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Miss, cosplay, shows... Confira os 
destaques do 20º Festival do Japão
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Realizado pelo Kenren (Federação 
das Associações de Províncias do 
Japão no Brasil), o Festival do Ja-
pão – que este ano chega a sua 20ª 
edição nos dias 7, 8 e 9 de julho, no 
São Paulo Expo (zona Sul de São 
Paulo) – deixou de ser um evento 
da comunidade para se tornar um 
grande evento do Estado de São 
Paulo – ou “megaevento” como 
costuma afirmar o presidente da 
Comissão Executiva, Toshio Ichi-
kawa. Com origem na gastronomia 
das províncias, o Festival do Japão 
alcançou o status que tem hoje – de 
maior evento de cultura japonesa 
do mundo – por agregar, ao longo 
destas duas décadas, atrações para 
toda a família. Com um público es-
timado em cerca de 170 mil visitan-
tes, o evento oferece um panorama 
do Japão atual, o tecnológico,  e 
também o tradicional, que preserva 
suas raízes.
–––——––––––––––—–––—–––| Pág. 03

Vereador Aurélio Nomura entrega Título de Cidadão 
Paulistano ao médium João de Deus

No último sábado, 24 de junho, dia em que João Teixeira de Faria, conhecido como 
João de Deus, comemorou seus 75 anos, o vereador Aurélio Nomura, líder do governo 
na Câmara Municipal de São Paulo, entregou o Título de Cidadão Paulistano ao mé-
dium. Foi com o nome de João de Deus que o médium goiano, nascido no vilarejo de 
Cachoeira de Fumaça, ganhou fama mundial pelas manifestações mediúnicas. Pag 11

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

Com realização do Insti-
tuto Brasil-Japão de Inte-
gração Cultural e Social e 
co-promoção do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de As-
sistência Social), Associa-

ção Cultural e Esportiva 
de Vargem Grande Pau-
lista, Associação Cultural 
e Esportiva de Mairinque, 
Associação Mallet Golf 
Kokushikan e Cotia Sei-
nem Renraku Kyoguikai, 

acontece neste fim de se-
mana (1 e 2 de julho), no 
Centro Esportivo Kokushi-
kan Daigaku, em São Ro-
que (SP), a 21ª edição do 
Sakura Matsuri – Festival 
das Cerejeiras Bunkyos.

Festival das Cerejeiras espera cerca de 
20 mil visitantes neste fim de semana
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A Comissão Organizadora das Co-
memorações dos 110 anos de Imi-
gração no Paraná apresentou, no 
último dia 23, em Londrina, a logo-
marca do Imin 110 do Paraná. Cria-
da pela agência Brandigno de Ma-
ringá em conjunto com o cartunista 
e empresário Maurício de Sousa, “a 
logo representa as duas nações por 
suas flores símbolo, de um lado o 
Brasil representado pela flor de ipê 
amarelo, do outro o Japão represen-
tado pela flor de cerejeira (sakura), 
a flor símbolo do país, que juntas 
se completam e formam o globo 
das duas bandeiras, simbolizando a 
união e amizade entre as duas na-
ções”.

Comissão do Paraná apresenta logo do 
Imin 110 e promete ‘um grande evento’
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO

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

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

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

TOHOKU – ATRAVÉS DO 
OLHAR DOS FOTÓGRAFOS JA-
PONESES
Classificação: Livre
Onde: CCSP – Centro Cultural São 
Paulo - Espaço Flavio Carvalho 
(Rua Vergueiro 1000, Estação Ver-
gueiro do metrô)
De 26/05 a 12/07/2017
Horário: 3ª a 6ª das 10h às 20h, Sá-
bados, domingos e feriados das 10h 
às 18h
Ingressos: Entrada Gratuita
Informações: 11/3397-4002 e 
http://www.centrocultural.sp.gov.br/

EXPOSIÇÃO BAMBU – HISTÓ-
RIAS DE UM JAPÃO
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
De 06/05 a 09/07/2017
Horário: 3ª a sábado das 10h às 
22h, domingos e feriados das 10h 
às 18h
Ingresso: Entrada gratuita
Informações: www.facebook.com/
events/463272427344467

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

CASARÃO DO CHÁ – MOGI 
DAS CRUZES/SP 

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

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

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

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

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

MUSEU DE ARTE MODERNA 
DE SÃO PAULO – MAM
Onde: Av. Pedro Alvares Cabral s/

nº, Parque Ibirapuera 
Horário: 3ª a domingo das 10h às 
18h e Bilheteria até 17h30. 
Informações: 11/5085-1318 e 
11/5549-2342 e atendimento@
mam.org.br 

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

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

EVENTO 

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil (Rua 
Tomas Gonzaga 95, Liberdade)
Dias 29/06 e 06, 13, 20 e 27/07/2017 
(todas as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações: 11/99857-3845

KENDO – DE ARTE FATAL À 
ARTE MARCIAL
Onde: Japan House São Paulo 
(Avenida Paulista 52, Bela Vista)
Dia 01/07/2017
Horário: das 17h30 às 19h e das 
19h30 às 21h
Informações: www.facebook.com/
events/2078805172347585

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comidas 
caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 01/07/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY 
CULTURAL
Pioneiro nessa atividade cujo obje-
tivo é de proporcionar um ambiente 
familiar onde os freqüentadores 
cantam suas músicas preferidas e 
dançam ritmos como o chá chá chá, 
rumba, forro, samba e country. To-
dos os domingos Baile com Música 
ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi) 
Dias 01 e 02/07/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dance 
das 8h às 16h e Domingos das 8h 
às 18h e das 18h às 22h Bailes com 
música ao vivo.
Informações: 11/99857-3845 

31º FESTA DA CEREJEIRAS DE 
GARÇA/SP
Onde: Lago Municipal De Garça 
(Rua Vinte e Sete de Dezembro 394, 
Williams, Garça/SP)
De 28/06 a 02/07/2017
Horário: abertura dia 28/06 às 19h 
e encerramento dia 02/07 às 23h
Evento no Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/599820323561126/

21º SAKURA MATSURI – FES-
TIVAL DAS CEREJEIRAS BUN-
KYOS – SÃO ROQUE/SP
Onde: Centro Esportivo Kokushi-
kan Daigaku (Estrada do Carmo 801, 
Bairro do Carmo, São Roque/SP)
Dias 01 e 02/07/2017
Horário: 8h às 17h
Ingresso: Entrada Gratuita
Evento no Facebook:
www.facebook.com/
events/207401436400331/

39º COOPER MATSURI
Onde: Cooper Clube (Av Guilherme 
Fongaro 351, Pq Ipê – Portaria 2) 
Dias 01 e 02/07/2017 
Horário: sábado 16h às 23h e do-
mingo 11h às 15h 
Informações: 11/3782-1227 e 
www.clubecoopercotia.com.br 

ANIME FRIENDS 2017
Onde: Transamerica Expo Center 
(Av Dr Mário Vilas Boas Rodrigues 
387, Santo Amaro)
Dias 07, 08 e 09/07/2017
Horário: 07 das 12h às 21h, 08 e 09 
das 10h às 21h 
Ingresso: R$160,00 (pagam meia en-
trada todos que doarem 500g de alimen-
tos não perecível, exceto sal e açúcar, 
os alimentos deverão ser entregues no 
dia do evento e estudantes, professores 
e portadores de necessidades especiais, 
mediante documento. E entrada gratuita 
para crianças até 05 anos e Idosos a partir 
de 60 anos, mediante documento). ani-
mefriends.com.br/friends17/ingressos/
Informações: www.animefriends.
com.br/friends17 

SHOW DO ASIAN KUNG-FU GE-
NERATION NO BRASIL
Onde: Transamerica Expo Center
Endereço: Avenida Doutor Mário 
Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo 
Amaro, São Paulo – SP
Dia 08 e 09/07/2017
Ingresso: a partir de R$80,00 anime-
friends.com.br/friends17/ingressos/
Informações: animefriends.com.br/
friends17

20º FESTIVAL DO JAPÃO 2017
Onde: São Paulo Expo (Rodovia 
dos Imigrantes, km. 1,5 – São Paulo)
Dias 07,08 e 09/07/2017
Horários: 07 das 12h às 21h, 08 das 
10h às 21h e 09 das 10h às 18h
Ingresso: R$25,00 (entrada gratuita 
para crianças até 08 anos, mulheres 
acima de 60 anos e homens acima 
de 65 anos)
Página Facebook: www.facebook.
com/festivaldojapao/ e www.festi-
valdojapao.com 

tegendo da chuva e ameni-
zando o frio, o Cerejeiras 
Festival conta com uma área 
coberta com 3.800m², que li-
gam a concha acústica, palco 
das atrações, a praça da ali-
mentação. Esta é a primeira 
vez que uma cobertura com 
essas dimensões é instalada 
para a festa.

São aproximadamente 200 
estandes distribuídos em todo 
o recinto da festa. Destes, 80 
são destinados a gastronomia. 

Os visitantes podem saborear 
as comidas típicas do Japão, 
além de espetinhos, pasteis, 
crepes, doces, sorvete frito, 
massas, entre outras delícias.

Há também estandes com 
exposição e vendas de artesa-
natos variados, roupas e aces-
sórios.   

Em uma festa que resgata 
as tradições e a cultura ja-
ponesa não poderiam faltar 
os bazaristas comercializan-
do os mais variados artigos 

Considerado o maior 
evento do ano em Garça, 
o Cerejeiras Festival – que 
atinge sua 31ª edição – teve 
início nesta quarta-feira, 28, e 
prossegue até domingo, 2, no 
Lago J.K. Williams. A ceri-
mônia de abertura contou com 
a presença de autoridades lo-
cais, como o prefeito de Gar-
ça, João Carlos dos Santos, 
e também do cônsul Satoshi 
Morita. A festa prossegue 
hoje, 29, com o The Orien-
tal Magic Show, que sobe ao 
palco por das 18 horas. Sex-
ta é a vez de apresentação de 
Rádio Taissô, demonstração 
da cerimônia do chá e shows 
com a cantora Kaori Yokota e 
com o grupo Hibiki Wadaiko. 
No sábado os destaques ficam 
por conta de apresentações de 
danças folclóricas e do grupo 
de taiko Requios Gueinou 
Doukoukai. No domingo, o 
Ryukyu Koku Matsuri Dai-
ko abre o último dia da festa 
que terá a programação quase 
toda voltada para a cultura ja-
ponesa.

Este ano, para dar mais 
comodidade ao público, pro-

orientais, entre roupas, en-
feites, acessórios e plantas 
ornamentais, como bonsai. 
Este espaço da festa recebeu, 
carinhosamente, o nome de 
“Alameda Oshima”, em ho-
menagem ao seu Nelson, o 
Pai das Cerejeiras, e a sua 
cidade natal, Oshima, no Ja-
pão.

Toda a festa foi pensada e 
adaptada para receber os vi-
sitantes com dificuldades de 
locomoção. As calçadas fo-
ram niveladas e uma passare-
la antiderrapante irá facilitar 
a entrada de cadeirantes no 
gramado, onde ficam a cocha 
acústica, palco dos shows, e a 
praça de alimentação.

A frente da concha acústi-
ca recebeu um tablado e será 
reservada, com exclusivida-
de, para os cadeirantes.

31º CEREJEIRAS FESTIVAL
Quando: Dias 29 e 30 de ju-
nho e 1 e 2 de julho. 
Onde: Lago Municipal de 
Garça
Entrada franca
Site: www.festadacerejeira.com
Telefone: (14) 3471-0210

ARqUivO/ALDO SHigUti

GARÇA

Cerejeiras Festival prossegue até domingo com 
expectativa de atrair 200 mil visitantes

O grupo de taiko Ryukyu Koku Matsuri Daiko é atração em garça

LINS – Acontece nos dias  7, 8 e 9 deste mês, na sede da 
Abcel (Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de 
Lins), a 61ª Exposição Agrícola de Lins e Região. Haverá 
Praça de Alimentação com comidas típicas e apresentações 
culturais. A abertura será na sexta, 7, às 9 h. Entrada franca. 
A Abcel fica na Av. Duque de Caxias, 646 – Centro. Tele-
fone: (14) 3522-3855

ARNALDO S. YOSHiKUNi

Transporte Gratuito: Metro Jaba-
quara, das 8h às 22h, saída da Rua 
Anita Costa.

TRIQSTAR “Do Japão Para o 
Mundo” - 20º Festival do Japão
Onde: São Paulo Expo Exhibition 
& Convention Center (Rod. dos 
Imigrantes, km 1.5 – São Paulo)
Dias 08 e 09/07/2017
Horário: 08 às 16h50 e 09 às 12h10
Ingressos: R$25,00 e R$12,00 (meia-
-entrada) – Entrada gratuita: Crianças 
até 08 anos, Mulheres acima de 60 anos 
e Homens acima de 65 anos
Informações: 
www.festivaldojapao.com

XVIII FESTA TANABATA MA-
TSURI – SANTO ANDRE/SP
Onde: Sociedade Cultural ABC 
Bunka Kyokai (Rua Santo André 
661, Santo André/SP)
Dias 08 e 09/07/2017
Horário: sábado das 10h às 20h e 
domingo das 10h às 18h
Evento no Facebook: 13º Tanabata 
Matsuri

ARRAIÁ DO ALLEGRO
Animação: Banda Ok e Personal 
Dancers
Atrações: Casórios “Caipira” e 
Quadrilha
Traje: Caipira
Onde: Nikkey Palace Hotel – Es-
paço de Convenções – térreo (Rua 
Galvão Bueno 425, Liberdade)
Dia 08/07/2017
Reservas de convites e mesa: 
11/3209-2609 e 11/99904-2237 e 
e-mail bethpromoter@gmail.com 
(Beth)

TRIQSTAR “Do Japão Para o 
Mundo” - MASP Auditório
Classificação: livre
Capacidade: 374 lugares
Onde: MASP Auditório - Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(Av. Paulista 1578, Bela Vista)
Dia 11/07/2017
Horário: 19h30
Ingresso: Entrada Gratuita (Distri-
buição de ingressos na bilheteria do 
local 2 horas antes da apresentação. 
Limite de 2 ingressos por pessoa. 
Sujeito à lotação do espaço.)

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 13/08/2017 – História do Japão 
5 – Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Dia 24/09/2017 – História do Japão 
6 – Período Edo (isolamento do Ja-
pão)
Dia 29/10/2017 – História do Japão 
7 – Períodos Meiji (modernização) 
e Taisho
Dia 26/11/2017 – História do Japão 
8 – Período Showa até a Segunda 
Guerra
Dia 10/12/2017 – História do Japão 
9 – Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie 
Kenjin do Brasil (Av. Lins de Vas-
concelos 3352, Vila Mariana)

Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos participan-
tes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – Re-
serve sua vaga gratuitamente no 
Sympla.

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

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

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

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

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

PALESTRA 

PALESTRAS GRATUITAS DO 
CIATE 
JULHO/2017 – 14h às 16h 
06/07 – Quinta-feira – “Descobrin-
do o seu modelo de dinheiro” (Tie-
my Has – Coach de Organização 
Financeira) 
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade) 

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

DivULgAçÃO

Realizado pelo Kenren 
(Federação das Asso-
ciações de Províncias 

do Japão no Brasil), o Festival 
do Japão – que este ano che-
ga a sua 20ª edição nos dias 7, 
8 e 9 de julho, no São Paulo 
Expo (zona Sul de São Paulo) 
– deixou de ser um evento da 
comunidade para se tornar um 
grande evento do Estado de 
São Paulo – ou “megaevento” 
como costuma afirmar o presi-
dente da Comissão Executiva, 
Toshio Ichikawa. Com origem 
na gastronomia das províncias, 
o Festival do Japão alcançou o 
status que tem hoje – de maior 
evento de cultura japonesa do 
mundo – por agregar, ao longo 
destas duas décadas, atrações 
para todos os gostos e estilos.
Com um público estimado em 
cerca de 170 mil visitantes, o 
evento oferece um panorama 
não só da milenar cultura ja-
ponesa como também apre-
senta o Japão moderno. Neste 
ano, com o tema, 20 Anos de 
Integração, Harmonia e Cul-
tura, a ideia é (re)lembrar toda 
a trajetória do evento, desde a 
primeira edição, em 1998, na 
Marquise do Ibirapuera, até os 
dias atuais, com estrutura de 
megaevento e com um público 
já fiel – de acordo com Toshio 
Ichikawa, pesquisa feita pelo 
Kenren revela que 75% do pú-
blico já visitou o festival mais 
de uma vez.

Um público cada vez mais 
ávido por novidades, diga-se 
de passsagem. E haja atrações 
para satisfazer os mais varia-
dos gostos e estilos. Atuando 
desde 1998 como voluntária 
em eventos da comunidade 
nipo-brasileira e desde 2012 
na coordenação dos shows do 
palco principal – que este ano 
passou a ser chamado verde 
a amarelo – Rosa Matsushita 
explica que uma das princi-
pais mudanças do Festival do 
Japão foi quanto a necessidade 
de uma escala mais profissio-
nal na programação de shows.

Segundo ela, “como o fes-
tival é feito para as associações 
de províncias, a prioridade das 
apresentações são sempre dos 
kenjinkais”. “Mas as atrações 
do Japão são as que determi-
nam a programação”, conta, 
acrescentando que este ano o 
Festival do Japão está rechea-
do de convidados internacio-
nais.

Destaque para o grupo de 
dança Triqstar, formado por 
quatro dançarinos que pro-
metem trazer ao Brasil o lema 
“do Japão para o mundo”. 
Finalistas do programa Asia 
Got Talent, a atração vem ao 
Brasil a convite da Fundação 
Japão. Também do Japão es-
tão vindo os músicos Atsushi 
Orii e Yuichi Nakamura, do 
Treasure Garden – que já es-
tiveram no Brasil no ano pas-
sado se apresentando no Toyo 
Matsuri – e Keiko e Yoko, da 
dupla Delphina. Para quem 
gosta de taiko, na sexta, o 
Requios Gueinou Doukou-
kai, que está comemorando 
15 anos de atividades, di-
vide o palco do Festival do 
Japão com os convidados 
internacionais, o Grupo So-
saku Gueidan Requios de 
Okinawa e o cantor e com-
positor Hidekatsu Kamei.
Dos Estados Unidos, retorna 
a cantora Marina Kondo, que 
já se apresentou no palco do 
mesmo festival no ano pas-
sado.

Do Uruguai está vindo a 
banda Arudo, a única do país 
que tem um repertório com-
pleto em japonês e a única da 
América Latina que tem seu 
próprio tema completamente 
cantado em japonês. Outra 

novidade deste ano será a 
apresentação do cantor argen-
tino Gustavo Hokama, ou Gus 
Hokama.

Mas nem só de atrações 
internacionais vive o Festival 
do Japão. Segundo Rosa Mat-
sushita, este ano, pela primeira 
vez na história do festival, 
haverá uma ala só para crian-
ças. “O futuro está nas nossas 
crianças”, que surgiu a partir 
de um pedido feito pelo pró-
prio Toshio Ichikawa, reunirá 
atrações como Super-Heróis 
do Futuro, Grupo de Odori 
Midori Sato, Maíra Takeda, 
Kaori Yokota, Ryu Murakami 
Jackson e o Grupo de Taikô 
Infanto-Juvenil Mary Nishi-
mura. A apresentação acon-
tece no domingo, por volta 
das 12h45, somente no palco 
verde e amarelo.

Miss Nikkey – Mas dentro do 
Festival do Japão também há 
atrações que agregam um pú-
blico diferenciado ao evento. 
Três destas atrações serão co-
ordenadas pelo artista e apre-
sentador Kendi Yamai. São 
elas o concurso Miss Nikkey 
Brasil, o Akiba Cosplay Sum-
mit e o Akiba Space. Espaço 
destinado à cultura pop, o 
Akiba Space é referência ao 
bairro de Akihabara, a meca 
dos consumo de cultura pop 
do Japão com muito anime, 
mangá, games, cosplay, moda, 
música e tecnologia.

Para os fãs do gênero do 
cosplay, haverá um estúdio 
fotográfico e camarins. “Ape-
sar de ter sua origem nos Es-
tados Unidos, o cosplay se 
popularizou no Japão e  no 
Festival do Japão eles estão 

conquistando cada vez mais 
espaços”, explica Yamai, 
acrescentando que até desfi-
le os cosplayers ganharam. 
Trata-se de uma oportunidade 
para os cosplayers mostrarem 
seus talentos e interagirem 
com os visitantes do Festival 
do Japão. Este ano, afirma 
Yamai, serão pelo menos 600 
deles andando pelo pavilhão 
nos três dias de evento. “Fora 
os que comparecem esponta-
neamente”, diz Yamai, lem-
brando que outra tradição é a 
participação da Loja Comix 
onde os visitantes poderão en-
contrar desde quadrinhos até 
card games, RPG e colecio-
náveis, entre outros produtos.

Já o concurso Miss Nikkey 
Brasil terá este ano 23 candi-
datas classificadas em sele-
tivas regionais realizadas ao 
longo do ano. Para “enfrentar” 
a passarela do festival, algu-
mas trazem torcidas, que aca-
bam dando um clima especial 
ao festival. “Muitas localida-
des visitadas por nós acaba-
ram conhecendo o Festival do 
Japão através do concurso”, 
explica Yamai, lembrando que 
as seletivas acontecem du-
rante o ano inteiro. “Tão logo 
o Festival do Japão termina e 
já estaremos recebendo inscri-
ções para o próximo ano, que 
será especial por celebrarmos 
os 110 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil”, avisa Ya-
mai.

Idosos e crianças – Outra 
marca registrada do Festival 
do Japão e que costuma des-
pertar admiração é o respeito 
às crianças, aos idosos e tam-
bém aos portadores de neces-

sidades especiais. A criança-
da tem diversão garantida na 
Área da Criança, cujo obje-
tivo é despertar o interesse das 
novas gerações que visitam o 
evento para a cultura japonesa. 
A área atende crianças de até 
12 anos e possui 16 atividades, 
entre brincadeiras, workshops 
e apresentações culturais, em 
parceria com ONGs, artistas 
voluntários e empresas apoia-
doras culturais.

Já Área da Terceira Idade 
atendeu, no ano passado, 4 
mil idosos. “Mas nos três dias 
costumam passar pelo local 
entre 10 e 15 mil pessoas”, 
diz William Maki Suzuki, que 
coordena a área há mais de 10 
anos. “Felizmente, a preocu-
pação com os idosos no Brasil 
ten crescido. Por isso, nossas 
atividades, como palestras, 
são voltadas não somente para 
os idosos como também para 
os cuidadores, o que inclui fa-
miliares”, conta Maki.

(Aldo Shiguti)

20º FESTIVAL DO JAPÃO
Quando: Dias 7, 8 e 9 de julho. 
Sexta, das 12 às 21 horas; sá-
bado, das 10 às 21 horas; do-
mingo, das 10 às 18 horas
Onde: São Paulo Expo Exhi-
bition & Convention Center 
(Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5, São Paulo)
Ingressos: R$ 22 (antecipado 
e online), R$ 25 (bilheteria 
no dia) e R$ 12 (meia-entrada, 
venda online e na bilheteria)
Estacionamento no local 
(terceirizado) – R$ 45
Transporte gratuito do metrô 
Jabaquara, das 8 às 22 horas
* Ingressos antecipados à 
venda nos pontos de vendas 
oficiais e pelo site
* Entrada gratuita para 
crianças até 08 anos, mulhe-
res acima de 60 anos e homens 
acima de 65 anos (meia-entra-
da para homens entre 60 a 65 
anos)
* Meia-entrada pelo site e na 
bilheteria. Será exigido do-
cumento de comprovação no 
acesso ao evento. 
Informações: 
Site: www.festivaldojapao.com
Tel: (11) 3277-6108/3277-8569

Do tradicional ao moderno, 
20º Festival do Japão reúne 
atrações para todos os gostos

Japan House São Paulo
Como estou no Brasil, 

não pude deixar de conhe-
cer a Japan House em São 
Paulo.

A belíssima obra encon-
tra-se na Avenida Paulista, 
bem no começo e não pode-
ria estar melhor localizada, 
a representatividade cultural 
do Japão, na avenida sím-
bolo da cidade de São Paulo.

O embaixador do Brasil 
em Tóquio, André Corrêa do 
Lago, é um grande conhece-
dor de arquitetura, e soube 
através dele sobre o projeto 
(na época ainda era somente 
um projeto) da Japan Hou-
se. O arquiteto responsável 
pela obra é nada menos que 
Kengo Kuma, super fa-
moso e super conceituado, 
tem como a madeira como 
um dos seus principais ele-
mentos de criação. Kuma é 
também responsável pelo 
projeto do estádio olímpico 
de 2020 em Tóquio, que 
também fará uso de muita 
madeira.

Visitei a Japan House, 
e logo na entrada dá para 
sentir o clima de Kengo 
Kuma, pois as madeiras ali 
disponibilizadas parecem 
flutuar, realmente uma obra 
prima. Lembrando que toda 
a madeira utilizada na Japan 
House foi trazida do Japão, 
bem como a mão de obra 
utilizada para montar o pro-
jeto. Tudo meticulosamente 
projetado, pensado e execu-
tado, como tudo no Japão.

Assim que adentrei o pa-
vilhão da Japan House, me 
senti no Japão. O clima, a 
decoração, os objetos, en-
fim, parece que atravessei 
uma porta em São Paulo que 
transportava diretamente ao 
Japão. E acho que essa é a 
intenção do governo japo-
nês quando decidiu cons-
truir a Japan House no Bra-
sil, diga-se de passagem, a 
única no mundo.

Eu quis me atentar a 
cada detalhe, desde a roupa 
de Ken dô exposta ali, até ao 
balcão de venda de saquês. 
Tudo isso é muito nipônico.

Andando pelas estantes, 
me deparei com um acervo 
de livros maravilhosos, pedi 
uma bebida no café, sentei 
no sofá, peguei um livro de 
arquitetura e devorei-o, nem 
vi o tempo passar...

Sentada nesse sofá, de 
frente ao jardim de inverno 
com uma obra de arte fei-
ta de bambu, olhei para as 
prateleiras dos livros e no-
vamente me encantei com 
os variados títulos que vi 
ali. Todos estão a disposi-
ção para a leitura no local, 
mas não para vendas. Ano-
tei todos os livros mais inte-
ressantes e vou procurar no 
Japão, assim que chegar lá. 
São livros sobre a história 
do Japão, mas os que me in-
teressam são sobra arte, tem 
até um livro em japonês so-
bre as obras do Oscar Oiwa, 
o artista plástico brasileiro 
que eu adoro, e que antes de 

eu embarcar para o Brasil, 
tive o privilégio de encon-
trar no Japão.

Dos arquitetos japone-
ses, o meu preferido é Tadao 
Ando. Adoro as suas obras 
modernas, apesar de achar 
que o tradicional do Japão é 
encantador, mas o moderno 
me fascina.

Fui para o segundo andar 
do pavilhão da Japan Hou-
se, preciso ressaltar que os 
detalhes minimalistas dei-
xaram o ambiente moderno 
e chique. No segundo andar, 
a escultura de bambus en-
trelaçados é o chamariz de 
toda a atenção. Ao lado tem 
um vídeo explicativo com 
todo o processo de confec-
ção da obra.

E a iluminação dos am-
bientes? Se tem um assunto 
que os japoneses dominam 
com perfeição é a ilumina-
ção. Até o mais amador dos 
fotógrafos é capaz de fazer a 
melhor foto ali.

O que eu quero dizer 
com tudo isso? Quero dizer 
apenas uma palavra: Obri-
gada! Obrigada Japão, por 
compartilhar com o Brasil 
um pouco da sua espetacu-
lar cultura. 

E acho que os brasileiros 
estão começando a dar valor 
e descobrir ainda mais sobre 
a cultura nipônica, afinal 
são 4 mil visitantes por dia 
na média. Espetacular!

O fato da Japan House 
em São Paulo ser a primeira 
a ser construída, e por en-
quanto a única, faz do rela-
cionamento Brasil e Japão 
ser cada vez mais fortale-
cido.

Acredito em maktub, 
onde tudo está escrito e 
nada é por acaso, não nasci 
descendentes de japoneses 
a toa, existe um propósito 
nisso, e se uma das minhas 
missões for aliar a cultura 
japonesa com a brasileira, 
pois bem, aqui estou! A Ja-
pan House é um daqueles 
lugares fantásticos, onde eu 
sinto minhas raízes japone-
sas tão familiarizadas e me 
arrepia sentir isso em terras 
brasileiras, mais precisa-
mente em São Paulo. N˜åo 
consigo fazer uma definição 
que expresse o que senti, 
senão dizer, felicidade. Foi 
isso que senti e me sinto 
muito feliz!

A Japan House acabou 
de ser inaugurada, mas senti 
que ela sempre esteve ali, é 
engraçado isso, me senti tão 
em casa, que parece que ela 
está ali há anos.

Quem pode explicar?

*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

O coordenador e apresentador Kendi Yamai com as vencedoras do ano passado

... e voluntárias na Área das Crianças: respeitoÁrea da terceira idade do Festival do Japão...

Área de cultura pop terá quadrinhos para os fãs do gênero

ARqUivO/ALDO SHigUti

FOtOS: ALDO SHigUti
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O povo de Okinawa está 
celebrando o 72º aniversário 
do fim de uma acirrada bata-
lha terrestre travada nos últi-
mos dias da Segunda Guerra 
Mundial.

Todos os anos, no dia 23 
de junho, Okinawa come-
mora o fim do combate orga-
nizado pelo exército japonês 
contra as forças americanas 
na província que se localiza 
na região sudoeste do Japão.

Mais de 200.000 pessoas, 
incluindo cerca de um quarto 
dos residentes de Okinawa, 
faleceram na batalha de 1945. 
O número exato é desconhe-
cido.

Na sexta-feira, 23, apro-
ximadamente 4.900 pessoas 
participaram da cerimônia 
realizada no Parque Memo-
rial da Paz, na cidade de Ito-
man.

Um momento de silêncio 
foi dedicado ao meio-dia.

Cerca de 90% dos resi-
dentes de Okinawa nasceram 
após a batalha. Agora, as pes-
soas idosas se deparam com 
a missão de transmitir suas 
lembranças da guerra.

Takeshi Onaga, governa-
dor de Okinawa, leu uma de-
claração de paz referindo-se 
aos feitos dos ex-governador 
Masahide Ota, que faleceu no 
início deste mês.

Ota instalou uma série de 
monumentos de pedra, de-
nominada a “Pedra Funda-
mental da Paz”, em que estão 
inscritos os nomes de todas as 
vítimas da guerra.

O governador Takeshi 
Onaga prometeu continuar a 
fazer esforços para transmitir 
a importância da paz às futu-
ras gerações.

OKINAWA (23/06/2017)

Povo de Okinawa celebra 72º 
aniversário do fim da batalha 
de 1945

Candidatos a uma vaga na 
Assembleia Metropolitana de 
Tóquio iniciaram suas cam-
panhas para a eleição que está 
por vir. Partidos políticos do 
Japão veem a eleição para a 
assembleia como um impor-
tante termômetro para as elei-
ções nacionais.

São 127 cadeiras distribu-
ídas entre 42 distritos eleito-
rais de Tóquio.

A governadora Yuriko 
Koike quer que seu novo 
partido político regional, o 
Tomin First, ou Cidadãos de 
Tóquio em Primeiro Lugar, 
obtenha uma maioria junto de 

outros candidatos que apoiem 
suas políticas.

Eles incluem membros do 
Partido Komei, que encerrou 
décadas de cooperação com o 
Partido Liberal Democrático 
(PLD) na assembleia em de-
zembro passado.

O PLD e o Partido Komei 
são parceiros de coalizão no 
governo central.

Um dos focos da eleição 
será se o PLD conseguirá per-
manecer como maior força na 
Assembleia de Tóquio.

A votação será realizada 
no dia 2 de julho.

ELEIÇÃO EM TÓQUIO (23/06/2017)

Começam as campanhas para 
eleição da Assembleia de 
Tóquio

A Agência de Defesa An-
timíssil dos Estados Unidos 
disse que seu novo míssil 
interceptador não conseguiu 
atingir seu alvo no segundo 
teste realizado ao largo da 
costa do Havaí. O dispositivo 
está sendo desenvolvido em 
cooperação com o Ministério 
da Defesa do Japão.

Uma versão modificada 
do míssil SM-3 tem sido de-
senvolvida desde 2006. Esse 
míssil foi projetado para 
interceptar mísseis balísti-
cos lançados pela Coreia do 
Norte, além de combater ou-
tras ameaças, em áreas ainda 
mais amplas.

A agência norte-america-
na disse que o alvo, um míssil 

balístico de médio alcance, 
foi lançado a partir da ilha de 
Kauai por volta das 19h20, 
hora local, do dia 21 de ju-
nho.

O destroier John Paul Jo-
nes, da Marinha dos Estados 
Unidos, detectou e rastreou 
sua trajetória, mas não conse-
guiu abatê-lo.

O novo interceptador ti-
nha atingido um alvo com 
sucesso no seu primeiro teste, 
no mês de fevereiro.

A Agência de Defesa An-
timíssil dos Estados Unidos 
e a Agência de Aquisição, 
Tecnologia e Logística do Ja-
pão disseram que vão realizar 
análises detalhadas dos dados 
do teste.

NOVO MÍSSIL (23/06/2017)

Teste de interceptador de míssil
balístico desenvolvido pelo 
Japão e EUA termina em falha

COMENTÁRIO (26/06/2017)

Impacto do isolamento do Catar sobre 
empresas japonesas

No dia 5, seis países — 
entre os quais a Ará-
bia Saudita, os Emi-

rados Árabes Unidos e Barein 
— anunciaram o rompimento 
das suas relações diplomá-
ticas com Catar, importante 
exportador de petróleo e gás 
natural liquefeito. O Japão é 
um grande importador destes 
recursos naturais de Catar.

Mais de 40 empresas ja-
ponesas fazem negócios com 
Catar, principalmente no se-
tor de recursos naturais, ener-
gia e infraestrutura. Neste 
Comentário, o diretor da filial 
da Organização do Japão para 
o Comércio Exterior (Jetro) 
em Dubai, Hikaru Mizuno, 
fala sobre o impacto exercido 
pelo isolamento diplomático 
do país sobre empresas japo-
nesas.

“A Arábia Saudita e os 
Emirados Árabes Unidos já 
haviam criticado antes Catar 
por políticas internacionais 
adotadas pelo país. Contudo, 
a grave medida de rompi-
mento dos laços diplomáti-
cos com Catar foi recebida 
com surpresa por dirigentes 
de uma grande quantidade de 
empresas japonesas. Agora 
estamos monitorando atenta-
mente informações sobre o 
caso para avaliar o seu prová-
vel impacto.

O movimento de pessoas 
e mercadorias está sendo di-
retamente afetado, e empresas 
apressam-se em lidar com as 
consequências. Por exemplo, 
vários voos diretos interliga-
vam os Emirados Árabes Uni-
dos e Catar. Os voos, em geral 
com uma hora de duração, 

estão agora suspensos. Além 
disso, Dubai, um dos sete 
emirados, servia de centro lo-
gístico no Oriente Médio para 
algumas empresas japonesas.

As firmas armazenavam 
seus produtos em depósitos 
de Dubai antes de distribuí-
-los para vários países próxi-
mos, como Catar. No entanto, 
seguindo-se ao rompimento 
dos laços, as empresas passa-
ram a despachar seus produtos 
diretamente do Japão ou de 
Cingapura ou ainda através de 
outros países, como Omã.

Catar será sede da Copa 
do Mundo de Futebol em 
2022, e inúmeros prepara-
tivos estão sendo feitos em 
ritmo frenético. Atuam ali 
empreiteiras de vários países, 
incluindo a Arábia Saudita e 
o Japão, que realizam obras 

de infraestrutura e diversas 
construções para a impor-
tante competição.

Os preparativos para a 
Copa do Mundo poderão ser 
afetados se forem suspen-
sas essas obras ou se houver 
restrições à distribuição de 
mercadorias de países próxi-
mos por período prolongado. 
Anteriormente, em 2014, a 
Arábia Saudita, os Emira-
dos Árabes Unidos e Barein 
haviam chamado de volta os 
seus embaixadores no Catar.

Na época, levou mais de 
seis meses o restabelecimen-
to das relações. Desta vez, 
como os países tomaram a 
medida muito mais drástica 
de romper os laços diplomáti-
cos, um restabelecimento das 
relações poderá levar vários 
anos.”

TRANSPORTE (26/06/2017)

China lança novo modelo de 
trem-bala

A China lançou um novo 
tipo de trem-bala no trajeto 
que liga Pequim a Xangai.

O primeiro modelo da 
nova geração "Fuxing" partiu 
da capital chinesa na segun-
da-feira.

Segundo a agência estatal 
de notícias Xinhua, o novo 

trem é capaz de atingir a ve-
locidade máxima de 350 qui-
lômetros por hora.

A China tem construído 
linhas ferroviárias de alta 
velocidade em seu território. 
A malha atual cobre mais de 
22 mil quilômetros pelo país 
inteiro.

DISPUTA TERRITORIAL (27/06/2017)

Delegação japonesa chega a ilhas em disputa controladas 
pela Rússia para estudar oportunidades de negócio

Uma delegação japonesa 
chegou a ilhas controladas 
pela Rússia e reivindicadas 
pelo Japão para estudar a 
possibilidade de iniciar pro-
jetos econômicos conjuntos 
no local.

Um navio transportando 
cerca de 70 funcionários do 
governo e empresários partiu 
de Nemuro, no norte japonês, 
na terça-feira. A delegação, 
que é liderada por Eiichi Ha-
segawa, um conselheiro es-
pecial do premiê Shinzo Abe, 

está visitando primeiramente 
Kunashiri, uma das quatro 
ilhas em disputa.

Durante a viagem de cin-
co dias, eles pretendem ins-
pecionar fábricas de proces-
samento de peixes, hotéis, 
hospitais, entre outras insta-
lações em Kunashiri, na ilha 
vizinha Etorofu e outros lo-
cais. Eles também pretendem 
avaliar a demanda econômica 
local por meio de conver-
sas com autoridades russas, 
incluindo o governador das 

Sacalinas, que administra as 
ilhas.

A ideia de atividades eco-
nômicas conjuntas nas ilhas 
foi acordada durante uma cú-
pula entre o premiê japonês, 
Shinzo Abe, e o presidente 
russo, Vladimir Putin, em de-
zembro passado.

Eiichi Hasegawa disse a 
repórteres em Nemuro que 
a pesquisa marca um grande 
passo adiante, e espera que 
os representantes possam ex-
plorar possibilidades ocultas 

realizando uma investigação 
significativa. Ele também 
disse que deseja que a equipe 
ajude a materializar o acordo 
o quanto antes.

A disputa territorial tem 
impedido que os dois paí-
ses assinem um tratado de 
paz desde a Segunda Guerra 
Mundial.

O governo japonês sus-
tenta que as ilhas são parte 
inerente de seu território, e 
que foram ocupadas ilegal-
mente após a guerra.

COMPORTAMENTO (27/06/2017)

Nova loja irá permitir que 
turistas experimentem um 
estilo de vida japonês

Uma das principais ope-
radoras de estabelecimentos 
tax-free do Japão está inau-
gurando um novo tipo de loja 
que dará a turistas estrangei-
ros a chance de experimentar 
um estilo de vida, em vez de 
apenas comprar um produto.

A Laox vai abrir o novo 
estabelecimento no dia 1º de 
julho em um centro comercial 
próximo de Tóquio. Entre os 
itens isentos de impostos es-

tão produtos que são popula-
res entre turistas, como ele-
trodomésticos e cosméticos.

Os visitantes também po-
derão aproveitar um buffet 
com vários pratos japoneses 
como sushi e tempurá.

Além disso, haverá uma 
loja especializada em ma-
carrão instantâneo. Ela vai 
vender 42 variedades, muitas 
delas comercializadas exclu-
sivamente no Japão.

SHOGI (27/06/2017)

Menino-prodígio do shogi 
quebra recorde

O menino-prodígio Souta 
Fujii é um jogador adoles-
cente de shogi, o tradicional 
jogo de tabuleiro japonês, que 
acaba de alcançar a mais lon-
ga sequência de vitórias con-
secutivas de todos os tempos.

Na segunda-feira, Fujii, 
que tem 14 anos, enfrentou 
Yasuhiro Masuda, num tor-
neio para classificar o partici-

pante do prestigiado Campe-
onato Ryuo. Masuda tem 19 
anos e é jogador profissional 
há três anos. Além de Fujii, 
Masuda é o único jogador 
com menos de 20 anos no ce-
nário profissional de shogi.

Nesta última partida Fu-
jii conquistou sua vigésima 
nona vitória consecutiva em 
competições oficiais.

EMPRESAS (27/06/2017)

Acionistas criticam gerência da 
Takata por fracassos

Acionistas da fabricante 
japonesa de airbags Takata 
criticaram a gerência da em-
presa por seus fracassos. A 
Takata realizou uma reunião 
geral de acionistas um dia 
após ter entrado com um pe-
dido de recuperação judicial.

O encontro não foi aberto 
à imprensa. O presidente do 
conselho e CEO Shigehisa 
Takada deve ter explicado 
como a fabricante foi levada 
à falência e pediu desculpas. 
A Takata encontra-se sobre-
carregada, com enormes res-
ponsabilidades, por causa de 
um recall de airbags de gran-
des proporções.

A gerência propôs a re-
nomeação da atual liderança 
da empresa. No entanto, Shi-
gehisa Takada ofereceu sua 
renúncia ao cargo como sinal 
de responsabilidade quando 
as perspectivas de recuperação 
corporativa se tornarem claras.

Na segunda-feira, a Bolsa 
de Valores de Tóquio anun-
ciou que excluiria as ações da 
Takata em 27 de julho.

A empresa vai lidar com a 
questão do recall sob supervi-
são judicial. Planeja transfe-
rir todas suas operações nos 
Estados Unidos para a fabri-
cante Key Safety Systems e 
tentar se reerguer.

Os principais negocia-
dores do Japão e da União 
Europeia esforçam-se para 
obter amplas concessões re-
cíprocas, de modo a concluir 
um acordo de parceria econô-
mica.

Fontes informam que os 
representantes bilaterais con-
seguiram obter certo avanço 
sobre uma questão relacio-
nada ao transporte ferroviá-
rio.

Afirma-se que os nego-
ciadores chegaram a algum 
entendimento mútuo quanto a 
autorizar empresas da região 
da União Europeia a partici-
par da aquisição de peças de 

equipamentos de segurança e 
à contratação de obras.

As mesmas fontes explica-
ram, contudo, que a autoriza-
ção seria dada somente após 
um determinado período.

Na área de produtos agro-
pecuários, os negociadores 
debatem-se sobre a questão 
da importação de queijos eu-
ropeus.

A União Europeia quer 
a remoção total das tarifas 
alfandegárias. Os represen-
tantes do Japão admitem a 
possibilidade de eliminação 
de tarifas exclusivamente so-
bre determinados produtos de 
queijo.

ACORDO COMERCIAL (28/06/2017)

Vários obstáculos persistem 
para acordo comercial entre 
Japão e União Europeia

A esposa do ativista chi-
nês Liu Xiaobo disse que o 
câncer de fígado de seu mari-
do já não pode mais ser trata-
do nem com cirurgia, quimio 
ou radioterapia.

Na segunda-feira, um ví-
deo de Liu Xia, esposa do ati-
vista laureado com o prêmio 
Nobel da Paz em 2010, foi 

divulgado com declarações 
sobre seu estado de saúde.

Em 2009, Liu Xiaobo foi 
condenado a 11 anos de pri-
são. Ele foi acusado de sub-
versão do poder do estado. 
Recentemente, o ativista con-
seguiu liberdade condicional 
para se tratar após receber o 
diagnóstico de câncer.

PRÊMIO NOBEL DA PAZ (28/06/2017)

Esposa de ativista chinês diz 
que doença de seu marido já 
não tem mais tratamento

O secretário-chefe do Gabi-
nete do Japão, Yoshihide Suga, 
descartou a possibilidade de 
que a ministra da Defesa, To-
momi Inada, renuncie ao cargo.

Na terça-feira, a ministra 
pediu a eleitores que apoiem 
o candidato do Partido Libe-
ral Democrático na eleição 
para a Assembleia Metropo-
litana de Tóquio. Inada de-
clarou que o pedido partia do 
Ministério da Defesa e das 
Forças de Autodefesa.

Depois ela retratou-se da 
declaração, mas partidos de 
oposição estão exigindo a sua 
renúncia.

Nesta quarta-feira, em 
entrevista concedida a jorna-
listas, Suga disse ter alertado 

Inada para não fazer declara-
ções capazes de gerar mal-
-entendidos.

Segundo o secretário-che-
fe do Gabinete, a ministra 
admitiu que a sua declaração 
deu margem a mal-entendi-
dos. Suga aconselhou Inada 
a se retratar e a se desculpar 
prontamente para o público.

Afirmou que, por tele-
fone, a ministra da Defesa 
lhe confirmou estar ciente da 
neutralidade política das ins-
tituições governamentais e da 
impossibilidade de apoio a 
candidatos específicos. Mani-
festou esperança de que Inada 
se responsabilize por suas de-
clarações e continue a se de-
votar às obrigações do cargo.

POLÊMICA (28/06/2017)

Porta-voz do governo do Japão 
rejeita pedidos para renúncia 
da ministra da Defesa
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Com realização do Ins-
tituto Brasil-Japão de 
Integração Cultural 

e Social e co-promoção do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social), Associa-
ção Cultural e Esportiva de 
Vargem Grande Paulista, As-
sociação Cultural e Esportiva 
de Mairinque, Associação 
Mallet Golf Kokushikan e 
Cotia Seinem Renraku Kyo-
guikai, acontece neste fim de 
semana (1 e 2 de julho), no 
Centro Esportivo Kokushi-
kan Daigaku, em São Roque 
(SP), a 21ª edição do Sakura 
Matsuri – Festival das Cere-
jeiras Bunkyos.

O local, que passou por 
melhorias para receber a fes-
ta, possui mais de 400 pés 
de cerejeiras – a maioria da 
variedade Okinawa – que, 
anualmente, florescem nesta 
época de início do inverno. 
A expectativa do Cordenador 
do Evento, Celso Norimitsu 
Mizumoto, é que este ano o 
público deste ano supere ou 
pelo menos iguale a edição 
passada, quando cerca de 20 
mil pessoas passaram pelo 
Kokushikan.

Para isso, conforme an-
tecipou o Jornal Nippak, 
foram programadas algumas 
novidades para o público, 
como as voltas do “trenzinho” 
e da exposição de produtos e 
maquinários agrícolas. A Pra-
ça de Alimentação também fi-
cou mais ampla, passando de 
30 para 37 barracas, além de 
10 food trucks.

De acordo com o presi-
dente da Comissão Organi-
zadora, Jorge Yamashita, as 
mudanças podem ser perce-
bidas já na entrada. “Monta-
mos um novo mapa de distri-
buição dos veículos visando 
otimizar o espaço e facilitar a 
movimentação deles”, conta 
Yamashita.

Segundo Celso Mizumo-
to, a área do estacionamento 
também ficou maior, com mil 
vagas a mais, aumentando a  
capacidade para 2500 veícu-
los.

Banheiros químicos – Jorge 
Yamashita, que também é o 
1º vice-presidente do Bun-
kyo, conta que os organiza-
dores também estão atentos 
para uma antiga reclamação 
dos visitantes: o problema 
de congestionamento dos ba-
nheiros – principalmente os 
femininos. Para isso, foi am-
pliada as instalações com os 
banheiros químicos.

“Além disso, criamos um 
novo espaço para receber os 
nossos convidados especiais 
oferecendo a eles um local 
privilegiado para poder ad-
mirar a paisagem florida das 
cerejeiras”, disse Yamashita, 
acrescentando que os visitan-
tesn também poderão parti-
cipar da “Ciranda Cultural”, 
com a distribuição de tendas, 
cada qual com um evento cul-

tural no meio das cerejeiras. 
“É uma forma de proporcio-
nar mais interação entre o 
ambiente enfeitado pelas flo-
res e as atividades culturais”, 
explicou.

Atrações – Destaque ainda 
para a programação artística, 

que terá shows de música e 
dança com artistas nikkeis e 
grupos de taiko e artes mar-
ciais. No sábado, presenças 
dos convidados internacio-
nais Treasure Garden e a Du-
pla Delphina (Keiko e Yoko), 
que também estarão se apre-
sentando no palco do 20º Fes-

tival do Japão, no São Paulo 
Expo. Também no sábado 
sobem ao palco os cantores 
Mariko Nakahira e Ricardo 
Nakase. No domingo, será a 
vez de Joe Hirata, Edson Sai-
to e Y.ES Band, Sergio Tani-
gawa e Takeshi Nishimura, 
entre outros.

Tem ainda a Praça de 
Bazaristas, venda de flores 
e verduras produzidas na re-
gião e de mudas de cerejeiras 
cultivadas no Kokushikan.

Destaque ainda para a de-
monstração da ginástica “Iki-
-Iki Taissô”, oficina de pipas 
com o mestre Ken Yamaza-
to e horóscopo oriental com 
Teruo Hama. Será realizado 
também o Concurso Bunkyo 
de Fotografias tendo como 
prêmio três máquinas foto-
gráficas da Fujifilm.

O Festival das Cerejeiras 
Bunkyos acontece nos dias 
1 e 2 de julho, sábado e do-
mingo, das 8h às 17h, com 
entrada franca (contribuição 
de R$ 20,00 por veículo que 
dá direito a concorrer ao sor-
teio de uma TV LCD).

O Bunkyo informa que, 
devido a grande procura, co-
locou um ônibus extra no do-
mingo, que também teve sua 
lotação esgotada ainda nesta 
terça-feira.

(Aldo Shiguti)

21º SAKURA MATSURI 
– FESTIVAL DAS 
CEREJEIRAS BUNKYOS
Quando: 
Dias 1 e 2 de julho de 2017, sá-
bado e domingo, das 8h às 17h
Onde: 
Centro Esportivo Kokushi-
kan Daigaku (Estrada do 
Carmo, 801 - São Roque - en-
trada pela Rodovia Bunjiro 
Nakao, km 48)
Entrada franca. 
Colaboração por veículo: 
R$ 20,00 (concorra ao sor-
teio de um TV LCD)
Informações: 
(11) 3208-1755
www.bunkyo.org.br

Com Ciranda Cultural e banheiros 
químicos, Festival das Cerejeiras 
espera cerca de 20 mil visitantes

MUNDO VIRTUAL

*Euclides Pereira 
Pardigno é 
advogado. E-mail: 
euclides@pardig-
no.com

Acredito que só pode-
remos usufruir plenamente 
dos recursos que cada vez 
mais são colocados à nossa 
disposição no mundo virtual 
se nos conscientizarmos dos 
benefícios, riscos e cuidados 
que precisamos tomar.

Por isto, acho que deve-
mos ficar atentos à relação 
que existe entre o vinculo de 
emprego e as postagens que 
fazemos nas redes sociais, 
pois a cada dia que passa as 
empresas estão prestando 
atenção, mais e mais, ao que 
é postado nas redes sociais 
por funcionários e candida-
tos a um cargo.

Para direcionar esta aná-
lise, considero importante 
lembrar, primeiramente, que 
a CLT tem na “confiança” 
um dos principais requisitos 
para existência e manuten-
ção do contrato de trabalho, 
ao ponto de que, na descri-
ção dos casos onde pode 
se configurar a existência 
de justa causa para resci-
são do contrato de trabalho 
pelo empregador,  são enu-
meradas situações onde ele 
deixou de confiar no empre-
gado.

Mesmo sem levar em 
conta aqueles casos onde o 
empregado pratica algum 
ato que acarreta prejuízo 
diretamente ao seu empre-
gador, não vejo como este 
empregado possa se manter 
no emprego se o patrão tem 
motivos para duvidar da sua 
capacidade de desempenhar 
as funções do cargo, seja por 
questões de capacidade téc-
nica como de postura moral 
e de equilíbrio psicológico.

A hipótese que a CLT 
chama de “mau procedi-
mento”, é considerada pela 
jurisprudência como a mais 
ampla dentre todas as pre-
visões de justa causa, que 
abrange qualquer ato prati-
cado pelo empregado que 
demonstre sua má-fé, falta 
de moral ou de brio, e que 
afete a confiança do patrão 
no bom exercício das ativi-
dades do cargo e coloque 
em risco a continuidade do 
contrato de trabalho.

Para se falar na prática 
de algum ato pelo emprega-
do que acarrete a perda de 
confiança por parte do em-
pregador, nem é necessário 
que ele faça a postagem de 
foto, crítica ou comentário 
que ofendam ao emprega-
dor ou à empresa: basta le-
var em conta que suas pos-
tagens podem revelar falta 
de escrúpulos, ou mesmo 
demonstrá-lo como precon-
ceituoso, desonesto ou ra-
cista.

Seria óbvio dizer de um 
empregado, durante o pe-
ríodo normal do trabalho 
e dentro da empresa, na-
vegando em redes sociais, 
curtindo e comentando 
publicações alheias ou re-
alizando postagens, pois o 
uso de redes sociais nestas 
circunstâncias revela “de-
sídia” no cumprimento das 
obrigações do cargo e leva 
à demissão por justa causa.

Por mais que seja levado 
em conta que o empregado 
tem direitos como a “livre 
expressão do pensamento” 
e a “crítica”, ainda que não 
ofendam de maneira direta 

nem o empregador, a em-
presa ou um colega de tra-
balho, as postagens deste 
empregado seguramente re-
velarão seu perfil psicológi-
co e seus valores morais.

De parte do empregador, 
é natural pensar que ele não 
confie em alguém que pos-
sa lhe dar prejuízo direto 
ou indireto, pois o Código 
Civil diz que os emprega-
dores são responsáveis pela 
reparação civil de prejuízos 
causados por seus emprega-
dos, serviçais e prepostos, 
no exercício do trabalho ou 
em razão dele.

Se estamos na chamada 
“era da informação”, onde 
internet e redes sociais nos 
permitem o conhecimento 
sobre qualquer assunto ou 
pessoa, é natural que o em-
pregador vá procurar conhe-
cer aquele que deseje ser 
contratado para uma vaga 
de emprego, e mais ainda, 
aquele que seja formalmen-
te seu empregado.

Os conceitos de Direito 
Civil chamados “culpa in 
eligendo” e “culpa in vi-
gilando” transformam em 
dever do empregador bus-
car esse conhecimento, tor-
nando legítimo o monito-
ramento das redes sociais 
em que o empregado tenha 
perfil ativo, a fim de saber 
se ele tem escrúpulos, ética 
e moral, e se potencialmente 
suas postagens inspiram a 
prática de algum ato que ve-
nha a acarretar a responsabi-
lidade civil da empresa.

Até mesmo o público 
que adquire os produtos de 
uma determinada empresa, 
ou que utiliza seus serviços, 
vai procurar saber quais são 
os valores desta empresa, e 
prestará atenção às atitudes, 
comportamentos e posta-
gens dos seus empregados 
nas redes sociais, pois elas 
revelam bastante a respeito 
da empresa.

Está se tornando comum 
nos veículos de comunica-
ção a leitura de notícias de 
empregados sendo demiti-
dos em razão da postagem 
de comentário preconcei-
tuoso, discriminatório ou 
que incite ao crime, sob o 
fundamento de que aquela 
postura não reflete a postura 
da empresa.

Por isto, finalizo reco-
mendando a qualquer pessoa 
que mantenha perfil público 
em uma rede social, onde 
sejam divulgados fatos, cir-
cunstâncias, opiniões e críti-
cas, que ela seja cuidadosa 
com tudo aquilo que postar, 
pois por mais que a legisla-
ção lhe  assegure a liberdade 
na expressão do pensamento 
e na divulgação de fatos, 
idéias e críticas, depois de 
tornadas públicas, tais pos-
tagens serão utilizadas para 
compor o perfil psicológi-
co de seu titular, podendo 
favorecê-lo ou prejudicá-lo 
na disputa por uma vaga de 
emprego, ou eventualmente 
para vir a ser demitido.

Postagens em redes sociais  
e o vínculo de emprego

PROGRAMALÇÃO 21º FESTIVAL  
DAS CEREJEIRAS BUNKYOS*

SÁBADO (01/07)
10H: Ken Yamazato
10H10: Kodama Kai - 
ACEVGP
10H30: Ballet Val Santos
10H50: Treasure Garden
11H05: Dupla Delphina - 
(Keiko e Yoko)
11H20: Assoc. Kenko Tais-
so do Brasil
11H40: Mariko Nakahira
12H: Cerimônia de Aber-
tura
13H: Corpus Line

13H20: Ricardo Nakase
13H40: Associação Mu-
guen-Kan Karatê
14H: Grupo de Danças Fol-
clóricas Alemãs Tanzfreun-
de
14H20: Gold und Silber 
(Alemanha)
14H40: Kien Daiko
15H: Nete Salmah
15H20: Encerramento

DOMINGO (02/07)
10H30: Ken Yamazato
10H40: Assoc. Ibiunense de 
Artes Marciais Prof. Hori-
gome
11H: Sawalef - Dança do 
Ventre
11H20: Ballet Marisa És-
cher
11H40: Assoc. Kenko Tais-
sô do Brasil
12H: Mariko Nakahira
12H30: Joe Hirata

13H20: Edson Saito Y.ES 
Band
14H10: Grupo Folclórico 
Tirol - sapateado
14H30: Takeshi Nishimura
15H: Akemi Matsuda Em-
baixadora Kawaii do Brasil
15H20: Danças Gregas Zor-
bas
15H40: Sergio Tanigawa
16H: Kendô Kokushikan
17H: Sorteio

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio

visitantes aproveitam o dia ensolarado para contemplar os pés de cerejeiras no Kokushikan

Cerimônia do chá é uma das atrações da programação

Edson Saito e Y.ES Band é destaque no domingoVisitantes podem participar de diversas oficinas
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ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060

BOLSAS DE ESTUDO

DivULgAçÃO

A Associação Kaigai 
Nikkeijin Kyokai, 
com sede em Yoko-

hama, está com inscrições 
abertas para bolsa de estudos 
do projeto “Nikkei Scholar-
ship” (Projeto Realização do 
Sonho) da The Nippon Foun-
dation (Nippon Zaidan). O 
objetivo é conceder bolsas de 
estudos para os nikkeis resi-
dentes nos países da América 
Central e da América Latina 
(Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, República 
Dominicana, México, Para-
guai, Peru, entre outros) com 
a finalidade em ampliar o en-
tendimento entre esses países 
e o Japão, e que sejam jovens 
com sonhos e planos concre-
tos para contribuir para o de-
senvolvimento dos seus países 
e da comunidade local.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 31 de julho de 
2017. Os formulários de ins-
crição devem chegar à asso-
ciação até a data limite. Não 
serão aceitas inscrições via 
fax e e-mail.

Os requisitos necessários 
para a inscrição são: 1) Ser 
descendente de japoneses 
(nacionalidade, escolaridade 
e experiência no Japão não 
são requeridos); 2) Ter idade 
entre 18 e 35 anos; 3) Ser 
indicado por uma instituição 
nikkei; 4) Que, após adqui-
rir os conhecimentos em sua 
área, aplique o que aprendeu 
em seu país de origem; 5) 
Que atue como um elo entre o 
Japão e seu país; 6) Que parti-
cipem ativamente das inicia-
tivas promovidas pelos esta-
giários e das iniciativas que 
contribuem para a sociedade

Fases – As fases seletivas são 
as seguintes: 1ª Fase – Sele-

ção através dos documentos: 
início de setembro de 2017; 2ª 
Fase – Seleção através de en-
trevista: final de setembro/iní-
cio de outubro de 2017. O re-
sultado final será definido em 
meados de outubro de 2017. 

Será enviado aviso de 
aprovação ou reprovação 
para todos que se inscreve-
rem.

São oferecidas 5 vagas. 
Os candidatos devem esco-
lher a sua entidade e efetuar 
a negociação para a inscri-
ção. As escolas da língua 
japonesa, no entanto, serão 
indicadas pela associação. 
Caso a instituição onde será 
realizado o estágio (pós-
-graduação ou graduação) a 
partir de 1º de abril de 2018 
estiver definida, apresentar 
a “Carta Informal de Con-
sentimento de Ingresso”. Se 
não for possível obtê-la até a 

inscrição, é necessário men-
cionar o nome da instituição 
pretendida no “Plano de Es-
tágio”. Em ambos os casos, 
apresentar o “Certificado de 
Autorização de Ingresso” até 
o final de março de 2018.

A partir de 1º de abril de 
2018, o bolsista passa a fre-
quentar escola de língua japo-
nesa e nesse período deverá, 
por conta própria, realizar as 
negociações para ingresso 
ou prestar os exames para a 
instituição desejada. Se esta 
não for definida até o final de 
março de 2019, a bolsa será 
cancelada.

Ao bolsista será con-
cedido passagem aérea de 
ida e volta;  seguro médico 
(previdência mútua); despe-
sas escolares como taxas de 
exames, aulas, matrículas e 
materiais didáticos determi-
nados pela escola; despesas 

para participação em estágios 
coletivos, congressos, etc. 
Subsídio para despesas ge-
rais: 130 mil ienes por mês, 
subsídio para habitação: alu-
guel até 50 mil ienes por mês/
luva até 200 mil ienes, passe 
escolar, seguro médico (pre-
vidência mútua), etc.

É necessário nível de lín-
gua japonesa suficiente para 
viver o cotidiano sem dificul-
dades e acompanhar as aulas 
na instituição onde será reali-
zado o estágio (se o estagiário 
desejar, pode fazer um curso 
de japonês com duração de 6 
meses a 1 ano).

Em caso de repetência ou 
violação dos princípios da 
bolsa, o contrato será cance-
lado.

Inscrições – Os candida-
tos deverão consultar o site: 
www.jadesas.or.jp para aces-
sar os formulários necessá-
rios para as inscrições. 

Endereço para entrega de 
documentos
2-3-1, Shinko, Naka-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa, 
231-0001, Japão
JICA Yokohama 2F
“Kaigai Nikkeijin Kyokai / 
Nikkei Scholarship”
TEL: 045-211-1788
FAX: 045-211-1781

Para mais informações 
contatar:
www.jadesas.or.jp
E-mail: saitran@jadesas.or.jp

Prosseguem as inscrições para 
o Projeto Realização do Sonho

inscrições devem ser feitas até o dia 31 de julho deste ano; são oferecidas cinco vagas

Ouvindo rádio... no aparelho

NIPÔNICA

Desde que chegou à casa 
de Mário, em finais de se-
mana que não tem compro-
misso Hiro costuma dor-
mir até tarde. Se bem que, 
mesmo em dias comuns da 
semana, nunca conseguiu se 
levantar da cama antes de 
seu locador.

Assim, sempre teve a 
mesa pronta ao café da ma-
nhã, tudo preparado por 
Mário que também sempre 
o aguardava para fazê-lo 
junto. Como Hiro saía cedo 
ao trabalho, até dava para 
espera-lo, o que não ocorria 
nos finais de semana.

Mas certo sábado, de-
vido a um compromisso no 
interior e uma carona lhe 
prometida, Hiro acabou se 
levantando bem cedo da 
cama. Ainda assim, não an-
tes de Mário, a quem não 
tinha avisado do compro-
misso.

— Opa! Bom dia, Hiro! 
Vai pra algum lugar? — per-
guntou-lhe ao vê-lo descen-
do a escada, afobado.

— Bom dia, Mário-san 
— respondeu afoito, sem 

ter feito a higiene matinal e 
despenteado — desculpe não 
avisar que sair cedo, hoje.

— Quê isso, Hiro. Deu pra 
perceber — Mário riu.

— Não! É que combinar 
com amigo tomar café na es-
trada — justificou.

— Não tem importân-
cia. Essas coisas acontecem 
mesmo — tranquilizou-o, 
Mário.

Hiro, que tinha apenas 
descido para avisá-lo, já até 
se voltara para subir de novo 
quando notou algo diferente 
de sempre. Em vez da TV 
ligada no noticiário da ma-
nhã, Mário escutava rádio en-
quanto preparava seu desje-
jum. Por isso interrompeu seu 
movimento.

— Arê?! (Ué?!) Ouvindo 
rádio? — e olhou ao mesmo 
— Muito tempo não ouvir rá-
dio assim.

Mário riu e apontou:
— Reparou nele? É bem 

antigo. Foi de minha mãe. 
Como ela cuidava bem dele e 
faço o mesmo, continua fun-
cionando muito bem! — ex-
plicou orgulhoso.

— É... TV desligada... rá-
dio diferente, chamar atenção 
— Hiro falou admirado — 
nunca ver nada igual.

Mário riu, novamente:
— Ainda mais você que 

veio do Japão, país dos mais 
modernos tecnologicamente, 
né...

— Puxa! Mário ainda ter 
rádio muito antigo... em bom 
estado — Hiro até se aproxi-
mou para vê-lo melhor.

Mário apagou o fogo que 
esquentava o leite e acrescen-
tou:

— Ainda o uso por isso... 
e pra manter mamãe viva na 
lembrança. Nunca me esque-
ço de como ela o curtia — fez 
uma pausa — não deixava 
meu pai nem chegar perto!... 
tinha o dele, mas só para ou-
vir os jogos do Corinthians...

— Boa razão... — Hiro 
aproveitou para também brin-
car.

— Ah! É... — Mário riu, 
lembrando-se do quanto Hiro 
era corintiano — A razão da 
minha mãe eram as novelas! 
Por isso cuidava bem do rá-
dio.

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

— Novelas?! — Hiro es-
tranhou — Não era melhor 
assistir na TV?

E Mário riu, novamente.
— É que morávamos no 

interior e, naquela época, 
não tinha televisão — Mário 
fez uma pausa e aprovei-
tou para brincar — por isso 
tenho seis irmãos! — riu, 
quase gargalhando.

— Não entender — Hiro 
franziu o cenho e pendendo 
a cabeça.

Foi quando Mário tam-
bém se lembrou do compro-
misso dele:

— Ih?! Vai logo, Hiro, 
antes que seu amigo che-
gue... No caminho entende-
rá... rs.

Hiro subiu a escada cor-
rendo, enquanto Mário, 
olhando-o, ria.

Mário fez opção!
Ouvir rádio quase sem-

pre,
Inda mais da mãe.

  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

Caricatura de Baptistão, premiado no Salão de Piracicaba

GIL, 75!
Bom Dia, GG, Grande 

Gil da Geleia Geral.
A Novidade, hoje, é o 

seu níver, 75 anos bem Gil-
gildos.

Vou fazer a Louvação 
a ti, GG, louvando a quem 
merece deixando a Pessoa 
Nefasta de lado.

Quanta coisa boa você 
fez pra cantar no Palco.

Vamos fugir no Expres-
so 2222, fazer o Meio de 
Campo, descer a Ladeira da 
Preguiça, entrar Nos Bar-
racos da Cidade, e numa 
Procissão visitar o Punk da 
Periferia e saudar todos da 
Raça Humana.

Você acha que O Sonho 
Acabou? Se Oriente, vamos 
Andar com Fé,

Não chore mais, Chega 
de Chororô, de Lamento 
Sertanejo.

Deixe Ela, Esperando na 

Janela, e Kaya N’Gan Daya 
na Refavela, na Refazen-
da ou no Sítio do Pica-Pau 
Amarelo.

Chame a Drão, a Ma-
dalena, Flora e a Marina e 
vamos Domingo no Par-
que cantar Indigo Blue, De 
Onde vem o Baião, o Fre-
vo Rasgado e Só quero um 
Xodó.

Cada Macaco no seu 
Galho, sem Mancada, por-
que A Coisa Mais Linda Do 
Mundo é realizar Um Sonho 
Extra.

Poetas seresteiros, na-
morados, correi! É chegada 
a hora de escrever e cantar 
ao grande compositor de 
Luar.

O Tempo Rei passa, meu 
rei!

Parabéns e Aquele Abra-
ço

Dona Gal
..............................................................................................

BB Tatuapé, anos 70

Akira entrou no banheiro 
e notou que uma das portas 
do número 2 estava fecha-
da. Como trabalhava mui-
tos anos na agência, sempre 
no primeiro andar, resolveu 
zoar o colega que lá estava.

- E aí, cag*o, a comida 
do Jacinto (concessionário 
do restaurante da agência), 
pra variar, estava péssima.

Silêncio.
- Ainda bem que comi só 

um pouco e fui pra padaria e 
pedi um misto-quente.

Silêncio.
- Pelo cheiro, você ras-

pou o prato. Se ferrou!
Silêncio.
- A gente devia pedir 

pro Jacinto sair, concor-
da? A feijoada de hoje, por 
exemplo, de porco, só tinha 
o atendimento. Ô, bicho, tá 
surdo? Faz dez minutos que 
está aí, e nada!

Silêncio!
- Quem está aí? Pina? 

Fernando Mineiro, Fer-
nando Ribeiro? Ribamar? 
Nakamura? Evanil? Fala, 
colega!

Silêncio.

- Tá legal, acho que es-
tou atrapalhando o seu “ser-
viço”. Tchau!

Aí, caiu a ficha. Chiii, 
deve ser algum chefe, o Seu 
Manuel, o Kuba ou o Seu 
Júlio. 

E saiu de fininho.
Estrategicamente, ficou 

num arquivo, próximo do 
banheiro. Dali poderia ver 
quem quem sairia do ba-
nheiro.

Cinco minutos depois, 
viu quem estava lá. O ter-
rível Inspetor que estava há 
quinze dias na agência e até 
o gerente morria de medo 
dele.

Enquanto o Inspetor per-
maneceu na agência, Akira 
ficou calado. Ele, certa-
mente, ficou ouvindo con-
versas para descobrir quem 
foi aquele funcionário in-
solente que o humilhou. Na 
semana seguinte, o Inspetor 
malvado foi embora.

O Akira nos contou a 
história no bar da esquina, 
meses depois. E a gente riu, 
riu, riu demais.

REPRODUçÃO
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A maioria das pessoas 
que aparecem aqui para a 
consulta, são através de in-
dicação de alguma pessoa 
que esteve aqui para receber 
devidos tratamentos.

Catalogamos os itens as 
quais poderiam ser classifi-
cados:

Dores
Angustias
Sofrimentos
Ansiedades
Estresses
Dificuldades
Baixa auto estima
Fobias
Insônias
Tristezas
Depressões
Magoas
Negatividades
Doenças, sintomas
A maioria das causas 

desses problemas nasceram 
dentro de casa.

A forte influencia dos 
pais, dos irmãos, dos paren-
tes, das pessoas próximas, 
da sua personalidade inata.

Esses sintomas adquiri-
dos agrava-se com o choque 
ao sair de fora da casa para 
enfrentar a comunidade, a 
sociedade, as escolas, os es-
tudos, o trabalho, exercício 
da função profissional.

As pressões, as cobran-
ças, perfeições, rigidez, 
exigidas criam traumas que 

BEM ESTAR

acompanham pela vida toda.
Isto quer dizer que tudo 

vem do berço.
Os pais obviamente amam 

os filhos, querem cuidar, en-
sinar, educar, formar, para 
tornar pessoa melhor, forte, 
sadio, cheios de prosperidade 
e felicidade.

Esses cuidados que os pais 
tiveram, não se pode dizer se 
foi de maneira correta ou in-
correta, pois cada qual dentro 
das circunstancias, situações,  
deram o seu melhor.

Dessa forma, o que gosta-
ria de solucionar para que a 
sua vida flua, prospere e en-
contre a felicidade?

Em primeiro lugar tem de 
agradecer os pais por terem 
aceito esse papel de colocar 
no mundo, criar e educar, 
pronto para cumprimento da 
sua missão e objetivo dessa 
encarnação.

Todos os problemas apon-
tados são os reflexos seus que 
não se alinham com a sua per-
sonalidade e criou as máculas 
que causou em sofrimentos.

Isso significa que cada 
qual veio justamente experi-
mentar essas situações para 
poder aceitar, reconciliar, 
perdoar, compreender e en-
tender, para poder amar a 
vida.

Rebuscando nossos arqui-
vos, nossas memorias, e re-
fletindo sobre a fonte de cada 
situação, podemos identificar 

claramente as causas.
A dificuldade de cada pes-

soa é justamente como solu-
cionar esses problemas.

Embora tenha conheci-
mento da causa, não sabem 
como trabalhar isso.

Devido ao desencadea-
mento de muitos outros pro-
blemas, do tipo efeito domi-
no, torna-se complexo a reso-
lução dos problemas.

Ansiedades geram estres-
ses.

Mágoas, tristezas, angús-
tias, geram depressões.

Contrariedades, rigidez,  
geram dores.

Apegos geram sofrimen-
tos

Negatividades geram do-
enças, sintomas, baixa auto 
estima, dificuldades

O grande perigo é trans-
formar esses problemas  
como a coisa natural que faz 
parte de sua vida, e se confor-
mar e acomodar.

Estamos aqui para ajudar, 
não fuja da raia, tem de en-
frentar por mais doloroso que 
seja, para que essa vida faça 
sentido.

Pois é justamente a isso 

que estamos, para isso, solu-
cionar e não deixar penden-
cias, dessa encarnação.

Esconder, ignorar, fugir, 
de nada adianta, pois ela per-
segue, para onde for, onde 
estiver, deixando inseguros 
e com medo constante.

Entregue-se, seja since-
ro, honesto, digno, correto, 
reto, espelho, irmão de to-
dos.

Livre-se dos males que 
comprometem o seu bem 
estar, liberte e faça a vida 
fluir com prosperidade, com 
muita luz, alegria, amor e 
gratidão.

Não há quem não tenha 
problemas, sofrimentos, 
pois para isso para viemos, 
para solucioná-los, com isso 
aprender, crescer e evoluir 
espiritualmente.

Pense nisso, você não é o 
único, você não está só.

O que gostariam de solucionar

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

Espaço Luz VioLEta 
Av. Jabaquara, 2940 – 
salas 82-83 
(Prox. Metrô S. Judas)
Tel.: (11) 2275-7787
99917-8281- 96447-9087
reuniaocommentores@gmail.com

zeram o diabo para tornar 
a vida daquele homem um 
inferno. E ele não resistiu. 
E assim, depois de alguns 
anos promissores à classe 
trabalhadora, o país voltou a 
viver dias sombrios. Mas, as 
medidas protetoras que ele 
instituiu aos trabalhadores, 
permaneceram. Tiveram a 
decência de mantê-las. 

Aos trancos e barrancos 
a população sobreviveu. 
Com sonhos e esperanças, 
acreditando que um novo 
país seria possível. Tanto 
acreditou que conseguiu 
alçar à presidência do país, 
um homem como eles. Um 
homem do mundo do traba-
lho. Vindo da mais humil-
de das camadas sociais que 
ainda habitam no país. E foi 
este homem que por dois 
mandatos seguidos conse-
guiu tirar da fome e miséria 
milhares de seres, foi tam-
bém ele quem possibilitou 
o acesso a universidade para 
centenas de jovens, filhos 
das camadas mais pobres da 
população. E este homem 
conseguiu eleger sua suces-
sora. E esta sucessora se re-
elegeu. Com 54 milhões de 
votos.  Com ela, concorreu 
um filhinho de papai. Ao 
ser derrotado, prometeu. 
Faria de tudo para “que-
brar” o país até “derrubar” 
a presidenta eleita pelos 54 
milhões de votos legítimos. 
E o filhinho de papai fez o 
que fez. A ele se juntou um 
bando, uma corja de homens 
nada defensáveis. Como re-
sultado daquela promessa, o 
usurpador tomou posse da 
cadeira.

E desde então, a cada dia 
um acontecimento espetacu-
loso é revelado. Enquanto a 
população sofre com o de-
semprego e falta de dinheiro 
para honrar seus compro-
missos de sobrevivência, 
milhões são revelados como 
resultado das negociatas 
corruptas do bando do usur-
pador. Indecentes e desaver-
gonhados. 

Até quando?

Até quando?
Era uma vez um imenso 

país. Seu povo foi cantado 
como alegre e cordial. Uma 
grande mentira que os do-
nos da Casa Grande - como 
diz o sábio editor que agora 
se cala - gostavam de cantar 
e contar. Cantaram e con-
taram tanto que muitos até 
acreditavam.   Mas quem 
tinha olhos para ver e pele 
para sentir, sabia. Aquela era 
uma grande mentira. O povo 
era desde sempre, massacra-
do e explorado. Como pode 
ser alegre e cordial um povo 
massacrado? Viviam para 
dar a força de seu traba-
lho para os donos da Casa 
Grande. O rendimento de 
seu trabalho sempre mal pa-
gou seu pão e leite de cada 
dia. Seus filhos quando fre-
quentavam a escola, muitas 
vezes, nem calçados tinham. 
E a escola era precária, dife-
rente da escola do filho dos 
patrões. Ficar doente era um 
luxo que eles não podiam 
ter. Como pagar o doutor se 
o dinheiro que tinham mal 
dava para o pão de cada dia? 
Hospital público? Os go-
vernantes daquele país não 
se preocupavam com isso. 
Quando os filhos deles ado-
eciam, o doutor ia até suas 
casas. Então, para quê? Um 
luxo desnecessário. 

Mas os governantes da-
quele país faziam de conta 
que a escravidão tinha sido 
abolida. E até tinha sido 
mesmo! Foi um dos últimos 
países a abolir a escravidão, 
mas aboliu. No papel. 

O país era imenso. Dota-
do de muitos recursos natu-
rais. Fonte de riquezas para 
os donos da Casa Grande. O 
mundo lá fora evoluía. Ali, 
naquele país também era 
preciso fazer evoluir tudo. 
Então, houve um governan-
te, até hoje, digno de estu-
dos. Este governante, a des-
peito de muitas contestações 
e inimizades, introduziu mu-
danças no país. Instituiu um 
valor mínimo mensal para o 
trabalhador, criou regras e 
dispositivos de proteção ao 
trabalhador, instituiu a obri-
gatoriedade do ensino fun-
damental a todos, instituiu 
o voto feminino entre tan-
tas outras coisas boas para 
o país. É claro, que como 
sempre, muitos patrões, fi-

marisatake@gmail.com

Mari Satake 
escreve semana 
sim, semana 
não neste 
espaço

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

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

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

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

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

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

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

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

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

colho com cuidado
ramos de acácia-mimosa
pura nostalgia
Amauri Solon
Rio de Janeiro, RJ

Acácia-mimosa,
tal ouro balança ao vento...
ao lado um barraco.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

São João na roça
Pedro e Zé pulam fogueira
juram amizade
Cyro Mascarenhas Rodrigues
Brasília, DF

Acácia-mimosa.
Suas flores amarelas
aquecem a tarde. 
Danita Cotrim
São Paulo, SP

Toda florescida...
Com cachos amarelos –
Acácia-mimosa.
Iraí Verdan
Magé, RJ
 
a canjica branca
tem aroma de canela – 
receita da mãe
José Marins
Curitiba, PR

Pelas ruas casais andam
sob a sombra colorida
de acacia-mimosa
Kazue Yamada
São Paulo, SP

A chuva passou...
Parecem mais amarelas
as acácias-mimosas.
Mahelen Madureira
Santos, SP

A longa avenida
tem as cores da bandeira -
Acácia-mimosa
Marba Furtado
Águas Claras, DF

cheiro de canjica
permeia a noite lembrança
da casa da avó.
Maria Clara de Souza
Curitiba, PR

Flores amarelas
entre os ramos prateados – 
Acácia-mimosa
Neide Portugal
Bandeirantes, PR
 
Praça do interior –
Em toda volta e no centro,
Acácias-mimosas.
Reneu Berni
Goiânia, GO

um campo de sóis –
as acácias-mimosas
uma ao lado da outra
Rose Mendes
Ilhabela, SP

Enfeita a manhã
de incontida alegria –
acácia-mimosa
Seishin
São Paulo, SP

A tarde cai, fria.
Vovó fazendo canjica
canta para a neta.
Sonia Rodrigues
Santos, SP

Perfume no ar
Na encosta da montanha
Acácias-mimosas...
Yone
São Paulo, SP

Um vento suave –
Cachos de acácia mimosa
em movimento.
Yun Hai
São Paulo, SP

Panela transborda...
Nunca mais faço canjica!
vocifera a avó.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

Dia de São João – Canjica – Acácia-mimosa
TEMAS DE JUNHO

Temas de agosto (postar até 10 de julho)
Cascata seca – Dia dos Pais – Nêspera

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

A Natureza como recriação (3)
Francisco Handa

Houve época em que se 
dizia que o haicai era a re-
presentação do momento, 
análogo ao disparar da má-
quina fotográfica. Assim, o 
haicai podia ser comparado 
a uma fotografia. Quando 
se dizia isso, o que se le-
vava em consideração era 
o olhar a ser congelado no 
momento do ato. Não se 

fala mais nisso. O haicai 
pode ser uma foto, mas 
também uma nota musical 
no canto do canário, no 
trovejar, na chuva de verão 
a cair, no barulho da ca-
choeira. Pode ser também 
o odor da jaca, o perfume 
das rosas e da mata. Existe 
também um odor antes da 
chuva cair, do mar, das 

peixarias, das ruas de São 
Paulo. As ruas do Bairro da 
Liberdade, em São Paulo, 
têm um odor característico 
devido aos restaurantes 
que comercializam pratos à 
base de peixe.

O que se chama Natu-
reza no universo do haicai 
é algo maior do que a na-
tureza entendida como a 

flora, a fauna, o clima, mas 
compreendendo também as 
manifestações humanas no 
campo da cultura. Compre-
endemos como Natureza 
a “Páscoa”, o “Dia da Pa-
droeira”, “Dia dos Pais”, 
“Dia da Independência”, 
“Quaresma”, o “trote” dos 
“calouros” que ingressam 
na faculdade.
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LAMEN KAZU ALAME-
DA SANTOS –  O Grupo Ya-
mato (Setor de Restaurantes), 
em cooperação com a em-
presa japonesa Try Corpora-
tion – que no Japão administra 
uma cadeia de restaurantes na 
Província de Chiba – inaugu-
rou, no último dia 19, sua se-
gunda unidade em São Paulo. 
Especializado em lamen tra-
dicional, o novo restaurante 
fica na Alameda Santos, 53, 
no Paraíso (zona Sul de SP) 

e promete o mesmo atendi-
mento e qualidade já conhe-
cidos pelos frequentadores da 
primeira loja, inaugurada em 
2008 no bairro da Liberdade. 
A inauguração contou com a 
presença de empresários, per-
sonalidades da comunidade 
nikkei e de representantes de 
entidades e associações, além 
do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP).

Fotos: Jiro Mochizuki

CONFRATERNIZAÇÃO 
NA CCIJB – Durante Al-
moço de Confraternização 
da Câmara de Comércio e 
Indústria Japonesa do Bra-
sil, realizado no último dia 
22, no Buffet Colonial (zona 
Sul de São Paulo), o cônsul 
geral do Japão em São Paulo, 
Takahiro Nakamae, anunciou 
o projeto de Revitalização do 
Bairro da Liberdade. Realiza-
ção da JCI Brasil - Japão em 
parceria com a Comissão de 
Jovens do Bunkyo e Interkai-

kans e apoio do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo, 
o projeto tem como objetivo 
revitalizar o bairro da Liber-
dade, em especial seus prin-
cipais marcos turísticos e 
paisagísticos. Mas o objetivo 
principal do projeto é mobi-
lizar a comunidade nikkei de 
São Paulo em prol do legado 
da cultura japonesa no Brasil, 
passada de geração para gera-
ção, desde o início da imigra-
ção japonesa.

Fotos: Jiro Mochizuki

110 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA/PARANÁ

DivULgAçÃO

A Comissão Organiza-
dora das Comemora-
ções dos 110 anos de 

Imigração no Paraná aprovei-
tou a visita do Embaixador do 
Japão no Brasil, Satoru Satoh, 
e do cônsul geral do Japão em 
Curitiba, Hajime Kimura, em 
Londrina, no último dia 23, 
para fazer o lançamento da 
logomarca do Imin 110 do Pa-
raná.  Já a logomarca de São 
Paulo, assinada pelo artista 
Kazuo Wakabayashi, foi apre-
sentada pela Comissão para 
Comemoração dos 110 anos 
da Imigração Japonesa no 
Brasil no dia 19 de maio em 
evento realizado no Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social). 

Criada por pela agência 
Brandigno de Maringá em 
conjunto com o cartunista 
e empresário Maurício de 
Sousa, “a logo representa as 
duas nações por suas flores 
símbolo: de um lado o Brasil 
representado pela flor de ipê 

amarelo, do outro o Japão re-
presentado pela flor de cere-
jeira (sakura), a flor símbolo 
do país, que juntas se com-
pletam e formam o globo das 
duas bandeiras, simbolizando 
a união e amizade entre as 
duas nações”.

Em entrevista ao Jornal 
Nippak, o deputado federal 
Luiz Nishimori (PR-PR), que 

preside a Comissão Organi-
zadora, disse que o Estado do 
Paraná já conta com mais de 
180 eventos culturais, educa-
cionais e esportivos, por meio 
de cada associação nipo-bra-
sileira, que integra a Aliança 
Cultural Brasil Japão do Pa-
raná.

Segundo ele, “o ponto má-
ximo” será uma grande expo-

sição em Comemoração aos 
110 anos de Imigração Japo-
nesa no Brasil, a Expo Imin 
110, que ocorrerá no Parque 
Internacional de Exposições 
Francisco Feio Ribeiro, admi-
nistrado pela Sociedade Ru-
ral de Maringá, entre os dias 
19 e 22 de julho de 2018. “O 
local é o mesmo que já abriga 
a Expoingá e tem uma are-

Comissão do Paraná apresenta logo do Imin 110
na coberta com capacidade 
para 14 mil pessoas sentadas. 
Conta ainda com um outro 
pavilhão muito grande – o Pa-
vilhão de Indústria e Comér-
cio Christina Helena Barros 
– com capacidade para cerca 
de 13 mil pessoas, que deve-
remos utilizar para atividades 
voltadas para as crianças e os 
jovens”, explicou Nishimori, 
destacando que “precisamos 
despertar toda a importância 
de preservar nossas tradições 
para as crianças e nossos jo-
vens, porque serão eles que 
irão transmitir toda nossa cul-
tura para as próximas gera-
ções”. 

“Estamos conversando 
com o Maurício de Sousa. A 
ideia é montar um Parque da 
Mônica dentro do Pavilhão”, 
revela o deputado, acrescen-
tando que durante os qua-
tro dias a exposição contará 
com apresentações artísticas, 
espaço para crianças, feira 
gastronômica, de artesanato, 
de tecnologia e diversas atra-

ções. “Queremos colaborar 
com São Paulo, mas Paraná 
vai fazer algo grande”, afirma 
Nishimori, que ainda aguarda 
a confirmação da vinda de um 
membro da família imperial.

“Fizemos o convite, mas 
isso está sendo tratado pela 
Embaixada do Japão e pelos 
Consulados de São Paulo e 
do Paraná. Se pudessem en-
viar uma princesa seria ótimo 
pois o objetivo é transmitir a 
cultura japonesa para as no-
vas gerações e precisamos de 
gente nova para nos presti-
giar”, assegurou Nishimori.

O lançamento da logo 
ocorreu na Aliança Cultural 
Brasil-Japão do Paraná, com 
a presença do prefeito de 
Londrina, Marcelo Belinati, 
do presidente da Câmara de 
Vereadores, Mário Takaha-
shi, vereadores de Londrina, 
presidentes e representantes 
das associações nikkeis do Pa-
raná, totalizando cerca de 400 
pessoas.

(Aldo Shiguti)

Lançamento contou com a presença do embaixador do Japão e do cônsul geral do Japão em Curitiba
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HOMENAGEM

FOtOS: JiRO MOCHiZUKi

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

no último dia 20, em sua re-
sidência oficial, no bairro do 
Morumbi (zona Sul de São 
Paulo), Cerimônia de Entrega 
do Diploma de Honra ao Mé-
rito do Cônsul Geral do Ja-
pão. 

Este ano, foram home-
nageadas oito personalida-
des, “exemplos de mulheres 
atuantes na sociedade brasi-
leira”. São elas: Lídia Reiko 
Yamashita, vice-presidente da 
Comissão de Administração 
do Museu Histórico da Imi-
gração Japonesa no Brasil e 
vice-presidente da Sociedade 
Amigos de Tokyo; Elizabeth 
Ume Shimada, produtora de 
chá preto; Kyoko Nakagawa, 
psicóloga e coordenadora 
do Projeto “Kaeru”; Mariko 
Nakahira, cantora; Lucia-
ne Mariko Hara, gerente do 
Recanto de Repouso Sakura 
Home; Satsuko Yamamoto, 
coordenadora da Assistência 
Social Dom José Gaspar; Yuli 

Fujimura, relações públicas, 
gerente do setor de Check 
Up e Japan Desk, e responsá-

vel pelo Acervo do Hospital 
Santa Cruz e Naomi Munaka-
ta, maestrina (regente titular 

do Coral Paulistano Mário de 
Andrade).

Fotos: Jiro Mochizuki

Governo japonês homenageia oito 
mulheres ‘atuantes na sociedade’

O cônsul geral do Japão em São Paulo com as homenageadas: “exemplo de mulheres”

HAKUJUSHA – O Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social) realizou, no último 
dia 25, no Grande Auditório 
da entidade, cerimônia do 
Hakujusha – homenagem aos 
pioneiros acima de 99 anos 
de idade. Trata-se de uma das 
homenagens mais significa-
tiva aos imigrantes japoneses 
pioneiros, que receberam um 
diploma de honra ao mérito, 

A maestrina Naomi Munakata Elizabete Ume Shimada Luciane Mariko Hara O cônsul com Kiyoko Nakagawa

Yuli Fujimura, do Hospital Santa Cruz

O cônsul takahiro Nakamae com Lidia Yashita e familiares

Mariko Nakahira e Satsuco Yamamoto

um par de yunomi (xícara 
para chá) e um brinde.

Este ano, foram home-
nageadas 36 pessoas de 99 
anos, além de uma homena-
gem póstuma. Após a cerimô-
nia no Grande Auditório, elas 
foram convidadas para um 
encontro de confraternização 
no Salão Nobre do Bunkyo 
preparado pelo Museu His-
tórico da Imigração Japonesa 
no Brasil.

Realizada pouco antes do 
segundo dia do 52º Gueino-
sai – Festival de Música e 
Dança Folclórica (veja fotos 
à página 12), o evento fez 
parte das comemorações dos 
109 anos da imigração japo-
nesa no Brasil e contou com 
a presença da cônsul adjunto 
do Japão, Hitomi Sekiguchi e 
da presidente do Bunkyo, Ha-
rumi Goya, ente outros.

Fotos: Jiro Mochizuki
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Piscicultura Chang
Tudo em pro-
dutos para 
quem aprecia 
aeromodelis-
mo, aquaris-
mo e pesca. O 
local indicado 
para você en-
contrar 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 aero-

modelismo. Qualidade, confiança e preço. Vi-
site, para mais informações www.piscicultura-
chang.com.br ou consulte fone (11) 3375 7265 
email: contato@pisciculturachang.com.br

SPOT Gen3 – Localizador pessoal 
via satélite
Rastreador pessoal via satélite resistente a 
água, umidade, maresia, temperaturas adver-
sas 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 apertando 
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 impor-
tância. Loja em Angra dos Reis/RJ, em parceria com Zi-
marine 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 espio-
nagem do serviço secreto americano, cujos elementos terminavam frustra-
dos diante das tolices que inventavam. Nippak Pesca assinala que conhecer 
o seu passado é primordial para consolidar no presente as diretrizes do fu-
turo!  José Carlos Ferreira, advogado aposentado, escreveu este romance 
para revelar fatos omitidos na História oficial. Contate o autor no email: 
jcferr@terra.com.br À venda pela internet nas Livrarias Asabeça, Cultura 
e Martins Fontes confira no link: www.scortecci.com.br/lermais_materias.
php?cd_materias=4955&friurl=_-JAPONESES-IMIGRANTESE-ELES-
-FICARAM-RICOS-NO-BRASIL--Jose-Carlos-Ferreira- 

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

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

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

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Coluninha Golden 7 armazenada em carva-
lho 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-suficiente na produção de 
cana-de-açúcar, sendo a garapa obtida após a 
moagem depositada em dornas de inox, prote-
gidas por telas contendo fermento natural (extraido da própria cana de açúcar 
misturada com fubá ou canjiquinha de milho) totalmente isento de aditivos quí-
micos. Após alambicagem/destilagem a cachaça Coluninha vai para tonéis de 
carvalho, amburana, castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado 
por um período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCacha-
ça, Campeão dos Campeões (pela ABM – Associação Mineira de Barman) e 
Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 2011,2012 e 2014. É ex-

portada para países da Europa, USA e Mercosul. 
Informações www.coluninha.com.br fone: (31) 
3422 0309  e-mail: coluninha@coluninha.com.
br  Beba com moderação e se for dirigir não beba!
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Conforme discorrido 
nos textos anteriores, 
a gestão pesqueira en-

volve, além do componente 
biológico, o componente 
humano. Tal componente 
comporta relações comple-
xas e sujeitas a imprevistos 
e surpresas, que ampliam em 
muito o desafio da gestão. 

Para entender como li-
dar com a presença do ser 
humano na natureza, há o 
útil conceito de Sistema So-
cioecológico, o qual vem a 
ampliar o conceito de ecos-
sistema, que se limita a uma 
combinação de componentes 
bióticos e abióticos, “excluin-
do” o componente humano e 
o social. Assim, o sistema 
socioecológico trata de siste-
mas fortemente influenciados 
pelas atividades humanas em 
que se registra uma não me-
nos forte dependência dos 
sistemas sociais em relação 
aos recursos e aos serviços 
ecossistêmicos. A PESCA, 
sendo um sistema de manejo 
de recursos naturais por po-
pulações humanas é um sis-
tema socioecológico por ex-
celência e está subordinado 
às propriedades inerentes aos 
sistemas complexos.

Diferente da proposta 
da abordagem biológica, a 
qual é centrada nos estudos 
quantitativos das capturas e 
na biologia pesqueira (vide 
texto anterior: Sobre a gestão 
de recursos pesqueiros – ii. 
abordagem biológica), a aná-
lise das interações ocorridas 
no sistema socioecológico 
pesqueiro leva em conta três 
formas de capital: o Capital 
Natural, que abrange os re-
cursos naturais renováveis e 
não renováveis e os serviços 
ou funções ecológicas (por 
exemplo, a proteção de ma-
nanciais e o efeito produtivo 
dos manguezais e sua função 
como berçário de espécies 
pesqueiras); o Capital Cultu-
ral, que é o conjunto de fa-
tores, estratégias e visões de 
mundo concebidas a partir 
da relação homem–natureza 
(tradições, crenças, valores 
éticos, etc.) e o Capital Cria-
do pelo Homem, que é o re-
sultado da interação entre 
o capital natural e o capital 
cultural (embarcações, petre-
chos, redes, trapiches, etc). 

Os recursos naturais re-
nováveis do capital natural, 
incluindo os pesqueiros, são 
recursos de uso comum, ou 
commons – recursos consi-
derados “de todos”, sobre os 
quais há dificuldade de ex-
clusão de usuários e cujo uso 
conjunto implica na diminui-
ção da quantidade disponível, 
podendo levar ao risco de 
sobrexploração e até à indis-
ponibilidade do recurso para 
todos. O desafio da gestão 
dos recursos de uso comum é, 
portanto, limitar o uso e res-
tringir o número de usuários 
para garantir a manutenção do 
patrimônio natural. No caso 
da pesca, há uma dificuldade 
adicional, visto que a ativi-
dade é muitas vezes conside-
rada como uma possibilidade 
de geração de renda e garan-
tia de sustento para quem não 
consegue outras oportunida-
des de trabalho. Isso agrava 
a dificuldade da exclusão de 
usuários, demandando ações 
no sentido de resguardar os 
recursos para os indivíduos 
regulamentados, profissio-
nais da pesca ou pescadores 
amadores/esportivos e de en-
volvê-los como partícipes do 
processo de gestão.

Frente a este dilema e para 
possibilitar a gestão dos re-
cursos de uso comuns com 
o mínimo de conflitos, sur-
giram os conceitos de Co-
-gestão, co-manejo, gestão 

participativa e gestão com-
partilhada. Estas formas de 
gestão consistem na partilha 
de responsabilidades e de au-
toridade entre o governo e a 
comunidade de pescadores 
na gestão da pesca. Abrange 
vários modalidades e graus 
de partilha do poder, desde 
arranjos nos quais os  pes-
cadores são meramente con-
sultados pelo governo antes 
de os regulamentos serem 
oficializados, até aqueles nos 
quais os pescadores projetam, 
implementam e fazem cum-
prir as leis e regulamentos. 
Quanto mais participativo é o 
processo, mais os pescadores 
são empoderados e maiores 
são as possibilidades de que 
as leis pesqueiras sejam efeti-
vamente respeitadas. 

Outro modelo de gestão 
de recursos naturais de uso 
comum que vem sendo apli-
cado à pesca é a proposta 
da Gestão Adaptativa que 
consiste na discussão parti-
cipativa dos problemas e na 
experimentação das possibi-
lidades de gestão como hipó-
teses de trabalho, permitindo 
revisões, correções de rumo 
e modificações, caso não 
proporcionem os resultados 
esperados. É adaptativo por-
que reconhece que o sistema 
socioecológico está sujeito a 
surpresas e imprevistos. Es-
tas surpresas podem se dar no 
âmbito ambiental, por exem-
plo, alterações na abundância 
das espécies-alvo maneja-
das, que podem ocorrer por 
questões alheias à atividade 
pesqueira em si, tais como as 
mudanças climáticas globais. 
As surpresas podem aconte-
cer também no âmbito social 
(p.ex. a entrada de pescadores 
de outras regiões, causando 
uma maior competição pelo 
recurso), econômico (p. ex. o 
aumento da demanda por um 
produto pesqueiro específico) 
ou institucional (p.ex. uma 
crise de governança na pesca, 
impedindo que os pescadores 
regularizem a sua documen-
tação para exercício legal da 
atividade). Frente a quaisquer 
dessas surpresas, a gestão da 
atividade pesqueira deve se 
ajustar e se adaptar, procu-
rando manter a estrutura e 
função do sistema sociológi-
co pesqueiro tanto na sua di-

mensão ecológica quanto na 
social, ou seja, preservando a 
sua Resiliência. 

Há um crescente reconhe-
cimento de que abordagens 
científicas convencionais po-
dem ser insuficientes em face 
da complexidade dos siste-
mas socioecológicos pesquei-
ros. Nesse sentido, os mode-
los de gestão participativos 
e adaptativos reconhecem a 
importância da integração e 
valorização do conhecimento 
dos pescadores acerca dos re-
cursos e do ambiente no pro-
cesso de gestão e procuram 
utilizá-lo no entendimento 
dos problemas da atividade. 
Assim ciência ecológica e 
conhecimento ecológico tra-
dicional ou local podem de-
sempenhar papéis comple-
mentares para melhorar as 
perspectivas de sustentabili-
dade da atividade pesqueira.

Os modelos descritos re-
conhecem que as ações de 
gestão pesqueira devem sa-
tisfazer os objetivos sociais 
e que a participação dos 
pescadores é de extrema im-
portância para que isso seja 
possível, lembrando que a sa-
tisfação dos objetivos sociais 

é dependente da manutenção 
da saúde dos estoques dos 
recursos. As instâncias onde 
a gestão pesqueira partici-
pativa ou adaptativa se dão 
são principalmente os con-
selhos municipais e os con-
selhos gestores das unidades 
de conservação que atuam 
localmente como fóruns de 
discussão, troca de informa-
ções e recepção de demandas 
do setor pesqueiro profissio-
nal ou amador. O reconheci-
mento das resoluções e me-
didas tomadas no nível local 
pelas instâncias regionais, 
estaduais e federal é sempre 
um desafio a ser transposto, 
sendo necessário o aprendi-
zado e amadurecimento na 
mobilização, discussão e en-
caminhamento, para que ao 
processo de gestão encontre 
sucesso.

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

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

Ingrid Cabral Machado, 
Pesquisadora Científica – 

Instituto de Pesca, Doutora 
em Ciências pela UFSCar, 

com trabalhos na área 
de Ecologia Humana e 

Etnoecologia pesqueira
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Vai dar tudo certo!
“o poder do pensamento 

produz as atitudes”

Nos dias atuais em que 
vivemos em nosso país, 
seja economicamente, poli-
ticamente, de segurança ou 
mesmo de cunho socioedu-
cativo, está de forma geral 
descrente de melhorias. O 
que fazer então? Se deixar 
levar pelos problemas e vi-
ver a reclamar com tudo 
e com todos? Este tipo de 
ação, a princípio parece nor-
mal, satisfatória e em mui-
tos casos para estas pessoas, 
parece realmente surtir al-
gum efeito. O que acontece 
na verdade, é que a pessoa 
é absorvida pelo meio, e co-
meça então a pensar e agir 
de acordo com o que vê, 
ouve e acredita não ter so-
lução. 

Qualquer tipo de ação e 
atitude positiva não acon-
tece por si só, é preciso an-
tes, um forte pensamento 
e mentalização. No Budo 
(Caminho Marcial) a força 

do pensamento é tão impor-
tante quanto o treinamento 
físico/técnico em si. É pre-
ciso esforço, sacrifício, 
e muita força de vontade 
para moldar algo, seja em 
si mesmo ou no meio em 
que se vive. Independente 
da situação, nunca nos con-
formamos com a derrota e 
acreditar que é possível me-
lhorar é fator fundamental 
para ações e atitudes posi-
tivas. 

Um bom Budoka (pra-
ticante do Caminho Mar-
cial) faz de sua Arte uma 
ferramenta de melhoria não 
apenas para si mesmo, mas 
também para toda a socie-
dade em que vive. Atitudes 
proativas, socioeducativas 
e que servem de exemplo a 
outras pessoas, precisam ser 
urgentemente multiplicadas.

Nosso sociedade precisa 
de pessoas que pensam, 
agem, lutam e trabalham por 
algo melhor para todos!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

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

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITOtaiko de Okinawa e também 
do Brasil, Kamei já esteve no 
território brasileiro em outras 
duas ocasiões. A primeira nas 
comemorações do Centená-
rio da Imigração Japonesa 
no Brasil e a última há cinco 
anos, nas comemorações dos 
10 anos do Requios. O Grupo 
Sosaki também já esteve no 
país, mas com outros mem-
bros.

Fundado por Hatsue Omi-
ne, ou Omine Sensei – como 
é mais conhecida – o Requios 
conta atualmente com cerca 
de 200 membros no Estado de 
São Paulo e é presença obriga-
tória em praticamente todos os 
eventos da comunidade nipo-
-brasileira.

Amizade – Filho de Omine 
Sensei, Shinyu, de 45 anos, 
descobriu o taiko por inter-
médio de sua mãe. “Meu pai 
pediu para ajudar e acabei 

gostando”, lembra Shinyu, 
destacando que o que mais 
chamou a atenção foram as 
coreografias do grupo.

“Mas você também acaba 
criando um vínculo de ami-
zade muito forte com outras 
pessoas e também conhece 
outras culturas”, explica 
Shinyu, acrescentando que 
ultimamente está se dedi-
cando mais aos treinamentos 
pois acabou assumindo o ne-
gócio da família. De família 
de feirantes, Shinyu conta  
que o Requios está se prepa-
rando para esta série de apre-
sentações desde o início do 
ano.

Apesar de já estar acostu-
mado às apresentações, ele 
observa que, às vésperas de 
eventos especiais, como este 
que marcará os 15 anos do 
grupo, os nervos ficam à flor 
da pele. “Mas o mais impor-
tante é que dê tudo certo”, diz 

Para celebrar os 15 anos do 
Grupo Requios Gueinou Dou-
kou Kai Eisá Taiko e 20 do 
Tamagusuku Ryu Kotaro Kai 
Omine Hatsue Ryubu Dojo, 
o Requios Gueinou Dokokai 
realiza neste domingo, 25, no 
Grande Auditório do Bunkyo 
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistência 
Social), no bairro da Liber-
dade, em São Paulo, o espetá-
culo “Toki no Kodama (Ecos 
no Horizonte)”, que será apre-
sentado em duas sessões: às 
11 e às 16 horas. Segundo o 
vice-presidente da Associação 
Okinawa Kenjin do Brasil, 
Tério Uehara, os dois shows 
no Bunkyo serão diferentes e 
restam poucos ingressos.

Depois da capital paulista, 
o espetáculo segue para San-
tos, no dia 4, e Marília, no dia 
8, e volta para São Paulo no 
dia 7, para uma apresentação 
no primeiro dia do 20º Festi-
val do Japão, no São Paulo 
Expo Center.

As apresentações contarão 
com participações dos con-
vidados especiais vindos de 
Okinawa especialmente para a 
ocasião além de cerca de 170 
membros entre componentes 
do Grupo Requios e do Tama-
gusuku. A professora Shinya 
Teruya e cinco membros do 
Grupo Sosaku Gueidan Re-
quios de Okinawa, além do 
cantor e compositor Hidekat-
su Kamei desembaram nesta 
sexta-feira, 30, especialmente 
para a ocasião.

Autor de sucessos coreo-
grafados pelos grupos de eisá 

Shinyu, afirmando que “os 
pais e amigos ajudaram bas-
tante”.

(Aldo Shiguti)

TOKI NO KODAMA – 
ECOS NO HORIZONTE
Espetáculo em comemora-
ção aos 15 anos do Requios 
Gueinou Doukoukai e dos 
20 anos do Tamagusuku 
Ryu Kotaro Kai Omine Ha-
tsue Ryubu Dojo
SÃO PAULO
Dia 2 de julho, em duas ses-
sões, às 11 e às 16 horas
Onde: Grande Auditório 
do Bunkyo (Rua São Joa-
quim, 381)
Ingressos: R$ 50,00
Postos de venda:
Bunkyo: Rua São Joaquim, 
381 . Telefone: 11/3208-
1755
associação okinawa Ken-
jin do Brasil: Rua Tomás 
de Lima, 72 – Liberdade. 
Tel.: 11/3106-8823
Nihon Hin: Rua Juno, 125 
– Vl Carrão. Tel.: 11/2942-
8096
urizun: Av. Conselheiro 
Carrão, 2673 – Vl Carrão. 
Tel.: 11/2092-6191
Keiko’s Modas: Av. Itabe-
raba, 5095 – Nova Cachoei-
rinha. Tel.: 11/3851-9944

20º FESTIVAL DO JAPÃO
Quando: Dia 7 de julho, às 
16h55 e às 19h35
Onde: São Paulo Expo (Ro-
dovia dos Imigrantes, km 
1,5 – São Paulo)
Informações: www.festi-
valdojapao.com.br

ARqUivO/ALDO SHigUti

TOKI NO KODAMA

Últimos ingressos à venda para apresentações no Bunkyo

Apresentação do Requios no 8º Japan Matsuri da Acenbo

HOMENAGEM

ARqUivO PESSOAL

No último sábado, 24 
de junho, dia em que 
João Teixeira de Fa-

ria, conhecido como João de 
Deus, comemorou seus 75 
anos, o vereador Aurélio No-
mura, líder do governo na Câ-
mara Municipal de São Paulo, 
entregou o Título de Cidadão 
Paulistano ao médium.

Foi com o nome de João 
de Deus que o médium goia-
no, nascido no vilarejo de Ca-
choeira de Fumaça, em 24 de 
junho de 1942, ganhou fama 
mundial pelas manifestações 
mediúnicas que lhe permite 
proporcionar curas espirituais 
e levar conforto às pessoas.

Apesar do grande inte-
resse da mídia e das milhares 
de pessoas a quem ajudou 
com suas cirurgias espiritu-
ais, João de Deus continua 
vivendo uma vida simples em 
Anápolis, interior de Goiás. 
Com humildade, reconhece 
ser apenas um instrumento. 
“Eu não curo ninguém. Quem 
cura é Deus, que em sua in-
finita bondade, permite que 
as entidades que me assistem 
proporcionem cura e consolo 
aos meus irmãos”, costuma 
dizer.

Em função do exercício de 
seu dom, foi perseguido pelo 

regime militar e proibido de 
continuar os atendimentos. 
Mudou-se para Brasília, pas-
sando a trabalhar como al-
faiate para o Exército, mas 
também a praticar a mediu-
nidade e a curar, ganhando a 
proteção dos militares.

“Trata-se de uma histó-
ria reconhecida, admirada e 
respeitada em várias partes 
do mundo, inclusive de São 
Paulo”, explica Aurélio No-
mura, ao afirmar que a home-
nagem é mais que justa.

Aurélio Nomura entrega Título de Cidadão 
Paulistano ao médium João de Deus

 
Engenheiro Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em Tênis de 
Mesa

No último dia 25, foi re-
alizado o Tradicional Torneio 
da Amizade da A.C.E. Pira-
tininga, evento por equipes, 
dividido por nível técnico, 
proporcionando uma vivên-
cia diferente aos atletas. Um 
grande diferencial deste tor-
neio é o desafio de resistên-
cia, cujo desafio é bater bola 
durante dez minutos sem er-
rar. 

Confira os resultados 
do Torneio da Amizade da 
A.C.E. Piratininga:

Classe A: 1) Três Coroas 
(Dannilo, Alejandro, Vander-
lei), 2) Uceg A (Welson, Dur-
val, Matheus), 3) Uruma (Fe-
lipe, Bruno, Murilo), 4) Itaim 
Keiko (Eric, Rafael, João)

Classe B: 1) Ateme (Pe-
dro, Lourenço, Stefano), 2) 
Palmeiras A (Eduardo, Car-
los, Renan), 3) Piracaia B 
(Alexandre, Jefferson, Vic-
tor), 4) Acenbo (Mauricio, 

Vinicius, Roberto)
Classe C: 1) Colegio Mar-

coni (Hugo, Pedro, Giovani), 
2) Palmeiras B (Ricardo, Vi-
tor, Diego), 3) Bunkyo (Car-
los, Leonardo, Marco), 4) 
Piratininga C (Henrique, Os-
valdo, Victor)

Classe D: 1) Piratininga 
D1 (João, Celso, Rodrigo), 
2) Acenbo (Carmen, Teruo, 
José), 3) Jaguaré D1 (Ubira-
jara, Catsue, Oscar), 4) ESPM 
(Kellvyn, Gabriela, Matheus)

Resistência: 1) Carlos 
Eduardo e Paulo (Piratinin-
ga), 2) Carlos Henrique e Ri-
cardo (Palmeiras), 3) Louren-
ço e Stefano (Ateme)

DivULgAçÃO

TÊNIS DE MESA

Piratininga realiza tradicional 
Torneio da Amizade

Premiação Classe A

KENDÔ

Campeão mundial, Kunihide Koda se apresenta na Japan 
House São Paulo neste sábado com entrada gratuita

A Japan House São Paulo 
apresenta neste sábado (01), 
o evento “Kendo – De Arte 
Fatal Para Arte Marcial’, 
com o professor, instrutor e 
campeão mundial, Kunihide 
Koda. Por muitos séculos o 
kendo foi uma luta fatal, com 
disputas com espadas de me-
tal e madeira que resultavam 
em morte. A luta foi transfor-
mada em arte marcial com a 

introdução de treinos feitos 
com espadas feitas de bambu, 
dada a sua flexibilidade. 
Desde então, a arma não letal 
passou a ser utilizada pelos 
praticantes como arte mar-
cial, cujo foco é a formação 
do ser humano.

Além da apresentação, os 
visitantes que passarem pela 
JHSP podem conferir a espa-
da de bambu (Shinai) e a ar-

madura (Bogu), expostas na 
mostra ‘Bambu – Histórias 
de Um Japão’, em cartaz até 
9 de julho. 

Serão duas apresentações 
em horários diferentes, com 
50 vagas cada. As senhas se-
rão entregues uma hora antes 
de cada sessão.

APRESENTAÇÃO DE KEN-
DO COM KUNIHIDE KODA

Quando: 1 de julho, sábado. 
Em duas sessões: das 17h30 às 
19h e das 19h30 às 21h
Onde: Japan House São Paulo: 
(Avenida Paulista, 52)
Entrada gratuita
Senhas disponíveis uma hora 
antes de cada sessão devem 
ser retiradas na recepção.
Capacidade 50 vagas por ses-
são
Tradução consecutiva

Premiação Classe B

O vereador Aurélio Nomura com sua mãe, dona Maria do Carmo, e o médium João de Deus

Cerimônia de entrega do título de Cidadão Paulistano ao médium 
João de Deus 



12 São Paulo, 29 de junho a 05 de julho de 2017JORNAL NIPPAK

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

GUEINOSAI – A Comissão 
de Música e Dança Folclórica 
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de 
Assistência Social) realizou 
nos dias 24 e 25 deste mês, 
no Grande Auditório do Bun-
kyo, no bairro da Liberdade, 
em São Paulo, a 52ª edição 
do Gueinosai – Festival de 
Música e Dança Folclórica 
Japonesa. Com uma extensa 

programação, o evento con-
tou com aproximadamente 
70 apresentações a cada dia. 
No domingo, o gran finale 
ficou a cargo do grupo Japa-
nese Dance Company Yuubi, 
criado em 2010 pela diretora 
e professora Hanayagui Su-
mitomihiro (nome artístico 
de Hiroka Matsui Sato).

Fotos: Jiro Mochizuki


