólares de indenização.

O foco em questão era se 
os acusados eram capazes de 
prever o tsunami que atingiu 

a usina e se eles poderiam ter 
tomado medidas preventivas.

O juiz Masaru Sakamoto, 
que presidiu o processo, não 
considerou o governo como 
culpado pelo acidente. O juiz 
disse que, embora já no ano de 
2006, os funcionários soubes-
sem da possibilidade de um 
tsunami atingir o complexo da 
usina, a introdução de medi-
das seguras não teria, necessa-
riamente, evitado o acidente.

Esta é a segunda sentença 
determinada em uma série de 
ações movidas por cerca de 
12.000 pessoas no que diz 
respeito ao acidente nuclear.

Em março, a Corte Dis-
trital de Maebashi determi-
nou que ambos, o governo e 
a Tepco, eram culpados pelo 
acidente e ordenou as duas 
partes a pagarem pelos danos 
causados.

GUEIXAS (22/09/2017)

Seminário para gueixas é 
realizado em Tóquio

Um seminário para guei-
xas foi realizado em um res-
taurante japonês em Tóquio, 
no distrito de Asakusa, fa-
moso por gueixas, para ajudar 
a se comunicar em inglês com 
turistas estrangeiros e explicar 
sobre a cultura de entreteni-
mento tradicional do Japão.

Muitos turistas estran-
geiros querem participar de 
entretenimentos tradicionais 
com gueixa.

O restaurante diz que, no 
ano passado, recebeu cerca 
de 800 turistas estrangeiros, 
mais que o dobro do número 
registrado há 3 anos.

COMENTÁRIO (26/09/2017)

Perspectivas para a recuperação fiscal do Japão
Shinzo Abe, o primeiro-

ministro do Japão, disse na 
segunda-feira que vai dissol-
ver a Câmara Baixa do Par-
lamento para a realização de 
uma eleição antecipada, com 
o objetivo de obter a aprova-
ção do público ao seu plano 
de alterar a utilização da re-
ceita proveniente do aumento 
do imposto sobre consumo. 
Este aumento está planejado 
para ser implementado em 
outubro de 2019. Tal mu-
dança certamente adiaria a 
meta de atingir o superávit 
primário, atualmente prevista 
para o ano fiscal de 2020.

Hoje, para o Comentário, 
conversamos com Katsuyuki 
Hasegawa, economista-chefe 
de mercados do Instituto de 
Pesquisas Mizuho, sobre as 
previsões para a recuperação 
fiscal do Japão.

Hasegawa diz: "O pri-
meiro-ministro Abe não tem 
sido necessariamente posi-

tivo sobre o aumento do im-
posto sobre consumo. Muitos 
observadores sugerem que 
ele poderá voltar a adiar o 
aumento dos impostos, como 
ele já fez duas vezes. Mas na 
segunda-feira ele disse que 
seguirá em frente com esse 
aumento, como planejado, 
o que eu considero uma sur-
presa positiva.

De acordo com este pla-
no, o objetivo de chegar a um 
superávit primário será adia-
do. Contudo, já está provado 
que é impossível atingir esta 
meta. Mesmo se a economia 
crescer 2% em termos reais, 
e 3% em termos nominais, 
de acordo com este cenário 
bem otimista imaginado pelo 
governo, o Japão ainda teria 
uma dívida nacional de cerca 
de 8 trilhões de ienes no ano 
fiscal de 2020.

O aumento do imposto 
deve gerar cerca de 5 tri-
lhões de ienes a mais na re-

ceita, dos quais, 4 trilhões 
deveriam ser usados para 
pagar dívidas do governo 
e o resto em programas de 
seguridade social, principal-
mente para os idosos. Mas 
agora Abe está dizendo que 
quer redirecionar parte da-
quele dinheiro para custear 
gastos sociais com crianças 
e educação. Esta política, 
por si só, parece razoável, 
mas o problema é que ela 
pode afetar negativamente a 
disciplina fiscal do Japão re-
duzindo fundos que haviam 
sido reservados para dimi-
nuir a dívida do governo.

Dívidas pendentes do go-
verno central e dos governos 
regionais do Japão ultrapas-
sam um quadrilhão de ienes, 
mais do dobro do seu pro-
duto interno bruto. Como a 
dívida é custeada pelas pou-
panças do povo japonês, os 
cofres públicos podem não 
ir a falência em breve, mas é 

inegável que o Japão está na 
posição mais difícil, em ter-
mos de saúde fiscal, de todas 
as nações industrializadas do 
mundo. Preocupações sobre 
a saúde fiscal e a sustenta-
bilidade da nação tendem a 
resultar em mais poupanças e 
menos consumo. Por isso, tal 
sentimento pode ser um ris-
co, em potencial, à economia 
do Japão.

Acho que o governo deve-
ria mostrar com clareza que 
efeito esta proposta poderá 
ter sobre a saúde fiscal do 
Japão. O governo precisa 
ainda apresentar novas metas 
numéricas de médio e longo 
prazo para a recuperação fis-
cal. Tais metas deveriam não 
apenas incluir quando o go-
verno vai chegar a um supe-
rávit primário, como também 
previsões da proporção da dí-
vida pendente em relação ao 
PIB e a perspectiva de futuros 
aumentos sobre impostos."

ARTES (26/09/2017)

Yayoi Kusama participa da pré-
estreia de seu museu em Tóquio

A artista contemporâ-
nea japonesa Yayoi Kusama 
participou de um evento de 
pré-lançamento do museu 
dedicado às suas obras em 
Tóquio. O público poderá 
prestigiar o museu a partir do 
dia 1º de outubro.

Com 88 anos de idade, 
Kusama é conhecida por 
suas pinturas e instalações 

coloridas caracterizadas 
por padrões com círculos e 
tramas. Em 2016, ela rece-
beu a Ordem da Cultura do 
Japão.

No total, serão 45 obras 
na exposição inaugural do 
prédio. O museu tem seis an-
dares e se localiza no Distrito 
de Shinjuku, na região central 
da capital japonesa.

SEM ARMAS NUCLEARES (26/09/2017)

Sobreviventes de bombas 
atômicas querem adesão 
imediata do Japão ao tratado 
antinuclear da ONU

As Nações Unidas cele-
bram em 26 de setembro de 
cada ano, o Dia Internacional 
para a Eliminação Total de 
Armas Nucleares.

Para marcar a data, de-
zenas de pessoas, inclusive 
sobreviventes das bombas 
de Hiroshima e Nagasaki de 
1945, se reuniram nesta ter-
ça-feira na região central de 
Tóquio para coletar assinatu-
ras para um abaixo-assinado 
pedindo a todos os países 
para participarem do tratado 
da ONU, com força legal, que 
proíbe armas nucleares.

No dia 20 de setembro, 
um tratado global foi assina-
do por mais de 50 países e 

territórios na sede da ONU, 
em Nova York. Porém, esse 
acordo está sendo boicotado 
por estados e países com po-
der nuclear e que dependem 
da proteção destas armas, tal 
como.

Um líder do movimento 
contra armas nucleares disse 
que o tratado foi finalmente 
assinado, 72 anos após os 
lançamentos de bombas atô-
micas em Hiroshima e Na-
gasaki. Terumi Tanaka disse 
que essa é a maior oportuni-
dade que o mundo está tendo 
para abolir as armas.

O abaixo-assinado será 
enviado para a sede das Na-
ções Unidas em outubro.

POLÍTICA (26/09/2017)

Eleição antecipada no Japão 
busca aval para plano do 
governo

O primeiro-ministro ja-
ponês, Shinzo Abe, anunciou 
que irá dissolver a Câmara 
Baixa do Parlamento no iní-
cio de uma sessão extraordi-
nária que será realizada na 
quinta-feira.

Ele disse, na segunda-fei-
ra, que quer buscar um aval 
da população sobre questões 
como formas de utilizar a 
receita de um aumento do 
imposto sobre consumo para 
10% planejado para outubro 
de 2019.

Agora é muito provável 
que a campanha oficial para as 
eleições gerais comecem no 
dia 10 do mês que vem, e que 
a votação ocorra no dia 22.

O premiê japonês disse 

que pretende usar os fundos 
adicionais vindos do aumen-
to do imposto sobre consumo 
para realizar seu plano de 
investimento em recursos 
humanos. Segundo Abe, o 
destino desse dinheiro tinha 
sido cogitado para pagar dí-
vidas do governo. Porém, ele 
decidiu diversificar o uso do 
fundo para aumentar a assis-
tência de famílias com filhos.

O premiê se referiu à meta 
de conseguir um superávit 
primário da balança até o ano 
fiscal de 2020. Admitiu que 
será difícil atingir esse obje-
tivo, mas prometeu que seu 
governo irá continuar traba-
lhando em cima da recupera-
ção fiscal.

FUKUSHIMA (26/09/2017)

Governo revisa plano de 
desmonte da usina nuclear 
Fukushima 1

O governo japonês deci-
diu adiar por três anos uma 
das principais etapas do pro-
cesso de desmonte da usina 
nuclear Fukushima 1.

A decisão foi tomada du-
rante reunião do governo na 
terça-feira. Esta é a primeira 
vez em dois anos que uma 
revisão do cronograma de 
desmonte da usina é formal-
mente aprovada.

Segundo o novo plano, 
a remoção de bastões de 
combustível gasto das pis-
cinas de armazenamento 
dos reatores 1 e 2 do com-
plexo vai começar no ano 
fiscal de 2023. Isto signi-
fica um atraso de três anos 
em relação à agenda inicial. 
Apesar disso, não houve al-
teração no planejamento 
para o reator número três, 
onde os bastões serão re-

movidos em meados do ano 
fiscal de 2018.

O governo acredita que 
é preciso remover primeiro 
escombros e substâncias ra-
dioativas.

Apesar da mudança, o 
desmonte da usina continua 
agendado para terminar en-
tre os anos de 2041 e 2051, 
três ou quatro décadas após 
o acidente nuclear de 2011.

Hiroshi Miyano, profes-
sor visitante da Universidade 
Hosei que preside a comis-
são do desmonte da usina 
da Sociedade Japonesa de 
Energia Atômica, criticou a 
alteração. Segundo o profes-
sor, os próximos cinco anos 
mais ou menos do plano es-
tão bem definidos, mas falta 
uma maior clareza para o 
processo de desmonte como 
um todo.
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NESTE DOMINGO

Templo Honpa Hongwanji  
realiza 2º Almoço Beneficente

O Templo Honpa Hon-
gwanji do Brasil realiza 
neste domingo, 1º de ou-
tubro, das 11 às 16 horas, 
em sua sede, na zona Sul 
de São Paulo, a 2ª edição 
do Almoço Beneficente. 
Haverá venda de comidas 
típicas como yakissoba, 
pastel, oniguiri, churrasco, 
okowa e inarisushi, entre 
outros além de doces. Tudo 
preprado com carinho pelo 
Fujinkai, Gojikai e Grupo de 
Escoteiros do Hongwanji.

O convite antecipado cus-
ta R$ 20,00 e dá direito a chá, 
docinhos e cinco rodadas de 
bingo. Parte da arrecadação 
será revertida em prol o Re-
canto de Repouso Sakura 
Home, mantido pelo Enkyo 
em Campos do Jordão.

2º Almoço Beneficente Tem-
plo Honpa Hongawanji do 
Brasil
Quando: Dia 1º de outubro, 
domingo, das 11 às 16 horas
Onde: Rua Changuá, 108 
(próximo à estação Praça da 
Árvore do metrô)
Informações pelo telefone: 
11/2275-8677 / 2578-4718

CULINÁRIA

DivULgAçÃO

A Asian & Seafood 
Show – Feira de Pes-
cados e Gastronomia 

Asiática – abre suas portas 
ao público neste domingo 
(1º de outubro) e prossegue 
na segunda e terça-feira, no 
pavilhão amarelo do Expo 
Center Norte, na zona Norte 
de São Paulo. A feira oferece 
uma série de atrações gra-
tuitas, como as Oficinas de 
Gastronomia Asiática com 
renomados chefs – entre eles, 
Shin Koike (embaixador da 
Culinária Japonesa no Bra-
sil), Eiji Tomimatsu, Telma 
Shimizu Shiraishi (Aizomê), 
Edson Yamashita e Marisa 
Tiemi.

Na área de exposição, for-
necedores de alimentos, tem-
peros e condimentos, embala-
gens, equipamentos, acessó-
rios, uniformes e decoração 
apresentam suas novidades 
ao mercado. Algumas dessas 
empresas farão venda de pro-
dutos em pequenas quantida-
des para o púbico, que poderá 
assistir também à final da 
competição que vai escolher 
o melhor sushiman do País. 
O vencedor irá representar o 
Brasil na World Sushi Cup 
Japan, no Japão.

Na abertura oficial da 
feira, dia 1º de outubro (do-
mingo), o Grupo Shinkyo 
Daiko faz uma apresentação 
de taikô, os milenares tambo-
res japoneses. 

A expectativa da Francal 
Feiras é receber um público 
estimado em cerca de 5 mil 
visitantes.

Segundo a gerente de Ne-
gócios da Asian & Seafood 
Show, Lúcia Cristina de Buo-
ne, o público alvo são restau-
rantes, chefs, lojas especiali-
zadas, escolas de gastrono-
mia, buffets, supermercados 
e distribuidores entre outros. 
“Como toda feira nova, ainda 
temos um grande trabalho 
pela frente de convencimento 
junto aos fornecedores do po-
tencial de crescimento deste 
mercado e da demanda por 
novos produtos”, disse ela, 
explicando que “nosso obje-
tivo é que a Asian & Seafood 
Show seja um evento que in-
tegre conhecimento e negó-
cios”.

Facas e Wagyu – Além das 
aulas com grandes chefs, a 
feira apresenta este ano novi-
dades como o Wagyu, consi-

derada “a carne mais saboro-
sa e cara do mundo” – vinda 
diretamente do Japão – além 
de facas, temperos e pesca-
dos entre outros. “Para os 
profissionais da gastronomia 
asiática, a feira é uma visita 
obrigatória”, conta de Buone, 
acrescenrando que 2017 está 
sendo um ano “muito difícil 
para o setor de eventos, o que 
evitou que conseguíssemos 
atingir um número maior de 
visitantes”. “Mas temos cer-
teza que a tendência desta 
feira é crescer ano a ano”, 
destacou, lembrando que, de 
acordo com levantamento re-
alizado pela própria Francal 
aponta a existência de pelo 
menos 3 mil estabelecimen-
tos de comida oriental na 
Grande São Paulo, conside-
rando restaurantes exclusiva-
mente asiáticos, temakerias, 
buffets e restaurantes que in-
cluem a culinária japonesa e 
asiática no seu cardápio. 

Números – “Começamos a 
pesquisa deste mercado em 
início de 2013, quando as 
associações do setor infor-
mavam 750 restaurantes asi-
áticos no Brasil. Em apenas 6 
meses de pesquisa, feita com 
fornecedores e mapeamento 
local por Estado, atingimos 
na época 1.500 restaurantes, 
o que deu base para fortalecer 
nosso projeto da feira”, conta 
Lúcia Cristina, afirmando 
que, “com a primeira edição 
do evento, por meio da divul-
gação, cadastramento de vi-
sitantes e trabalho de campo, 
finalizamos a edição de 2015 
com mais de 2.500 restauran-
tes somente na Grande São 
Paulo e mais de 7 mil no Bra-
sil. 

“Dentro destes números, 
estão todos os restaurantes 
de perfil asiático, incluindo 
temakerias, food trucks e 
buffets temáticos”, observa, 
revelando que os bairros de 
Pinheiros, Itaim, Moema e 
Liberdade são os que conce-
tram o maior número de res-
taurantes especializados na 
Grande São Paulo.

“Para chegarmos ao tama-
nho deste mercado no Brasil, 
utilizamos com base uma mé-

dia de 150 pessoas atendidas 
por dia e um ticket médio 
de R$ 80,00.  Fazendo uma 
conta bem comedida perante 
o mercado, atingimos um mo-
vimento mínimo estimado, 
somente no mercado de São 
Paulo de R$ 13 bilhões por 
ano. Aplicando isso para o 
território brasileiro, podemos 
dimensionar um mercado de 
aproximadamente R$ 19 bi-
lhões”, garante Lúcia, expli-
cando que “é a primeira vez 
que uma instituição consegui 
dimensionar o potencial do 
mercado da gastronomia asi-
ática no Brasil”.

Crise – Para ela, “como to-
dos os demais setores, a bu-
rocracia emperra o cresci-
mento deste mercado”. “O 
consumidor brasileiro busca 
inovação, novidades e criati-
vidade na gastronomia e por 
isso a importação de produtos 
vindo diretamente dos países 
asiáticos é uma necessidade 
evidente para o crescimento 
deste mercado. Estamos tra-
balhando para que que na 
próxima edição tenhamos ex-
positores destes países”, ante-
cipou Lúcia, calculando que 
existem hoje  cerca de 800 
fabricantes, produtores e im-
portadores de alimentos para 
culinária asiática no Brasil. 

(Aldo Shiguti)

ASIAN & SEAFOOD SHOW 
2017 – 3ª FEIRA DE PESCA-
DOS E GASTRONOMIA ASI-
ÁTICA
Quando: De 1 a 3 de outubro 
de 2017 (domingo a terça-fei-
ra), das 13 às 19h30
Onde: Expo Center Norte – 
Pavilhão Amarelo
Entrada franca
Informações: www.asiansea-
foodshow.com.br

3ª Asian & Seafood Show começa 
neste domingo com proposta de  
integrar conhecimento e negócios

MUNDO VIRTUAL

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

Nos dias atuais, grande 
parte de nossa vida no 
mundo virtual se passa nos 
celulares multifuncionais, 
também chamados smar-
tphones, porque incorpo-
ram  funções que vão muito 
além de simplesmente fazer 
ligações, como por exem-
plo, recepção e envio de e-
-mails, envio de mensagens 
por aplicativos, localização 
por GPS, armazenamento 
de  fotos e arquivos de com-
putador.

Sobre o tema da privaci-
dade, é partir da Constitui-
ção Federal que se constrói 
a proteção a direitos como 
intimidade, vida privada, 
honra e imagem, mas esta 
proteção precisa ser con-
cretizada através de leis di-
zendo o que pode ou não ser 
feito, onde e como, e quem 
tem o poder para fazê-lo.

Já há alguns anos vemos 
notícias sobre as operado-
ras de telefonia guardarem 
dados pessoais dos seus 
clientes, e que com o uso 
deles se chegou à localiza-
ção geográfica do usuário, 
para determinar e identificar 
pessoas como participantes 
de protestos onde teriam 
sido praticados atos de van-
dalismo. Daí eu pergunto: 
até onde vai a nossa priva-
cidade no uso dos celulares? 
Qualquer pessoa pode ter 
acesso a nossas informações 
pessoais? Autoridades ad-
ministrativas podem? A Po-
lícia pode acessá-los? Este 
acesso depende de autoriza-
ção judicial?

Pela Lei do Marco Civil 
(lei 12.965/14), o uso da in-
ternet acontece através dos 
provedores de conexão e 
dos provedores de aplica-
ções, não se admitindo que 
eles nos identifiquem direta-
mente para quaisquer finali-
dades, pois nossa privacida-
de precisa ser protegida, aí 
estando abrangidas as prefe-
rências pessoais e os hábitos 
de consumo.

No Judiciário, existe en-
tendimento de que a priva-
cidade de nossos celulares 
envolve somente as infor-
mações em trânsito, e não 
aquelas que tenham ficado 
armazenadas: chegou a ser 
decidido que o acesso ao 
conteúdo armazenado em 
telefone celular ou smar-
tphone, quando determi-
nada judicialmente a busca 
e apreensão destes apare-
lhos, não ofende o art. 5º, 
inciso XII, da Constituição 
da República, porquanto o 
sigilo a que se refere o alu-
dido preceito constitucional 
é em relação à intercepta-
ção telefônica ou telemática 
propriamente  dita,  ou  seja,  
é da comunicação de dados, 
e não dos dados em si mes-
mos.

Mas tais decisões, a meu 
ver, deixam de considerar 
que a própria Lei do Marco 
Civil prevê, dentre os direi-
tos do usuário, a inviolabi-
lidade e sigilo de suas co-
municações privadas arma-
zenadas, salvo por ordem 
judicial.

Acredito que a análi-
se do tema vem evoluindo, 
pois também vem sendo de-
cidido que há necessidade 
de ordem judicial “clara”, 
“expressa” e “fundamenta-
da” para permitir o acesso 
aos dados armazenados em 
nossos celulares, diante da 
garantia que a Constitui-

ção Federal nos dá sobre 
serem invioláveis a nossa 
intimidade e privacidade, 
e da imensa quantidade de 
informações que são arma-
zenadas nestes aparelhos 
(mensagens de texto, voz e 
e-mail, fotos, vídeos, geolo-
calização, documentos, den-
tre outros). 

Como parte desta evo-
lução, vale registrar que na 
Câmara dos Deputados está 
em tramitação o projeto de 
lei 6.960/17, que altera a Lei 
do Marco Civil para am-
pliar o conceito de terminal, 
que passa a ser considerado 
qualquer dispositivo fixo ou 
móvel que se conecte à in-
ternet: com tal alteração, os 
direitos previstos na referida 
lei são expressamente esten-
didos aos celulares, smar-
tphones, tablets e similares.

O projeto 6.960/17 tam-
bém traz ampliação do di-
reito à inviolabilidade e si-
gilo das comunicações, que 
passa a abranger as comuni-
cações privadas e as comu-
nicações armazenadas, tanto 
em terminais fixos como em 
terminais móveis.

É claro que há uma outra 
hipótese possível, além da 
autorização judicial, onde 
nossa privacidade encontre 
limite: a permissão dada 
pelo proprietário do celu-
lar, para que as autoridades 
públicas tenham acesso ao 
conteúdo armazenado, o 
que já vem sendo admitido 
na jurisprudência.

Neste particular, vale 
trazer à lembrança, para 
analogia, que existe previ-
são no Código Penal sobre 
a admissibilidade da confis-
são realizada pelo acusado 
de forma espontânea, e no 
Código de Processo Penal 
sobre a admissibilidade do 
ingresso em domicílio pelos 
agentes policiais com a au-
torização do proprietário.

Deste modo, também é 
admissível que o proprie-
tário do aparelho celular 
permita o acesso, forneça o 
código ou realize o desblo-
queio, para que as autori-
dades públicas verifiquem 
o conteúdo armazenado; 
entretanto, é necessário que 
tais autoridades tomem o 
cuidado de registrar docu-
mentalmente que este for-
necimento foi espontâneo, 
pois muitas vezes se vê a 
falta de esclarecimento ao 
proprietário do celular, que 
ou é coagido ou é ludibriado 
para permitir este acesso.

Por fim, além da prote-
ção dos celulares como uma 
extensão natural de nossa 
casa e nossos bens, vejo 
com bons olhos o referido 
projeto de alterar a Lei do 
Marco Civil, para tornar 
claro e obrigatório aquilo 
que vem sendo dito pela ju-
risprudência, pois do ponto 
de vista “Civil” nossa pri-
vacidade necessita de pro-
teção, e do ponto de vista 
“Penal” não somos obriga-
dos à autoincriminação (ou, 
diante de certo ditado jurí-
dico, ninguém é obrigado a 
se acusar).

Até onde vai a privacidade 
em nossos celulares?

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
DIA 1 (DOMINGO)

13h e 15h30: Apresenta-
ção de Taiko com o grupo 
Shinkyo Daiko
13h45 às 18h45: Oficinas de 
Gastronomia Asiática -Série 
de aulas-show com renoma-
dos chefs e cardápios va-
riados da culinária oriental: 
Celso Ishiy (sommelier de 
saquê), Eiji Tomimatsu, Tel-
ma Shiraishi (Aizomê), Regi-
na Hwang (Portal da Coreia) 
e Edson Yamashita.

DIA 2 (SEGUNDA-FEIRA)
10h às 16h20: Copa Bra-
sil Best Sushiman – Final 
do concurso que representa 
a etapa brasileira oficial da 
competição mundial World 
Sushi Cup, realizada anual-
mente no Japão desde 2013. 
Os 16 concorrentes irão se 
apresentar na feira na pre-
sença do público e dos jura-
dos e preparar dois tipos de 
sushi: o tradicional e o cria-
tivo. O anúncio dos três fina-
listas sai às 17h30. O grande 
campeão vai representar o 
Brasil na próxima edição do 
World Sushi Cup, no Japão.
16H30 às 19h30: Oficinas 
de Gatsronomia Asiática – 
Série de aulas-show com re-

nomados chefs e cardápios 
variados da culinária orien-
tal: Toshi Kawanami (Res-
taurante Kinu) e Shin Koike 
(Sakagura), embaixador da 
Culinária Japonesa no Brasil.
9h às 17h: Workshop Aqui-
cultura Continental e Mari-
nha – Promovido pelo Insti-
tuto da Pesca, órgão ligado 
à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, o encontro é desti-
nado a chefs de cozinhas, do-
nos de restaurantes, aquicul-
tores, investidores e demais 
interessados. 
Evento pago: R$ 120,00 (an-
tecipado) e R$ 150,00 (no dia 
do evento)

DIA 3 (TERÇA-FEIRA)
13h às 18h: Oficinas de Gas-
tronomia Asiática – Série de 
aulas-show com renomados 
chefs e cardápios variados 
da culinária oriental: Hideko 
Homna (ceramista), Marisa 
Tiemi Ono, Eiji Tomimatsu, 
Danilo Galhardo (Buffet Pé-
rola Del Mare) e Yukontorn 
Tappabutt (culinária tailan-
desa).

*Programação sujeita a alte-
ração sem aviso prévio

Público esperado para este ano é de cerca de 5 mil visitantes nos três dias de funcionamento

Feira apresentará novidades como facas importadas

Membros da Comissão Organiza-
dora do Almoço Beneficente

ALDO ShigUTi
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Fernando K. Onuki entre Shiguero Orita, coordenador do curso e o 
deputado helio Nishimoto, paraninfo da turma

COMUNIDADE

FOTOS: JiRO MOChizUKi

No último dia 17, a 
Associação Centro 
Cultural Tochigi do 

Brasil realizou em sua sede 
social, na Vila Mariana (zona 
Sul de São Paulo), a forma-
tura do Curso de Liderança 
e Oratória e o seu keirokai 
(homenagem aos associados 
com mais de 75 anos).

A festa teve início com a 
cerimônia de formatura, com 
a mesa composta por: Tomoe 
Fukuda (diretor da Associa-
ção Tochigi), Shiguero Ori-
ta (coordenador do curso), 
Augusto Sakamoto (presi-
dente da Associação Tochi-
gi e orientador do curso), o 
deputado Hélio Nishimoto 
(paraninfo da turma), e Célia 
Wada (presidente da CMQV 
- Câmara Multidisciplinar de 
Qualidade de Vida do Estado 
de São Paulo).

Nos seus discursos, o 
coordenador do curso Shi-
guero Orita e o orientador 
Augusto Sakamoto desta-
caram a importância da ini-
ciativa, que tem como obje-
tivo formar novos líderes e 
ajudar as pessoas nos seus 
relacionamentos familiares, 
com os amigos e também no 
trabalho. “Esse curso ajuda 
a pessoa se expressar me-
lhor, argumentar, debater e 
também negociar melhor”, 
finaliza Orita.

O deputado Hélio Nishi-
moto lamentou o momento 
atual e destacou a importân-
cia e a necessidade de cur-
sos como esse na formação 
e preparação de novos lide-
res. “Estamos precisando de 
novas lideranças”, disse Ni-
shimoto, que já presidiu por 
duas vezes a Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar 
da ALESP – Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo.

Célia Wada, da CMQV, 
falou da índole dos japone-
ses, de serem mais reserva-
dos, porém destacou o com-
prometimento dos nikkeis em 
projetos e trabalhos em todas 
as áreas e enfatizou a impor-
tância de cursos como esse, 
que ampliam a capacidade do 
indivíduo na área pessoal e 
profissional.

Em seguida, os forman-
dos, um a um, apresentaram 
e falaram das razões e moti-
vos que os levaram a fazer o 
curso e deram um breve rela-
to do seu aprendizado. Todos 
elogiaram a forma e o conte-
údo do curso, que foi dividido 
em 10 aulas semanais, cada 
uma com cerca de 2h30.

Opiniões – O arquiteto Fer-
nando Kenzo Onuki, 32 anos, 
disse que recebeu grande in-
centivo da mãe Julia e afir-
mou: “saio muito melhor do 
que quando entrei, o curso é 
muito bom e certamente vai 
me ajudar no relacionamento 
em casa, com os amigos e 
também no trabalho”. Opi-

nião que é compartilhada por 
outra formanda, a sua prima 
Verônica, que aprovou a parte 
prática do curso. “Os resulta-
dos eram visíveis de uma aula 
para outra”, finaliza a jovem 
designer gráfica.

A estudante de medicina 
Nicole Takakura Gaggioli e 
Tiago Naoto Kamigasawa, 

analista de desenvolvimento 
de sistemas, também só ti-
nham elogios para o curso. 
“Antes eu era a mais quie-
tinha do grupo, tinha muita 
dificuldade para falar e hoje 
melhorei muito neste aspec-
to”, conta a otimista Nicole. 
Tiago disse que o curso o aju-
dou a se expressar melhor e 
perdeu o medo de falar em 
público.

Receberam o certificado 
de conclusão do Curso de Li-
derança e Oratória da Asso-
ciação Tochigi: Akira Okiya-
ma Martins, Cyntia Naomi 
Hirose, Eliana Junko Ishi-
zuka, Elisa Toshie Saito, Fer-
nando Kenzo Onuki, Henri-
que Kenzo Kuroki, Henrique 
Hiroshi Yokota, Kimiko Fu-
nai, Lilian Emi Kuroki, Lina 
Lopés, Marcio Jun Toyoda, 
Mayumy Zukeran, Miche-
le Mayu Miyamoto, Nicolas 
Massatomo Nagao, Nicole 
Takakura Gaggioli, Sandra 
Tieko Inoue, Tiago Naoto 
Kamegasawa e Verônica Yuri 
Onuki.

A cerimônia de formatura 
contou com a presença de 
muitos familiares, em espe-
cial dos pais que participaram 
do emocionante keirokai, 
onde foram homenageados 
36 associados e associadas 
com mais de 75 anos.

Todos os presentes par-
ticiparam de um concorrido 
almoço oferecido pela direto-
ria da tradicional associação 
nikkei. Como todas as festas 
da comunidade, esta também 
contou em sua parte final com 
um animado karaokê.

(Osmar Maeda, especial 
para o Jornal Nippak)

Formatura de curso e keirokai
movimentam Associação Tochigi

Hélio Nishimoto entrega certificado para Veronica Onuki

O deputado hélio Nishimoto foi o paraninfo da Turma

Augusto Sakamoto, presidente do Tochigi Kenjinkai e orientador 
do curso

Evento serviu para comemorar a formatura do Curso de Liderança e Oratória e também o Keirokai

  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 futuro do bebê
(crônica publicada no jornaleco-lógico Na Moita da 

AgCen-BB, EM JULHO DE 1991)

Regina, exausta, chega 
em casa numa 6ª.feira, úl-
timo dia de trabalho antes 
da vinda do seu primeiro fi-
lho. Deita-se no sofá da sala 
e acariciando a imensa bar-
riga, murmura:

- A vida não tá fácil: o 
salário, uma miséria, as con-
tas pra pagar, um sufoco; 
no serviço, a maior tensão;  
mas pelo menos, para ame-
nizar a barra, vou ter você 
filhinho querido...

- Tsk... tsk... tsk...
- Ué, quem fez esse baru-

lho? Estou só em casa. Será 
que estou delirando? Ah, já 
sei deve ser o meu estôma-
go igual aquele comercial. 
Você quer uma sopinha, es-
tômago?

- Não tô com fome. Só 
quero dizer que não quero 
sair daqui.

- Ah, é você, fofinho! Fa-
lando antes de nascer? Que 
precoce!

- Falando e ouvindo to-
das as suas queixas do ban-
co, do supermercado, do sa-
lário defasado, da greve, do 
TST e do escambau!

- Meu Deus! Nem nas-
ceu e já é do PT!

- Só saio daqui quando 
acabar esse baixo astral, 
esse baixo salário, essa bai-
xaria que qualquer “baixi-
nho” percebe.

- Mas, filhinho, sei que 
você é um menino porque o 
Dr. Jair me contou, e disse 
também que você vai nascer 
neste mês. Sua data-base é 
julho.

- Pois deveria ser se-
tembro. Quem mandou vo-
cês serem afoitos. Além de 
abusadinhos, são apressadi-
nhos. Agora, pode esperar 
sentada.

- Esperar mais? 9 meses 
já não é demais? E seus avós 
que nem dormem mais es-
perando o primeiro netinho? 
O que vou falar aos amigos, 
parentes, vizinhos?

- Só vou sair quando sair 
a reposição salarial que es-
tou ouvindo há meses, os 
40% da equiparação com o 
Bacen ou o pagamento dos 
3% da ação de 1974 y otras 
cositas más.

E bota cositas más nisso!
- My God! Será que ele 

é a reencarnação do Prestes, 
prestes a nascer e se recusa.?

- Quero saber uma coisa: 
eu vou ter um quarto só pra 
mim?

- Não, mas quem sabe no 
ano que vem...

- Tá vendo só? Você vive 
falando que o Banco está 
pagando um quarto do que 
você ganhava etc. etc. agora 
um quarto pro papai, digo, 
neném aqui, nem pensar, 
né?

- Filhinho, seja razoável, 
o seu nascimento vai nos 
trazer tanta alegria que todo 
esse baixo astral vai sumir. 
Eu te prometo.

- Vai piorar, isso sim. 
As fraldas estão caríssimas, 
os pediatras cobrando uma 
fortuna, e o preço das rou-
pinhas nem se fala. Vocês 
que já estão afundados no 
cheque-ourocard como é 
que vão ficar? Falidos e mal 
pagos, certo?

- Filhinho, não me toru-
re. Seja mais soft. Eu posso 
passar mal...

- Se você passar mal, não 
me importo. Mas se cozi-
nhar mal... E tem mais, se 
não quiser me esperar, paci-
ência. Arrumo uma barriga 
de aluguel porque liquidez é 
o que não me falta.

- Chega, seu pirralhinho! 
Eu, como mãe, não estou 
gostando de sua atitude. 
Caso você não nasça até 
amanhã, vou publicar...

- Calma, Dona Lafaiete!
- ... uma convocação no 

jornal exigindo o seu com-
parecimento porque você, 
apesar de ser meu maior pa-
trimônio, abusou...

- Pode publicar. Nem 
sei meu nome. Aliás, pode 
me chamar de Setembrino. 
Você sabe o porquê.

- Não acredito. Não! 
Não! Não!

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

- Querida, acorde! Que 
houve? Acabei de chegar 
e vi você falando e se re-
mexendo durante o sonho. 
Será que o filhinho está che-
gando?

    - Tsk... tsk... tsk... 
- Que você disse?
- Nada. Deve ser o meu 

estômago pedindo uma so-
pinha...

(A Busado da Silva)

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

O prazo do concurso de crônicas Itadakimasu 2!  se en-
cerrará no sábado, dia 30/9. Bora finalizar a crônica e bri-
lhar no discovernikkei.org.

Tudo sobre o concurso, neste link: http://www.discover-
nikkei.org/pt/journal/chronicles/itadakimasu2/

 
Boa sorte!

MMMMMMMMMMMM
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chicohanda@yahoo.com.br

Um olhar sobre o Japão
Em recente viagem a 

este país enigmático, a ter-
ceira realizada por inte-
resses pessoais, ainda me 
causou um espanto. Não se 
trata apenas em perceber 
que os japoneses dirigem os 
seus carros na mão direita, 
como os ingleses, uma ma-
neira pouco convencional se 
acostumados que estamos 
na mão esquerda tal feito 
pelos americanos. Também, 
os japoneses, na maneira 
tradicional, sentam-se nos 
tatames o que causa uma 
dor terrível naqueles não 
acostumados, incluindo-se 
os habitantes do resto do 
mundo. Não se trata apenas 
em sentar-se desta maneira, 
mas de forma adequada, 
com a coluna alinhada e de-
monstrando suavidade.

Com a proximidade das 
olimpíadas de 2018, o Ja-
pão também se prepara para 
receber os visitantes estran-
geiros. Em todo as estações 
de trem os anúncios são fei-
tos desde agora em japonês 
e inglês, em outros locais, 
também em chinês e core-
ano. Os turistas são muitos. 
Há quem se comunique em 
inglês nas estações. Justa-
mente próximo às estações 
diversos hotéis disputam os 
hóspedes. No Japão, fiquei 
sabendo, de que o transporte 
ferroviário encerra suas ati-
vidades num determinado 
horário. Nesse caso, o via-
jante terá que recorrer aos 
serviços da cadeia hoteleira 
local. Mas deve evitar che-
gar de chofre. Seria acon-
selhável fazer uma reserva 
através da internet.

Se a rede de comunica-
ção é eficiente, a sua efici-
ência me causa um certo 
desconforto. Se fosse menos 
eficiente, pelo menos, have-
ria espaço para alguma im-
provisação. Poderia dizer de 
outra forma: usar a criativi-
dade. Mas isso não acontece 
por lá. Pelos altos falantes, 
anuncia o número dos car-
ros, inscrito também nos bi-
lhetes que se adquire pelas 
máquinas de venda automá-
tica. O horário é seguido à 
risca, sem nenhuma altera-
ção. Se o trem sair às 7h03, 
pode-se tornar um pesadelo 
se tomar às 7h00, pois o 
destino pode ser totalmente 
diferente. De tal forma que 
os japoneses são fissurados 
pelo horário, existe um sis-
tema que regula os relógios 
de todos os seus habitan-
tes. Por onda de rádio, os 
relógios são ajustados. Por 
isso, não existe um horário 
diferente para cada relógio, 
numa grande libertinagem 
liberal e individualista.  
“Tenho o direito de atrasar, 
conforme a minha vontade”, 
poderia causar um grande 
transtorno social.

Um morador do Ja-
pão me disse de que tem-
pos atrás todo o sistema de 
transporte férreo de Tóquio 
parou devido um acidente. 
Não foi uma pessoa que se 
jogou nos trilhos, mas ape-
nas o chapéu de um passa-
geiro caiu na linha. Foi o 
suficiente para se instalar o 
imprevisto, tendo o causa-
dor arcado com uma pesada 
multa. Ainda que aconteça 
o imprevisto, os japoneses 
não são dados a isso.

Numa sociedade de 
iguais, país pequeno e po-
pulação significativa para 
ocupar as planícies, pois o 
resto é formado por monta-

nhas, o Japão implantou um 
sistema de códigos, etique-
tas, formas e mesuras que 
facilita o relacionamento 
humano. Não que sejam an-
tissociais, mas tímidos no 
relacionamento entre desco-
nhecidos. Ficam esperando 
que alguém dirija a palavra 
primeiro, que respondem de 
maneira cordial. Da popula-
ção que se desloca, usando 
o sistema férreo, puxam as 
malas com rodinhas, tanto 
os jovens, as mulheres, ho-
mens e idosos. Naquele país, 
viajar é um desejo comum, 
pois existe segurança sufi-
ciente no meio de transporte 
e facilidade do meio hotelei-
ro. Conforme me disseram, 
muitos aposentados, livres 
da obrigação de criar seus 
filhos menores, lançam-se 
a realizar viagens. Alguns 
viajam, inclusive, separa-
dos, cada um com o destino 
de sua preferência. Se qui-
serem levar mais de uma 
mala, podem solicitar os 
serviços de entrega rápido, 
retirando seus pertences no 
local que desejar. Possivel-
mente a mala poderá chegar 
antes mesmo de seus donos.

No Japão, parece que o 
sucesso do capitalismo for-
mou hegemonicamente uma 
classe média estável, de as-
salariados. Sem a presença 
significativa de uma classe 
c e d, não conseguem os 
serviços de uma faxineira. 
Ninguém tem uma empre-
gada doméstica. Na depen-
dência de quem preste estes 
serviços, principalmente nas 
linhas de produção, depen-
dem de mão-de-obra estran-
geira. Mão-de-obra de valor 
mas visto com desconfiança 
pelos japoneses. Quando se 
percebe a presença de um 
estrangeiro, não sendo este 
um turista, é um trabalhador 
comum para serviços espe-
ciais. Não sendo japoneses, 
são estrangeiros trabalhado-
res que se comportam como 
tal. Diferentes daqueles, 
sofrem discriminação pelo 
fato de serem diferentes. 
Não gastam suas finanças, 
como os japoneses em via-
gens, roupas e maquilagem.

Sendo uma condição 
dos países desenvolvidos, a 
enxurrada de migrantes fu-
gindo da guerra, da miséria, 
tem modificado a sociedade 
local. Ao mesmo tempo 
que o capitalismo promove 
a riqueza, o bem-estar ma-
terial, outros frutos de sua 
consequência padecem na 
pobreza. Mas a própria ri-
queza necessita da pobreza 
para facilitar a vida de seus 
habitantes, ainda que venha 
de outros países. Se isso é 
necessário, ser receptivo ao 
migrante torna o habitante 
nativo mais cosmopolita. É 
o que acontece com o Japão, 
pois as cores são outras, 
o mesmo com as línguas e 
alimentação. Uma cultura 
múltipla começa a germinar.

De um lado para outro se 
ouve o português, não so-
mente este, outros como o 
mandarim no bairro chinês 
de Yokohama, também o co-
reano, as línguas da Indoné-
sia, das Filipinas e Paquis-
tão. É o Japão de hoje, mais 
internacional do que nunca, 
que recebe imigrantes di-
versos por uma necessidade 
econômica. Os imigrantes, 
da mesma forma, imigram 
para o Japão pelo mesmo 
motivo. 

KARAOKÊ

Com recorde de inscritos,
30º Inter Shibus confirma sucesso

mais esse momento de con-
fraternização com nossos 
irmãos”, foram as palavras 

finais de Tsuneo Shinzato, 
presidente da Associação 
Okinawa de Campo Grande e 

Plenamente coroado de 
êxito, o 30º Kayo Karaokê 
Taikai Inter-Shibus, reali-
zado no último dia 17 pela 
AOKB/CCOB, no auditório 
da matriz, no bairro da Liber-
dade, também bateu recorde 
de inscritos, com 375 canto-
res de 20 shibus participan-
tes, sendo que o de Campo 
Grande (MS) lotou um ôni-
bus para trazer até São Paulo 
seus 40 inscritos.

Como a Associação Pa-
triarca, presidida por Roberto 
Massao Uehara, foi a campeã 
por equipes pela terceira vez 
consecutiva, tomou posse em 
definitivo do troféu transitó-
rio.

“Ficamos imensamen-
te felizes porque atingimos 
nosso objetivo; o auditório 
permaneceu lotado o tempo 
todo com as torcidas muito 
animadas, com bandeiras; 
além de o animado pessoal de 
Campo Grande, que veio de 
tão longe, ter sido compen-
sado com o troféu de melhor 
torcida, merecidamente”, 
afirmou Joji Izumi, coordena-
dor geral do evento.

Também muito bem or-
ganizado, o evento se trans-
correu dentro do programado 
e se encerrando em horário 
propício aos que ainda teriam 
de fazer longa viagem. “Se-
rão mais dezesseis horas de 
viagem, mas retornaremos 
felizes por nossa conquista e 

prometendo voltarem ao pró-
ximo.

“Aos cantores participan-
tes, ao público presente, ao 
corpo de jurados, patroci-
nadores, colaboradores, aos 
shibus e, principalmente à 
comissão organizadora, nos-
sos sinceros agradecimentos 
porque essa realizaçãosó foi 
possível graças à soma de es-
forços e participação de todos 
vocês”, finalizou satisfeito 
Eiki Shimabukuro, presidente 
da  Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil (AOKB) e 
Centro Cultural Okinawa do 
Brasil (CCOB).

Jurados – O Corpo de Jura-
dos foi formado por Elsa Fu-
chimi (presidente), Kiyomi 
Kanashiro, Kozo Kawabata 
e Kikuti Etsuko; o som ficou 
a cargo da DaiPró Eventos; a 
contagem à Kaho Informática; 
e refeições ao Buffet Midori.

(Silvio Sano)

FOTOS: HATSUE TSUHA E MÁRCIA ITO UEHARA

Resultado do 30º Kayo 
Karaokê Taikai Inter Shibus

B 8 e 7: Satiko Kaneshiro
A 8 e 7: Luiz Kenko Goya
Esp 8: Seitake Hanashiro
Extra 8: Taeko Higa
Esp 7: Chosun Wauke
Extra 7: Katsuko Inoue
Sup Ext 8 e 7: Kiyonori Ko-
mesu
B 6: Seiki Izu
A 6: Toyoko Moromizato
Esp 6: Massako Hiranaka
Extra 6: Naeko Yogi
Sup Ext 6: Shin Uehara
Doyo: Sofia Kokuba Endo
Tibiko: Lucas Kokuba
Sup Ext 5: Massae Uehara
Shinjin 2: Marcia Uehara
B 5: Shigueko Kuniyoshi
A 5: Miyoko Kawamitsu
Esp 5: Akira Yonamine
Extra 5: Jose Kanashiro
B 4: Aiko Nakasone
A 4: Nilo Hidenobu Arakaki
Esp 4: Paulo Tadashi Gonda
Extra 4: Yoshihiro Takara
Sup Ext 4: Hatsumi Kanno
B 3: Yoshimitsu Onaga
A 3: Mitsuko Ameku
Esp 3: Mari Kimura
Extra 3: John Woodward
Sup Ext 3 e 2: Francisco 
Tashima Alves
B 2 e 1: Carolina Nakano
A 2: Suemi S Takahashi
Esp 2: Adilson Miyamura
Extra 2 e 1: Fernando T Asa-
to
A 1: Leandro Kuratome
Esp 1: Tatiana Kissaba
Star: Yuka Osawa

Jurados do inter Shibus

Sofia Endo, campeã da Doyo

Reiko Watanabe, Sachie higa, Seigui 
Anagusko, Yoshihiro Takara e Tatiana 
Kissaba

Nova geração mostrou talento

Cerimônia de abertura

Okinawa Patriarca, equipe campeã pela terceira vez consecutiva

SIMPLES NACIONAL – O deputado federal Walter Ihoshi 
(PSD-SP) prestigiou na noite desta segunda-feira, 25,no Nikkey 
Palace Hotel, o lançamento do livro "Simples Nacional - como 
instrumento para o cumprimento da função social empresarial", 
da contadora e advogada Celina Yamao. Citado como um dos 
destaques pela autora por ter integrado a Comissão do Super-
simples, Ihoshi garantiu o seu exemplar e também adquiriu ou-
tro para entregar pessoalmente ao presidente do Sebrae Nacio-
nal, Guilherme Afif Domingos. Também marcaram presenças.o 
empresário e presidente da Acal, Hirofumi Ikesaki; o ex-depu-
tado Hatiro Shimomoto, o ex-presidente do Bunkyo, Kihatiro 
Kita; o presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas do 
Gaimusho Kenshusei, Marcelo Hideshima, e o presidente do 
Instituto Nikkeyweb, Akio Ogawa, entre outros.
Fotos: Jiro Mochizuki
Texto: Aldo Shiguti Celina Yamao brinda com convidados durante Noite de Autógrafos

Livros podem ser adquiridos 
através do site www.
institutomemoria.com.br. Celina com os pais, Toshio e Marta YamaoA autora com o sempre deputado hatiro Shimomoto

Celina Yamao com o presidente do 
gaimusho, Marcelo hideshima

Akio Ogawa também adquiriu seu 
exemplar

O deputado federal Walter ihoshi prestigiou o 
lançamento no bairro da Liberdade

FOTOS: JiRO MOChizUKi
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Centro Médico LiberdadeCentro Médico LiberdadeCentro 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

Realizado no dia 9 de se-
tembro no Salão de Artes do 
Teatro Adamastor da Prefei-
tura Municipal de Guarulhos, 
o baile promovido pela Banda 
Blue Star, mais do que pleno 
sucesso, mostrou um outro 
lado da moeda, quebrando 
tabu ao dar oportunidade 
também a quem nunca tinha 
cantado com banda. Ao todo 
foram 56 cantores, que en-
saiaram em finais de semanas 
anteriores ao mesmo. Com os 
mais variados estilos de músi-
cas – inclusive com um grupo 
de forró (Joca do Acordeon) 
especialmente convidado – os 
participantes puderam dançar 
tanto a dois como soltinho, 
com coreografias do conheci-
mento de todos que se apre-
sentavam para dançá-las.

E essa quarta edição teve 
uma experiência inédita: 
como se tratava de patrimônio 
público não se poderia cobrar 
ingresso do público. “Mas 
como teríamos algumas des-
pesas, além de pagamento aos 
músicos, com a compreensão 

SiLviO SANO

KARAOKÊ

Banda Blue Star promove baile ‘da oportunidade’ com 56 cantores

Banda Forró Joca do Acordeon

Robertinho Suguimura

Músicos da Banda Blue Star

DANÇAS FOLCLÓRICAS – A Comissão 
de Danças Folclóricas Internacionais do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social) realizou nos dias 23 e 
24 deste mês o seu 46º Festival com a partici-
pação de 37 grupos representando 25 países/
povos/nações. Osamu Matsuo, que assumiu a 
Presidência da Comissão este ano, comemorou 
a presença de público, superior a edição do ano 
passado. 
Fotos: Jiro Mochizuki

e apoio dos cantores, realiza-
mos um bingo para obtermos 
esse recurso e, aproveitando, 
propusemos também um ca-
ráter beneficente, Deu tudo 
certo, tanto o bingo como o 
baile que conseguiu recolher 
quase 150 kg de alimentos não 
perecível ao Fundo Social e de 
Solidariedade da prefeitura”, 
manifestou-se Robertinho Su-
guimura, líder da banda, feliz 
com o sucesso alcançado.
(Silvio Sano, especial para o 
Jornal Nippak)

Participantes puderam dançar vários ritmos
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GOLFE/ESPECIAL

FOTOS: RiCARDO FONSECA/F2 COMUNiCAçÃO

Lucas Park, de Paradi-
se, de 16 anos, e Lau-
ren Grinberg, do Lago 

Azul, a número 1 do Brasil, 
foram os campeões do 41º 
Aberto Masculino e Femi-
nino do Arujá Golf Club – 
Honda Open 2017, encerrado 
neste domingo, 24, em Arujá 
(SP). Pelo segundo ano con-
secutivo, o torneio valeu pon-
tos para os Ranking Mundial 
Amador de Golfe (WAGR), 
além de contar para o ranking 
nacional adulto masculino, 
e para os rankings paulistas 
scratch adulto, masculino e 
feminino.

“Entrei para o ranking 
mundial no ano passado, ao 
vencer aqui, e este ano con-
segui mais uma importante 
conquista”, disse Lucas, atu-
al, que venceu com 211 (67-
72-72) tacadas, cinco abaixo 
do par e sete de vantagem so-
bre os adversários. Campeão 
brasileiro juvenil e número 5 
do ranking nacional adulto, 
Lucas se prepara agora para 
defender o Brasil nos Jogos 
Sul-americanos da Juven-
tude, no Chile.

Com Lucas disparado na 
frente, a maior emoção ficou 
pela disputa pelo vice-cam-
peonato. O carioca Daniel 
Kenji Ishii, do Itanhangá, e 
o juvenil paulista Thomas 
Choi, do São Paulo GC, que 
começaram o dia empata-
dos em segundo, duelaram 
pela posição até os buracos 
finais. O eagle no 17, seu 
segundo da semana, deu a 
Ishii, número 3 do Brasil, o 
vice-campeonato, com 218 
(68-79-71) tacadas, duas 
acima do par, e fez dele o 
único jogador com duas vol-
tas abaixo do par na semana, 
Choi terminou em terceiro, 
com 221 (73-74-74). O gaú-
cho Herik Machado, do Be-
lém Novo, chegou ao tee do 
1 disposto a recuperar as 11 
tacadas que o separavam do 
líder, mas depois de birdies 
no 1 e no 3, sua reação pa-
rou. Ele fez uma sequência 
de sete bogeys em dez bura-
cos, a partir do 7, para termi-
nar em quarto, com 226 (77-
73-76).

Destaques - Marcos Negri-
ni, do Damha, número 5 do 
Brasil, não teve uma boa se-
mana e terminou em quinto, 
com 228 (77-75-76). O gaú-
cho Andrey Xavier, do Be-
lém Novo, fez um torneio de 
recuperação para ser o sexto, 
com 231 (79-79-73), seguido 
por Fernando Augusto Silva, 
da Academia GolfRange 
Campinas, que não se recu-
perou de um triplo bogey-8, 
no buraco 3 na volta final, e 
terminou em sétimo, com 233 
(75-77-80).

Completaram os Top 10 
Filipe Rossi, do São Paulo 
GC, com 234 (75-81-78); 
Ramon Silva, revelação do 
Arujá, com 235 (83-78-74) e 
Alex Kawaharada, ex Arujá, 
hoje no Imperial, que voltou 

a competir após longo au-
sência, com 236 (75-82-79).

Handicaps - Na classificação 
por handicaps índex até 8,5, 
o campeão foi Ricardo Costa 
Pinto, da Associação Espor-
tiva São José, com 215 (74-
71-70). Marcos Park, de 13 
anos, do Paradise, o mais jo-
vem jogador scratch da histó-
ria do Aberto do Arujá, ficou 
em segundo, com 218 (73-73-
72), no desempate (melhores 
36 buracos finais), com Alex 
Kawaharada, que também so-
mou 218 (69-76-73) e levou o 
troféu de terceiro lugar.

Na 8,6 a 14, vitória de 
Walter Calegari, do Arujá, 
com 131 (67-64), seguido por 
Arnaldo Pfaff, do Paradise, 
com 137 (70-67), no desem-

pate com Laercio Suguimoto, 
do Lago Azul, terceiro com 
137 (64-73). E na 14,1 a 19,4, 
o campeão foi Carlos Eduar-
do Nunes, com 135 (67-68), 
no desempate com Rodrigo 
Tanno, de Bastos, que somou 
135 (65-70). Jose Trude, de 
São Vicente, ficou em tercei-
ro, com 136 (67-69).

Feminino - Entre as mulhe-
res, com o recorde de 34 jo-
gadoras, Lauren Grinberg, 
do Lago Azul, a número 1 
do Brasil, venceu de pon-
ta a ponta, com 149 (74-75) 
tacadas, seguida por duas 
jogadoras do Arujá: Samire 
Oliveira, com 161 (79-82) e 
Carla Ziliotto, com 163 (81-
82). Fernanda Lacaz, do São 
Fernando, ficou em quarto, 
com 165 (83-82), seguida 
por três jogadoras empatadas 
em quinto, com 174: Sueli 
Miyuki Horii, do Paradise 
(83-91), Jessica Silva, do Pa-
radise (91-83) e Elisabeth Ta-
tsumi, do Arujá (93-81).

Nas classificações femini-
nas por handicap, Elisabeth 
Tatsumi, do Arujá, venceu na 
até 16, com 140 (76-64) taca-
das, seguida por Lidia Tsuru, 
de Bastos, com 150 (79-71) 
e por Kyoung Aie Kim, de 
Campinas, com 150 (75-75). 
Na 16,1 a 25,7, Helena Zo-
riki, do Arujá, foi a campeã, 
com 140 (73-67), no desem-
pate com sua companheira de 
clube Sayuri Mori, vice, com 
140 (69-71). Yuriko Wakimo-
to, também do Arujá, ficou 
em terceiro, com 141 (73-68).

Holes-in-one - Ninguém 
conseguiu ganhar os prêmios 
para hole-in-one oferecidos 
em todos os buracos de par 3 
do campo. A Honda, patroci-
nadora Máster do Aberto do 

Lucas Park e Lauren Grinberg 
vencem o Aberto do Arujá

Arujá, dava um carro Civic 
Touring, no buraco 2, e uma 
moto Africa Twin, no 16; a 
ANA/United, co-patrocina-
dora, uma passagem de ida e 
volta ao Japão, em classe Exe-
cutiva, no buraco 8; a Bahia 
Golf Car, um cart, no buraco 
13; e a Via Eletrika ainda ofe-
recia um Triciclo Elétrico no 
caso de um segundo hole-in-
-one em qualquer um desses 
quatro buracos.

No final, a ANA (All Nip-
pon Airlines) e a United Air-
lines, surpreenderam a todos 
dando a passagem ao Japão 
para ser sorteada entre os jo-
gadores. A ganhadora foi Yu-
riko Wakimoto, do Arujá. A 
longa lista de sorteios incluiu 
ainda um pacote para Co-
mandatuba, da Golf Travel, e 
estadias nos Sofitel Guarujá 
e Rio de Janeiro. A festa de 
encerramento foi o ponto alto 
da parte social do Aberto do 
Arujá, que ofereceu nos dois 
dias café da manhã, Open Bar 
com drinks e chopp, petiscos, 
temakis, degustação de ca-
chaças e sucos, e música ao 
vivo, além de um churrasco 
no domingo.

Os prêmios foram en-
tregues por Mario Numada, 
presidente do Arujá; vereador 
Gabriel Santos, ex-caddie, 
que representou o prefeito; 
Antônio Padula, presidente 

da Federação Paulista de 
Golfe; Akio Ukon, presidente 
do Conselho Deliberativo do 
clube; João Carlos Ziliotto e 
Stela Miyagi, capitães; Otá-
vio Mizikami, diretor Execu-
tivo da Honda; Guilherme dal 
Secco, da United; e Hironori 
Yamamoto, da ANA.

Patrocinadores - O 41º Aber-
to Masculino e Feminino do 
Arujá Golf Clube – Honda 
Open 2017 teve patrocínio 
Master da Honda, copatrocí-
nio da ANA/United e apoio 
da Embrase Segurança e Ser-
viços.

Os demais apoiadores 
foram Sompo Seguros, Ka-
wasaki, Água Kangen, NGT-
-NTK, Panasonic, Camp, 
RB, Midori Auto Leather, 
Golf Travel, SKN, KiSabor, 
Hoss, LG, Japex Komatsu, 
CYH, Via Eletrika, Sonda, 
Plenitude, Bahia Golf Car, 
Club Car, Rojas e Siqueira, 
Diamante, Steak Store, VPJ, 
Sofitel e Royal Prestiges. A 
realização e a organização 
foram do Arujá Golf Clube, 
Studium Produções e Fede-
ração Paulista de Golfe, com 
supervisão da Confederação 
Brasileira de Golfe e Ranking 
Mundial Amador de Golfe 
(WAGR).
(Fonte: Federação Paulista 
de Golfe)

Scratch Feminino Carla ziliotto, Lauren grinberg e Samire Oliveira

index Masculino 14,1 a 19,4: Rodrigo Tanno, 
Carlos Nunes e Jose Trude da Conceição

index Masculino 8,6 a 14,0: Arnaldo Pfaff e Walter 
Calegari

index Feminino16,1 a 25: Sayuri Mori, helena 
zoriki e Yuriko Wakimoto

index Feminino 0 a 16: Lidia Tsuru, Elisabeth 
Tatsumi e Eliane Kyoung Aie Kim

Arujá golf Club

index Masculino Até 8,5: Marcos Park, Ricardo 
Costa Pinto e Alex Kawaharada

homenagem a Miyoko higashi

Lucas Park Lauren grinberg

Daniel ishi, Lucas Park e Thomas Choi

Lauren grinbergLucas comemora vitória no 
Arujá
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Piscicultura Chang
Tudo em pro-
dutos para 
quem aprecia 
aeromodelis-
mo, aquaris-
mo e pesca. O 
local indica-
do para você 
encontrar o que precisa. Veja no site como comprar, e para você que é 
lojista, condições especiais. Iscas, acessórios e tralha para sua pescaria. 
Bombas, plantas, ração e tudo o mais para o seu aquário. Em breve, tudo 
para aeromodelismo. Qualidade, confiança e preço. Visite, para mais 

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

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente 
a água, umidade, maresia, temperaturas 
adversas e com bateria de longa duração. 
Quando suas aventuras exigem segurança 
o SPOT Gen3 permite que sua família e 
amigos saibam que você está bem e envia 
mensagens de emergência com sua localização GPS, isto tudo apertan-
do um único botão. Informações e compras www.spotcomsat.com.br 
email: comercial@spotcomsat.com.br ou fone (11)98343 1521 - Nippak 
Pesca recomenda o site que tem a nossa confiança e é qualificado para 
oferecer com responsabilidade equipamentos de tamanha importância. 

Loja em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zima-
rine Teak Specialist - loja 147 do Shopping e Marina 
Piratas (024) 99833 5795. 

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 espionagem do serviço secreto americano, cujos elementos 
terminavam frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca 
assinala que conhecer o seu passado é primordial para consolidar no 
presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, advogado aposen-
tado, escreveu este romance para revelar fatos omitidos na História ofi-
cial. 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-BRA-
SIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

Site Moro Deconto
Perfeitos para deixar suas pescarias 
ainda mais proveitosas! Além de toda 
linha das consagradas iscas artificiais, 
você terá à disposição também compo-
nentes como: argolas, grubs, hélices, 
olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido 
por estilo ou peixe. Iscas para peixes de água doce ou salgada, com ga-
rantia da marca, no site www.morodeconto.com.br  Visite o site, pesqui-
se e compre! www.morodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.
com.br ou fone (41)3244 5353      

Massa para pesca – União Pesca
Na primavera o impor-
tante é ter sempre a isca 
certa para potencializar 
suas chances de sucesso na 
pescaria. Com esta massa, 
basta acrescentar água e 
estará pronto para lhe pro-
piciar a fisgada certeira. 
Sabores: goiaba, doce de 
leite, cereais, batata, leite, 
pão, pêssego, queijo, man-
dioca, 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 com-
pras 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-su-
ficiente na produção de cana-de-açúcar, 
sendo a garapa obtida após a moagem depositada em dornas de inox, 
protegidas por telas contendo fermento natural (extraido da própria cana 
de açúcar misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isen-
to de aditivos químicos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Co-
luninha vai para tonéis de carvalho, amburana, castanheira do pará, je-
quitibá e jatobá, ficando armazenado por um período mínimo de 2 anos. 
Participou em vários festivais: ExpoCachaça, Campeão dos Campeões 
(pela ABM – Associação Mineira de Barman) e 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@coluni-
nha.com.br  Beba com moderação e se for 
dirigir não beba!

CURTAS

União Pesca – Loja virtual
Tralhas e acessórios para suas pescarias literalmente ao alcance dos dedos!
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Por Mauro  
Yoshiaki Novalo

A “vida digital” e a in-
ternet revolucionaram 
o mundo, principal-

mente o jeito de se relacio-
nar com outras pessoas, e de 
certa forma aproximou a to-
dos. Quem precisa de algo é 
digitar e num piscar de olhos 
terá informações sobre o que 
necessita. Óbvio que algumas 
podem ser ou estar incorretas 
e em parte repetitivas. É pre-
ciso separar o joio do trigo, 
isto é, garimpar o que real-
mente é sério e procede. 

O relacionamento fabri-
cante/lojista x consumidor 
assumiu outro patamar, to-
dos passaram a ter muito 
mais poder de barganha. Se 
de um lado o vendedor tem 
inúmeros concorrentes, ao 
mesmo tempo tem oportu-
nidade e espaço para mos-
trar da forma que achar mais 
conveniente seu produto, em 
variados formatos (fotos, ví-
deos e etc). Usando isto de 
forma adequada, certamente 
terá ferramentas excepcio-
nais para concretizar a ven-
da. O interessado comprador 
por sua vez, pode prospectar 
melhor e ter rapidamente fee-
dbacks para respaldar ou não 
o produto e o vendedor, com 
tempo e certa bagagem terá 
ótimas condições de fechar 
um negócio que atenda bem 
todas as partes envolvidas.

Quem precisa de acessó-
rios para pesca é uma mão na 
roda, pois existem inúmeros 
sites e lojas virtuais, uma que 
está saindo do papel e se con-
figurando na web é a União 
Pesca sediada na cidade de 
União da Vitoria/PR. Abrindo 
um parêntesis para dizer que 
o município é dividido em 
2 partes, uma localizada em 
território paranaense e a outra 
em Santa Catarina - denomi-
nada Porto União/SC. O rio 
Iguaçu serpenteia por entre as 
duas, agregando os pescado-
res locais e concentrando na 
região fabricantes de produ-
tos destinados a modalidade.

A empresa tradicional-
mente ligada ao comercio ata-
cadista de artefatos de pesca 
é uma das maiores do sul do 
país, fabricante de uma parte 
dos produtos que comerciali-
za, resolveu atender os pedi-
dos dos seus seguidores e está 
com o site em fase final de 
desenvolvimento para ven-
der diretamente ao público 
consumidor. Em breve, vai 
inaugurar o seu e-commerce 
e oferecer os produtos que 
tem no seu catalogo.

Artigos como coletes sal-
va vida, banquetas e cadei-
ras dobráveis (opção de ter 
porta guarda sol, varas e co-
pos) para o conforto do pes-
cador de barranco, além de 
carrinhos para transporte do 
motor, inclusive o elétrico 
da embarcação. Acessórios 
como cadeira para barcos, 
puças, redes, samburás, pro-

tetores de carretilhas e moli-
netes, bolsas e uma linha de 
vestuário para o pescador. 
Sem esquecer da tralha: mo-
linetes, carretilhas, varas: 
desde as de bambu até as para 
água doce e salgada, anzóis, 
linhas e o carro chefe que são 
as massas semi prontas (basta 
adicionar água) para variadas 
espécies. Se sua preferência 
for iscas artificiais, também 
vai encontrar na loja virtual. 
Tudo para facilitar e deixar 
o foco do pescador somente 
dirigido para sua meta princi-
pal, isto é pescar!

A sinalização que o site 

certamente oferecerá infor-
mações e condições exclusi-
vas para o pescador é o peixe 
capturado na região, com isca 
artificial pelo Maikon - CEO 
da empresa – um dourado 
com seus 9 kg de valentia e 
energia, mostrando que os 
responsáveis conhecem re-
almente o “caminho das pe-
dras” sobre o tema.

Um motivador a mais para 
o cliente, saber que quem o 
atende do outro lado da teli-
nha, tem conhecimento para 
falar e indicar os produtos 
que comercializa, tornando 
muito mais fácil o desenro-

lar da conversa pois dúvidas 
serão dirimidas com respon-
sabilidade e coerência. Aliás, 
atendimento com qualidade e 
cortesia são os pontos fortes 
dos colaboradores da União 
Pesca.

Como pontuado em maté-
rias anteriores o pescador não 
deixa de ser um colecionador, 
ele pode até dizer e não pen-
sar desta forma, mas invaria-
velmente quando você visita 
a casa de um, verá que tem 
uma quantidade de tralha ra-
zoável, sabendo explicar cada 
item de forma precisa e gene-
rosa. Podemos dizer de certa 
forma que não se tem meio 
pescador, ou seja, ou a pessoa 
gosta ou não, não se tem o 
meio termo. 

Leigos tentarão explicar 
pescarias como monótonas, 
que emanam tranquilidade 
em demasia levando a de-
duzir que os praticantes são 
também contagiados pela si-
tuação. Outros tantos creem 
que a modalidade está liga-
da a paciência, embora em 
muitas situações – principal-
mente as adversas – vemos na 
prática que não é bem assim. 
Nem toda pescaria por mais 
calma que seja, sinalizará que 
a pessoa necessariamente es-
teja digamos “zen”.

Agora sobre o local onde 
se pratica a modalidade, em 
água doce ou salgada, certa-
mente será sempre magnâni-
mo, seja devido a beleza do 
local, ou pela grandeza do 
ambiente que vai propiciar 
sensação de paz e excelência 
da natureza.

Ótimas pescarias!!! Óti-
mas compras!!!

APOIO

Cachaça Coluninha    
www.coluninha.com.br

Caiaques Lontras     
www.caiaquelontras.com.br

Maré Iscas     
www.mareiscas.com.br

Moro e Deconto     
www.morodeconto.com.br

Mustad     
www.mustad.com.br

Piscicultura Chang  
www.pisciculturachang.com.br

SPOTcOmSAT    
www.spotcomsat.com.br

União Pesca    
www.uniaopesca.com.br
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Existem atualmente mais 
de 100 fabricantes de ma-
teriais de tênis de mesa no 
mundo, desde mesas, placa-
res, kit de arbitragem, redes, 
bolas e suportes, divisórias, 
armação aparadora de bolas, 
suportes, robots, borrachas, 
raquetes e acessórios (capa, 
malas, roupas, limpadores, 
protetores, etc).

Quase todas já tem um re-
presentante no Brasil, mas as 
perguntas que podemos fazer 
são as seguintes:

a) Será que existe tanto 
mercado para todos? Bas-
tante clubes, escolas, técnicos 
e atletas?

b) É possível sobreviver 
somente com esse ramo de 
atividade?

c) Fazer em paralelo com 
outro emprego dá resultado 
satisfatório?

d) O cliente e a matriz se-
rão bem atendidos e assesso-
rados?

e) Existe planejamento 
para popularizar e massificar 
a modalidade, aumentando 
assim o nosso mercado?

f) As competições são 
atraentes para o público? E 
quanto a organização, é pro-
fissional?

g) Vale a pena fabricar no 
Brasil produtos de tênis de 

mesa?
h) Será que temos tecno-

logia de ponta para concorrer 
com os precos dos produtos 
japoneses, alemães, france-
ses, suecos e chineses em 
“custo x benefício”?    

i) Vale a pena investir um 
capital inicial num lote de 
produtos para ver se depois 
consegue vender?

São todas perguntas co-
erentes que o simpatizante, 
praticante e futuro empresá-
rio precisa ter em mente, para 
arriscar neste negócio de tê-
nis de mesa.

Até hoje, as empresas que 
mais ajudaram gratuitamente 
o Brasil:

Yasaka Japan - Patrocina 
atletas e por mais de 10 anos 
apoiou a CBTM (Confede-
ração Brasileira), abrindo as 
portas para o intercâmbio de 
atletas brasileiros na Nichidai 
- Nippon Daigaku, na dácada 
de 80.

Butterfly Japan - Patrocina 
há mais de 27 anos o Campe-
onato Brasileiro Intercolonial 
(68º edição), que ia terminar 
por falta de verba e há 30 anos 
mantém o seu Centro de Trei-
namento em Tokyo (Dohjo) 
para os brasileiros irem trei-
nar. Também bancou clínicas 
grátis em todo o país, nos 27 
estados através de seu distri-
buidor, trazendo também por 
26 anos, técnicos renomados 
e alguns campeões mundiais 
para ensinar no Brasil (Hase-
gawa, Ito, Hiraoka, Wu Hong 
Biao,Jiang Ming e Takeda).

Patrocina atletas brasilei-
ros e clubes, também algu-
mas competições.

Tibhar Alemanha - Patro-
cinou por mais de 15 anos 
a CBTM e também atletas, 
abrindo as portas da Europa 
para os brasileiros.

San-Ei Japan - Patrocinou 
por 3 anos a CBTM e doou 
mais de 100 mesas para o 
Brasil por causa da Olimpí-
ada Rio 2016. 

Algumas marcas entraram 
forte no país, mas aguardam 
ainda uma oportunidade de 
ajudar o tênis de mesa nacio-
nal.

ARqUivO PESSOAL

TÊNIS DE MESA

A importância das marcas 
para o tênis de mesa 
brasileiro

Marcos Yamada com o campeão mundial Shigueo ito, que esteve 
cinco vezes no Brasil

 
Engo Marcos Ya-
mada
Distribuidor da But-
terfly no Brasil 

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

Realizado este ano pela As-
sociação Cultural Kagoshi-
ma do Brasil na Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil 
(AOKB), no bairro da Li-
berdade, no último dia 24, o 
12º Kyushu Block Shimboku 
Engueisai contou com a par-

ticipação de cerca de 400 
pessoas que representaram as 
oito províncias japonesas que 
compõem o bloco. Além de 
Kagoshima, participaram os 
kenjinkais de Okinawa, Fu-
kuoka, Saga, Nagasaki, Ku-
mamoto, Oita e Miyazaki. O 

evento contou com apresen-
tações de odori, taiko, buyo, 
rizumu taisso, kenko taisso, 
butô e dança pop. 

Os presentes também par-
ticiparam de vários sorteios 
com prêmios oferecidos pelos 
próprios kenjinkais e pelo de-

putado estadual Hélio Nishi-
moto (que ofertou um edre-
don) e pelo Blue Tree Park de 
Lins.

Destaque para o workshop 
da dança oficial dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
2020, em Tóquio, no Japão, 

com o Mathias Eisenhauer e 
equipe.

Em 2019 – o evento acon-
tece a cada dois anos – será a 
vez da Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil organizar a 
13ª edição.

Texto e fotos: Aldo Shiguti

KENJINKAIS

Kagoshima comemora sucesso do 12º Gueinosai do Bloco Kyushu

Jonas e o sensei Flávio vicente de Souza na Associação Okinawa

ARTES MARCIAIS

ARqUivO/ALDO ShigUTi

Jonas Amaral de Freitas, 
de 24 anos, encontrou 
nas artes marciais, mais 

especificamente no karatê, 
uma forma de superar sua 
deficiência. Sem uma das 
pernas – a esquerda – ampu-
tada quando tinha 16 anos, 
resultado de uma “brinca-
deira mal sucedida’ – levou 
oito tiros após jogar pedras 
em um carro na Rodovia BR 
116 – Jonas conta que sempre 
gostou de artes marciais “mas 
nunca teve oportunidade de 
praticar”. Por uma dessas 
ironias do destino, a oportu-
nidade veio justamente após 
o forte golpe que mudou sua 
vida.

Morador de Embu das 
Artes, na Grande São Paulo, 
chegou a praticar outros es-
portes no ginásio municipal 
Herminio Espósito como 
tênis de mesa, jiu jitsu e ta-
ekwondo, mas “se apaixo-
nou” pela história e técnica 
do karatê, em especial o es-
tilo goju-ryu, desenvolvido 
por Chojun Miyagi. Em abril 
deste ano, Jonas conheceu o 
sensei Flávio Vicente de Sou-
za, da Associação Okinawa 
Shorin-Ryu Karatê Jyureikan 
do Brasil e Okinawa Kobudo 
Jinbukai – Filial do Brasil, e 
se interessou pelo kobudo.

7º Dan Karatê e 5º Dan 
Kobudo, sensei Flavio Vicen-
te de Souza viu potencial em 
Jonas. Tanto que o colocou 
para treinar em sua academia 
como bolsista, isto é, isento 
de mensalidade. Os treinos 
acontecem as quintas e sába-
dos, na Associação Okinawa 
Kenjin do Brasil, no bairro da 
Liberdade, em São Paulo.

Agora, Jonas busca patro-

cínio para poder realizar seu 
sonho: disputar os Jogos Para-
límpicos de 2020, em Tóquio, 
no Japão. “Como o para-kara-

te ainda é algo novo, não sei 
exatamente em que categoria 
vou me encaixar”, disse Jo-
nas, que em abril deste ano fez 

uma exibição durante o Ar-
nold Classic South America, 
realizado no no Transaméri-
ca Expo Center e que contou 
com a presença do próprio 
ator Arnold Schwarzenegger.

Se não der para competir 
na categoria para atletas com 
deficiência nos membros in-
feriores, Jonas revela que já 
tem um “plano B”, que inclui 
tentar se adaptar à categoria 
de cadeirantes. “Para mim é 
um sonho disputar os Jogos 
Paralímpicos. Quero mostrar 
que qualquer pessoa pode 
praticar karatê, como o mes-
tre Watanabe, que começou a 
praticar com 50 anos de idade 
e foi um dos grandes senseis 
do Brasil”, disse Jonas.

(Aldo Shiguti)

Atleta de karatê busca patrocínio 
para disputar Paralimpíada de 2020

Jonas durante demonstração dos alunos do sensei Flávio vicente de Souza no 15º Okinawa Festival
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ESPORTES

FOTOS: ALDO ShigUTi

Você certamente já deve 
ter ouvido falar de ka-
ratê, kendô, sumô, 

aikidô, kung fu e taekwondo, 
artes marciais originárias de 
países asiáticos e, de certa 
forma, familiar no Brasil. Mas 
talvez nunca tenha ouvido fa-
lar de kali silat, uma luta filipi-
na cuja especialidade é o com-
bate com facas. Quem passou 
pelo bairro da Liberdade no 
último final de semana (23 e 
24), para conferir as atrações 
da Virada Esportiva Oriental, 
teve oportunidade de conhe-
cer um pouco mais sobre a 
história e técnicas dessas lu-
tas. Pelo palco montado na 
Rua Galvão Bueno, próximo 
ao torii, passaram ainda rádio 
taissô, kenko taisso e a dança 
do leão e do dragão. 

“Apesar dos esportes ja-
poneses, coreanos, chine-
ses e  tailandeses já serem 
conhecidos dos brasileiros, 
é importante nós fazermos 
essa divulgação. E toda Vi-
rada Esportiva realizada até 
agora nunca se pensou em 
fazer uma amostra dos espor-
tes que vieram desses países. 
Então, numa conversa que 
nós tivemos com o secretário 
municipal de Esportes, Jorge 
Damião, sugeri para que es-
timulássemos isso até por-
que nós estamos numa fase 
de buscar pessoas para que 
possam praticar atividades 
físicas. Estamos vivendo um 
momento que São Paulo pa-
rou de praticar esportes. Es-
tamos tendo problemas extre-
mamente sérios com relação 
à saúde e o esporte vem dar 
esse equilíbrio e ao mesmo 
tempo nos dá energia para que 
possamos enfrentar o dia a dia 
porque, sem exercícios, mais 
para frente estaremos batendo 
nas portas de médicos”, disse 
o vereador Aurélio Nomura 
(PSDB) ao Jornal Nippak 
logo após a cerimônia de 
abertura, no sábado (23), e 
que contou com a presença da 
cônsul geral interina do Japão 
em São Paulo, Hitomi Seki-
guchi, da secretária adjunta de 
Esportes, Daniela Castro, do 
presidente da Acal (Associa-

ção Cultural e Assistencial da 
Liberdade), Hirofumi Ikesaki, 
do diretor de Esporte do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social),  Kenji Kiyoha-
ra e de representantes gover-

namentais de países presentes 
na Virada Esportiva Oriental, 
além de dirigentes esportivos.

Líder do Governo na Câ-
mara Municipal de São Paulo, 
Nomura destacou ainda que 
“a administração que acelera 

São Paulo está encampando e 
querendo incentivar cada vez 
mais a prática de esportes”.

Já Hirofumi Ikesaki lem-
brou se tratar de uma inicia-
tiva inédita da Prefeitura e 
que, “com ações integradas 
como essa o bairro só tende 
a crescer”. “Este movimento 
traz avanço e progresso para a 
Liberdade”, disse Ikesaki.

Já a secretária adjunta da 
Secretaria Municipal de Es-
portes, Daniela Castro, afir-
mou que o objetivo da pasta 
nos próximos quatro anos é 
tornar São Paulo “uma cidade 
mais ativa”. “Entre as capi-
tais, somos a pior em ativi-
dade”, disse.

Cônsul geral interina do 
Japão, Hitomi Sekiguchi lem-
brou que Tóquio sediará dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos em 2020 e espera que um 
dos atletas brasileiros seja um 
dos que passaram pela Virada 
Esportiva Oriental. Sekiguchi 
destacou que, além de trazer 
benefícios à saúde, o esporte 
contribui para reforçar os la-
ços entre as nações. E citou 
como exemplo o projeto do 
governo japonês “Sport for 
Tomorrow”, cujo objetivo é 
promover a cooperação e o 
intercâmbio entre os países.

Além da rua Galvão Bue-
no, a Virada Esportiva Orien-
tal também ocupou o Bunkyo, 
a Associação Miyagui, a Acal, 
o Espaço de Eventos Hakka, o 
Estádio Municipal Mie Nishi 
e o CEE Ryuzo Ogawa.

(Aldo Shiguti)

Virada Esportiva Oriental na 
Liberdade destaca artes marciais

Praticante de taekwondo da Academia Liberdade

Coordenadores do Palco da virada Esportiva 
Oriental

Representantes das comunidades chinesa, 
coreana e japonesa

Cerimônia de aberturaPúblico também entrou na brincadeira

Atletas de Kali Silat, luta filipinaMuay Thai com Adriel, ildo, gabriel e RobsonNinjutsu

Demonstração de Kung Fu 

Nicole, de apenas 9 anos, praticante de kendô,

Atletas de Kung Fu
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Apresentação de sumô com Luciana Watanabe e Fernanda Rojas
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Apresentação de Aikido
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vereador Aurélio Nomura: equilíbrio e energiaCônsul geral interina hitomi Sekiguchi

virada Esportiva Oriental também movimentou o CEE Ryuzo 
Ogawa, na vila guarani (zona Sul), com o gatebol

... e o Estádio Municipal Mie Nishi com softbol e beisebol,

Taekwondo com a Academia Liberdade

DivULgAçÃO

DivULgAçÃO


