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Com o tema “Kibo” (Espe-
rança, em japonês) tem iní-
cio neste fim de semana (1 
e 2), no bairro Porteira Pre-
ta, em Mogi das Cruzes, a 
32ª edição do Festival de 
Outono “Akimatsuri”. Re-
alizado pela Associação 
Cultural de Mogi das Cru-
zes (Bunkyo), o evento – 
que prossegue nos dias 8 e 
9 de abril – é considerado 
um dos maiores festivais 
japoneses do país – per-
dendo apenas para o Fes-
tival do Japão organizado 
pelo Kenren (Federação 
das Associações de Provín-
cias do Japão no Brasil). 
Não à toa, a expectativa 
dos organizadores é rece-
ber um público estimado 

em cerca de 80 mil pessoas 
nos quatro dias. Antecipa-
do para os dois primeiros 
finais de semana por causa 
dos feriados da Paixão de 
Cristo, dia 14, e Tiraden-
tes, dia 21, a festa conta  
com um  Centro de Ne-
gócios com 130 estandes, 
divididos entre os setores 
automotivos, de prestação 
de serviços, alimentação, 
mini-shoppings e importa-
dos, e exposição agrícola 
com mais de 700 itens do-
ados por cerca de 500 pro-
dutores de flores, frutas, 
legumes, hortaliças, cogu-
melos e ovos do Alto Tietê, 
além de uma  programação 
de shows e  variada praça 
de alimentação.
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ARqUIvO/ALDO ShIgUtI

A equipe da Sudoeste mais 
uma vez confirmou seu fa-
voritismo e ficou os títulos 
do 39º Campeonato Pau-
lista Masculino e do 19º 
Campeonato Paulista Femi-
nino, competições realiza-
das no último dia 26, no Gi-
násio de Sumô do Conjunto 
Cultural e Esportivo Brasil-
Japão, no Bom Retiro, com 
a participação de cerca de 
200 atletas das Regionais 
do Grande ABC, Santo 
Amaro, Norte, Nova Cen-
tral, São Paulo e Sudoeste. 
No masculino, a Sudoeste 
ficou em primeiro na con-
tagem geral de pontos com 
São Paulo em segundo.

Sudoeste confirma favoritismo e fica com os títulos do 
Campeonato Paulista no masculino e no feminino

––––––––––––––—–––| Pág. 11

ALDO ShIgUtI

32º Akimatsuri começa neste fim de 
semana em Mogi das Cruzes

11º Bunka Matsuri terá 
eventos no Pavilhão Japonês

ARqUIvO/ALDOShIgUtI

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

O Bunka Matsuri  – Festa 
da Cultura Japonesa – que 
tradicionalmente acontece 
em um final de semana de 
maio nas dependências do 
Bunkyo, este ano será rea-
lizado entre os dias 20 e 28 
de maio e terá atividades 
também  no Pavilhão Japo-

nês, no Parque do Ibirapue-
ra. Segundo o presidente da 
Comissão Organizadora da 
11ª edição do Bunka Ma-
tsuri, Carlos Kendi Fukuha-
ra, a ideia é “valorizar e 
divulgar” o patrimônio ad-
ministrado e mantido pelo 
Bunkyo. 

Campinas seleciona cantores  
para o Brasileirão 2017

LUcIANE NOhAMA

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

A Liga Centro-Oeste 
promoveu no dia 19, no 
Instituto Cultural Nipo-
-Brasileiro de Campinas, 
a 18ª Seletiva para o 32º 
Concurso de Canção Ja-
ponesa, o Brasileirão de 
Karaokê, que será rea-
lizado em Suzano (SP), 
nos dias 21, 22 e 23 de 
julho. Paralelamente, fez 
o seu taikai anual. Os 
dois concursos  reuniram 
cerca de 270 cantores de 
todas as categorias.
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AGENDA CULTURAL
EXPOSIÇÃO 

O CÉU AINDA É AZUL, VOCÊ 
SABE... - YOKO ONO
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 01/04 A 28/05/2017 
Horário: de 3ª a domingo - Ses-
sões: das 11h às 13h (entrada até 
ás 13h); das 13h ás 15h (entrada 
até ás 15h); das 15h às 17h (en-
trada até ás 17h); das 17h às 20h 
(entrada até ás 19h)
Ingresso: R$12,00 – 1ºlote -  01 
março – liberado vendas do dia 02-
30 abril e 2° lote – 24 março – libe-
rado vendas do dia 01-28 maio
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

É COMO DANÇAR SOBRE A AR-
QUITETURA 
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 15/02 a 23/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h
Ingresso: Entrada Gratuita Infor-
mações: 11/2245-1900 ou www.
institutotomieohtake.org.br

AS DESCOBERTAS DE JIRI 
KOLÁR: COLAGEM E EXPERI-
MENTAÇÃO 
Onde: Instituto Tomie Ohtake 
(Rua Coropés 88, Pinheiros) 
De 15/02 a 02/04/2017 
Horário: de 3ª a domingo das 11h 
às 20h 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/2245-1900 ou 
www.institutotomieohtake.org.br 

ARTIFICES DA MADEIRA – MO-
BILIÁRIO E OBJETOS
Curadoria: Dimitri Buriti
Onde: Casarão do Chá (Estrada 
Do Chá cx 05, acesso pela Estrada 
do Nagao, km 3, Cocuera, Mogi 
das 
Cruzes/SP) 
De 02/04 a 21/05/2017
Visitação: Todos os domingos das 
9h às 17h 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.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 mo-
nitoradas: Escolas – visitação 
gratuita; Grupos Turisticos – 
R$100,00 até 30 pessoas. Agenda-
mentos 11/4792-2164 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Informações: 11/4792-2164 e 
www.casaraodocha.org.br 

MUSEU DE ARTE DE SÃO 
PAULO – Assis Chateaubriand – 
MASP 
Onde: Avenida Paulista 1578, 
Bela Vista
Horário: 3ª a domingo das 10h às 
18h (bilheteria aberta até 17h30) 
e 5ª das 10h às 20h (bilheteria até 
19h30) 
Ingresso: Entrada Gratuita às 
terças-feiras, durante o dia todo 
(10h às 18h)
Informaçôes: 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 
Osório 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 Websi-
te: 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 estacionamento, 9-Acesso ao 
prédio administrativo e CBEAL, 
10-Acesso ao Parlatino, 12 e 13 
Acesso ao Auditório Simón Bolí-

var e 14 e 15 Acesso ao estaciona-
mento 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, Jar-
dim 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, 
domingo e feriados 
Horário: das 10h às 12h e das 13h 
às 17h 

EVENTO 

MOSTRA DE CINEMA JAPO-
NÊS: ESPECIAL ANIME DE MA-
KOTO SHINKAI 
Dias 04 e 18/04/2017 
Horário: 20h 
Classificação: 12 anos 
Ingresso: Entrada Gratuita 
Onde: Casa das Rosas – Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura (Av Paulista 37, pró-
ximo à Estação Brigadeiro do 
Metrô) 
Horário de funcionamento: de 3ª a 
sábado, das 10h às 22h; Domingos e 
feriados, das 10h às 18h. 
Convênio com o estacionamento Pa-
rkimetro: Alameda Santos 74 (exceto 
domingos e feriados). 
Informaçoes: 11/3285-6986 e 
11/3288-9447. 

AOBA MATSURI 
Feira de verduras frescas e comi-
das caseiras. 
Onde: Miyagui Kenjin Kai (Rua 
Fagundes 152, Liberdade) 
Dia 01/04/2017 
Horário: 9h às 18h 
Informações: 11/3209-3265 

9º NOITE DO HAVAÍ - BAILE 
BENEFICENTE
Festa beneficente de dança, todos 
os amantes de dança estão convi-
dados para divertir-se de vários 
tipos de dança.
Onde: Espaço Multiuso do Bun-
kyo (Rua São Joaquim 381, Liber-
dade)
Dia 01/04/2017
Horário: 18h às 23h
Ingresso: R$40,00 (antecipado - 
R$ 35,00) na Secretaria Bunkyo.
Informações: 11/3208-1755
Estacionamento: Rua Galvão 
Bueno, 540

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 Musica 
ao Vivo. 
Onde: Assoc. Cultural Tokushima 
Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio 
Maria Laerte 275, 100m do Metro 
Tucuruvi) 
Dias 01 e 02/04/2017 
Horário: Sábados Karaokê Dan-
ce das 8h às 17h e Domingos das 
8h às 18h e das 18h às 22h Bailes 
com musica ao vivo. 
Informações: 11/99857-3845 
com Iritsu 

32º FESTIVAL DE OUTONO 
AKIMATSURI 2017 – MOGI DAS 
CRUZES/SP
Onde: Av Japão 5919, Bairro Por-
teira Preta, Mogi das Cruzes/SP
Dias 01, 02, 08 e 09/04/2017
Horário: sábado 10h às 22h e do-
mingo 10h às 21h
Ingresso: R$14,00
Estacionamento: R$20,00
Informações: 11/4791-2022

52º FESTIVAL DE MÚSICA E 
DANÇA FOLCLÓRICA JAPO-
NESA - GUEINOSAI SELETIVA 
Concorra ao sorteio de brinde sur-
presa
Onde: Grande Auditório do Bun-
kyo (Rua São Joaquim 381, Liber-
dade)
Dia 02/04/2017
Horário: 12h
Informações: 11/3208-1755, com 
Regina

BAZAR BENEFICENTE OSAKA 
NANIWA-KAI

Onde: Osaka Naniwa-Kai (Rua 
Domingos de Morais 1581, pró-
ximo ao metrô Vila Mariana)
Dia 02/04/2017
Horário: 9h30 às 16h
Ingresso: Entrada Gratuita

KARAOKÊ LIVRE – SANTOS/
SP
Aberto ao público.
Onde: Associação Japonesa de 
Santos – AJS (Rua Paraná 129, 
Vila Matias, Santos/SP) 
Dia 05/04/2017
Horário: 19h30
Contribuição: R$5,00.

CIRCO DA CHINA  - “A JORNA-
DA DO PANDA SONHADOR”
Onde: Citibank Hall (Av Nações 
Unidas 17.955, São Paulo/SP) 
De 06 a 09/04/2017
Horário: Quinta e Sexta às 21h, 
Sábado às 17h e 21h e Domingo 
às 16h e 20h
Ingresso: R$180,00 a R$60,00
Capacidade: 17.955 pessoas. 
Estacionamento (terceirizado): 
R$50,00

KARAOKE-DANCE
Onde: Iwate Kenjin do Brasil 
(Rua Tomas Gonzaga 95, Liber-
dade)
Dias 06, 13, 20 e 27/04/2017 (to-
das as quintas)
Horário: 8h às 17h
Informações:  11/99857-3845 
com Iritsu

80º CONCERTO BUNKYO AOS 
DOMINGOS
Vesper Trio
Onde: Pequeno Auditório do Bun-
kyo (Rua São Joaquim 381, prédio 
anexo, 3º and., Liberdade)
Dia 09/04/2017
Horário: 11h
Ingresso: Entrada Gratuita: cola-
bore doando 1Kg de alimento não 
perecível
Informações: 11/3208-1755

YAKISSOBA BENEFICENTE EM 
PROL DO TRATAMENTO DA 
JULINHA – JUNDIAI/SP
Onde: Sede da Nipo de Jundiaí 
(Av. Osmundo dos Santos Pelle-
grini 700, Jundiaí/SP)
Dia 09/04/2017
Horário: 12h às 16h
Valor: R$20,00 somente venda 
antecipada pelo e-mail: elisasuk@
hotmail.com

16º BOI NO ROLETE
Show com JOE HIRATA
Onde: Rua Professor Hasegawa, 
1.198 - Itaquera - São Paulo/SP
Dia 09/04/2017
Horário: 11h
Valor Individual: Antecipado 
R$55,00 e No dia R$60,00 (Crian-
ças até 10 anos acompanhadas de 
seus pais não pagam)
Boi no rolete e porco no rolete 
com guarnições à vontade (servi-
dos das 11h às 15h).
Bebidas pagas à parte
Consumação restrita apenas ao lo-
cal do evento
Evento beneficente: a renda será 
revertida para manutenção e obras 
para melhoria da qualidade de 
vida dos assistidos.
Informações: 11/2521-6437 e 
11/3208-3949 e www.kodomono-
sono.org.br

CURSO 

CURSO HISTÓRIA DO JAPÃO
Dia 30/04/2017 – História do Ja-
pão 2 – Períodos Asuka e Nara, 
origem mitológica do Japão
Dia 28/05/2017 – História do Ja-
pão 3 – Período Heian
Dia 11/06/2017 – História do Ja-
pão 4 – Períodos Kamakura e Mu-
romachi
Agosto – História do Japão 5 – 
Período Sengoku (Guerra Civil e 
chegada dos portugueses)
Setembro – História do Japão 6 
– Período Edo (isolamento do Ja-
pão)
Outubro – História do Japão 7 – 
Períodos Meiji (modernização) e 
Taisho
Novembro – História do Japão 8 
– Período Showa até a Segunda 
Guerra
Dezembro – História do Japão 9 – 
Pós-Guerra e a Era Heisei
Onde: Associação Cultural Mie Ken-
jin do Brasil (Av. Lins de Vasconcelos 
3352, Vila Mariana)
Horário: 9h às 12 horas. 
Haverá certificados aos partici-
pantes no final do curso.
Informações: 11/5549-6857 – 
Reserve sua vaga gratuitamente 
no Sympla.

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

Informações: sce.fflch.usp.br/
node/2315 

CURSO DE CERIMÔNIA DO 
CHÁ 
Onde: Casa da Cultura Japonesa - 
Sala de reuniões (Av. Professor Lineu 
Prestes 159, SALA DE CHÁ, 1º an-
dar, 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 Ma-
dre 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 
Primeiro de Janeiro 53, Prox. Me-
tro 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 
ABRIL/2017 – 14h às 16h 
04/04 – Terça-feira – “Declara-
ção de Imposto de Renda do Bra-
sil e do Japão” 
06/04 – Quinta-feira – “Readap-
tação no Brasil, como proceder”  
Onde: CIATE - Centro de Informa-
ção e Apoio ao Trabalhador Retor-
nado do Exterior (Rua São Joaquim 
381, 1º andar, Liberdade) 
Inscrição: 11/3207-9014

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

SERVICE VIAGENS E TURISMO GLOBAL
TELEFONE: (11) 3572-8990 | www.serviceglobal.com.br

Praça da Liberdade, 190 - 1ºandar CJ 13 - São Paulo - Sp | atendimento@serviceglobal.com.br

Transporte em ônibus de  turismo
Passeios e refeições
Guia acompanhante bilíngue Japonês
Seguro viagem R$1398

APTO DUPLOIDA:       13 ABRIL
VOLTA: 17 ABRIL

CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM
CONHEÇA A SERRA DO RIO RASTRO
E POMAR DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

Garanta já seu lugar nessa 
excursão rodoviária

HOTEL

TERMAS DA GUARDA

(02 Noites)

O cartunista Maurício de 
Sousa, criador da Turma da 
Mônica e dos personagens 
Keiko e Tikara – mascotes 
do Centenário da Imigração 
Japonesa no Brasil – será o 
responsável pela criação da 
logomarca dos festejos dos 
110 anos da imigração japo-
nesa do Paraná. O anúncio 
foi feito pelo deputado fede-
ral Luiz Nishimori (PR-PR), 
presidente da comemoração 
de 110 anos da Imigração Ja-
ponesa no Paraná, em sua pá-
gina no Facebook. 

Nishimori esteve reunido 
esta semana com a equipe de 
Maurício de Souza para con-
cluir a parceria. O parlamen-
tar entende que 2018 é um 
ano de transição para as pró-
ximas gerações. De acordo 
com matérias publicadas no 
Jornal Nippak, Nishimori 
revelou que sua prioridade 

são os jovens. “Queremos 
reunir os jovens e as crianças 
nestas festividades, eles que 
vão difundir e manter nossa 
tradição e cultura”, destacou 
Nishimori, que também an-
tecipou com exclusividade 
ao Nippak sua intenção de 
trabalhar alguns eventos em 
parceria com o Estado de São 
Paulo. Ao Jornal Nippak, o 
diretor executivo da comis-
são paulista, Yoshiharu Ki-
kuchi, admitiu que conversou 
com Nishimori esta semana. 

“Falamos também com o 
deputado federal Walter Iho-
shi [PSD-SP], que deve nos 
apoiar”, disse Kikuchi, acres-
centando que a logomarca de 
São Paulo será criada pelo 
artista plástico Kazuo Waka-
bayashi, que será auxiliado 
pelos também artistas plás-
ticos Kenichi Kaneko e Yu-
taka Toyota. “Queremos uma 
marca que todos possam usar 
livremente”, afirmou.

(Aldo Shiguti)

fAcEBOOk/LUIz NIShIMORI

110 ANOS DA IMIGRAÇÃO

Maurício de Sousa vai fazer 
a logomarca para o Paraná

O cartunista Mauricio de Sousa e o deputado federal Luiz Nishimori
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Carta aos brasileiros

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

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

Prezados brasileiros,

Venho por meio desta 
carta dizer o quão privile-
giados são os brasileiros que 
vivem no Brasil.  Portanto, 
valorizem essa terra.

Moro há 20 anos no Ja-
pão, sou brasileira com 
muito orgulho, e morro de 
vontade de voltar a morar 
no Brasil, mas infelizmente 
por motivos de oportunida-
des profissionais, econômi-
cos e financeiros, não posso 
retornar, ainda.

Faz somente uma se-
mana que estou no Brasil 
e realmente vejo o Brasil 
com outros olhos, o povo 
brasileiro me encanta. O Ja-
pão tem como lema para as 
Olimpíadas de 2020, a pa-
lavra OMOTENASHI, que 
significa hospitalidade, en-
tão, eu acho que os japone-
ses deveriam fazer um curso 
intensivo com os brasilei-
ros, afinal a hospitalidade 
do povo brasileiro está no 
sangue.

Durante essa minha esta-
dia no Brasil, tenho andado 
de metrô em São Paulo, e 
confesso estar surpresa com 
a qualidade do serviço. Va-
gões limpos, estações lim-
pas e organizadas, interva-
los pequenos de partida de 
um metrô para outro e claro, 
o povo brasileiro com um 
calor humano único. Vou 
fazer um comparativo, no 
Japão, pego trem e metrô 
todos os dias, e isso me es-
tressa, pois o povo japonês é 
de uma estupidez cavalar no 
metrô. Eles empurram, não 
cedem o lugar JAMAIS, 
para quem quer que seja, 
pode ser grávida, idoso, 
mães com crianças de colo, 
cegos, deficientes, ninguém 
é digno de respeito no metrô 
do Japão. Eles são organiza-
dos sim, são calados, cada 
um no seu quadrado, mas 
isso não os impede de serem 
estúpidos. Quando estou no 
metrô japonês, sentada (o 
que raramente acontece) e 
percebo que há alguém nas 
condições do assento pre-
ferencial, cedo meu lugar e 
faço questão de falar um ja-
ponês carregado de sotaque 
para que todos percebam 
que sou estrangeira.

Em contrapartida, no 
metrô de São Paulo, sempre 
me cedem um lugar, e vejo 
um povo acolhedor, que 
mesmo com o vagão lotado, 
pedem licença para passar.

Sei que muitos podem 
não acreditar no que eu es-
crevo, e que no início pode 
até dar um nó no cérebro, e 
automaticamente, voltarem 
ao começo da frase para 
uma releitura, mas não es-
tou enganada. Escrevo com 
propriedade e conhecimento 
de causa.

O que atrapalha o Brasil 

é a má administração polí-
tica, a violência e a ideia de 
alguns em querer levar van-
tagem às custas de outros, 
mas tirando isso, o país é 
lindo!

E essa carta é para os 
brasileiros que vivem no 
Brasil, e digo mais: Tenham 
orgulho de serem brasilei-
ros! Estive em alguns pa-
íses na Europa, e prestem 
atenção, o brasileiro é bem 
quisto em qualquer lugar do 
mundo! Afinal, o Brasil é 
um país de paz, não se en-
volve em conflitos exterio-
res, os conflitos nossos são 
internos mesmo, o Brasil 
possui diversidade religiosa 
e lida bem com isso, um dos 
motivos da neutralidade aos 
olhos dos conflitos religio-
sos mundo a fora. E a carac-
terística mais bela do Brasil: 
O povo brasileiro com o seu 
acolhimento e a sua alegria 
própria!

E isso caros leitores, to-
dos os brasileiros podem ter 
orgulho! Porque essa qua-
lidade do povo brasileiro, 
não está na prateleira de ne-
nhum mercado para vender, 
dinheiro nenhum compra, 
nasce-se brasileiro e adqui-
re-se nessa terra abençoada 
chamada Brasil.

Portanto, você que vive 
no Brasil, cuide dessa ter-
ra, por favor! Ela é muito 
rica e muito valiosa, e a ri-
queza que se tem aqui, nem 
o país mais rico do mundo 
consegue comprar, o calor 
humano!

O Japão pode ser país 
de primeiro mundo, pode 
ter tecnologia, organização, 
disciplina, mas nunca se 
comparará ao Brasil no que-
sito “saber viver”, no sen-
tido mais amplo da palavra.

Encerro esta carta, com 
o coração feliz em poder 
reconhecer que o meu país 
é o melhor do mundo, Bra-
sil. Mesmo vivendo fora, há 
muito tempo, jamais aban-
donei as minhas raízes bra-
sileiras, por isso amo o meu 
trabalho no Japão, difun-
dindo a cultura brasileira em 
terras nipônicas e ajudando 
a comunidade brasileira, 
pois o vínculo não pode ser 
perdido, e sim somado!

Muito obrigada à todos.

Um abraço,

Erika Tamura

COLUNA DA ERIKA TAMURAELEIÇÕES NO BUNKYO

ALDO ShIgUtI

Em Assembleia Geral 
Ordinária realizada no 
último dia 25, o Bun-

kyo – Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social – elegeu os 75 
membros (50 efetivos e 25 su-
plentes) ao Conselho Delibe-
rativo com mandato até abril 
de 2021.

Esses 50 novos eleitos, 
juntamente com os outros 50 
membros eleitos em 2015 e os 
membros natos (ex-presiden-
tes da Diretoria e do Conselho 
Deliberativo) – estarão com-
pondo o atual Conselho De-
liberativo. A primeira missão 
deles está marcada para o dia 
29 de abril próximo, quando 
deverão eleger a diretoria do 
Conselho Deliberativo e da 
Diretoria Executiva da enti-
dade.

Dos 50 novos conselhei-
ros eleitos no último dia 25, 
o mais votado foi o atual  1º 
vice-presidente da entidade, 
Jorge Yamashita, que obteve 
281 votos, ficando à frente da 
atual presidente do Bunkyo, 
Harumi Goya, que ficou na 
segunda colocação com 270 
votos. Completam a lista dos 
cinco mais votados a vice-pre-
sidente da Comissão de Ad-
ministração do Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa no 
Brasil, Lídia Yamashita, com 
248 votos; Orídio Shimizu 
(239) e Sadao Kayano (228). 
Ficaram fora da lista dos 75: 
Eliana Midori Hanayama, Mi-
tiko Une, Muneki Tikasawa, 
Ricardo Hideo Itabashi e Shi-
gueyuki Murata.

Ao todo foram computa-
das 365 Cédulas de Votação, 
sendo que 342 foram envia-
das por cartas ou entregues 
diretamente na Secretaria da 
entidade e 23 por votação pre-
sencial (no próprio dia 25 de 
março). Assinaram o livro de 
presença 88 pessoas (sendo 32 
procurações).

Mudanças – O presidente do 
Conselho Deliberativo, Kiyo-
shi Harada, destacou a baixa 

adesão dos associados no pro-
cesso eleitoral, que pelos seus 
cálculos teve participação de 
apenas 15% do quadro efetivo. 
Harada considera o número de 
abstenções preocupante para o 
futuro do Bunkyo.

Segundo ele, uma forma de 
tentar detectar “a real causa” 
das abstenções seria “facilitar 
ao máximo” a participação 
dos associados. Entre as me-
didas, Harada sugeriu o envio 
de envelopes com selo.

No entanto, o presidente 
da Comissão Eleitoral, Tuyo-

ci Ohara, disse que a suges-
tão apresentada por Harada já 
foi adotada pelo Bunkyo em 
eleições anteriores, “mas a 
um custo muiito alto”. Ohara 
lembrou que a Comissão Elei-
toral enviou as cédulas com os 
selos para mais de 2 mil asso-
ciados. “Para votar, é preciso  
estar quite até 15 dias antes da 
eleição e por esta razão havia 
pouca devolução”, conta ele, 
destacando que “estamos em 
processo de revisão do estatu-
to e a ideia é propor que o as-
sociado quite suas obrigações 

até o dia 31 de dezembro do 
ano anterior à eleção”.

“Desta forma, já sabería-
mos para quem eviar as cor-
respondências”, afirma Ohara, 
que considerou a participação 
“razoável”. “Tivemos pouca 
adesão também pelo fato de o 
clima estar tranquilo. Ou seja, 
ao que tudo indica teremos 
apenas uma chapa concorren-
do novamente. E isso acaba 
provocando um certo desin-
teresse por parte dos associa-
dos”, observa Ohara.

(Aldo Shiguti)

Associados elegem 50 novos
conselheiros e Harada propõe
mudanças para frear abstenções

MEMBROS EFETIVOS – Por ordem de votação
1) Jorge Yamashita (281 votos)
2) Harumi Arashiro Goya (270)
3) Lidia Reiko Yamashita (248)
4) Oridio Kiyoshi Shimizu 239 18/04/2005 4
5) Sadao Kayano (228)
6) Elzo Sigueta (228)
7) André Tatsuhiko Korosue (228)
8) Tomio Katsuragawa (227)
9) Ignácio Tadayoshi Moriguchi (218)
10) Akeo Uehara Yogui (214)
11) Madoka Hayashi (213) 
12) Yoshiharu Kikuchi (212)
13) Léo Sussumu Ota (212)
14) Claudio Hagime Kurita (204)
15) Marcelo Shiraishi (203)
16) Renato Ishikawa (202)
17) Tadayosi Wada (199)
18) Celso Norimitsu Mizumoto (197)
19) Koitiro Hama (191)
20) Anacleto Seitetsu Hanashiro (188)
21) Teruco Araki Kamitsuji (187)
22) Kenji Kiyohara (185)
23) Sadao Onishi (183)
24) Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras
da Noroeste (177)
25) Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil (173)
26) Isidoro Yamanaka (172)

27) Nagato Hara (172)
28) Carlos Kendi Fukuhara (172)
29) Eiji Denda (169)
30) Associação Fukuoka do Brasil (166)
31) Lidia Keiko Ogasavara Shimizu (162)
32) Erisson Thompson de Lima Junior (157)
33) Rodolfo Eiji Wada (156)
34) Associação Hokkaido de Cultura e Assistência (155)
35) Associação Cultural e Esportiva N. Bras. de Osasco – 
Acenbo (154)
36) Kenji Ishii (153)
37) Sedi Hirano (153)
38) Alexandre Shodi Nomura (153)
39) Marcelo Hashimoto (152)
40) Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii (151)
41) Maçahiko Tisaka (149)
42) Centro Brasileiro de Língua Japonesa (149)
43) Edson Issao Kuwabara (146)
44) Mauricio Makoto Miyazaki (145)
45) Federação das Associações Nipo-Brasileiras do
Centro Oeste – Feanbra (144)
46) Roberto Yoshihiro Sekiya (138)
47) Masahiko Sadakata (137)
48) Hiroshi Takahashi (136)
49) Kazuhiro Mori (136)
50) Ii-Sei Watanabe (135)

MEMBROS SUPLENTES
51) Jorge Nagado (134)
52) Associação Furusato Sossei do Brasil (134)
53) Inácio Hideo Hirayama (132)
54) Associação de Mallet Golf Kokushikan (132)
55) Associação Aichi do Brasil (129)
56) Jorge Yuuji Shimao (127)
57) Associação Cultural Gunma Kenjin do Brasil (126)
58) Akio Hashizume (126)
59) Fábio Massao Kawauchi (125)
60) Luiz Shoji Aoyama (124)
61) Junzo Katayama (124)
62) Chizuru Tomishige Toma (124)
63) Yataro Amino (123)

64) Elza Sumie Kakihara Oda (121)
65) Mário Massanori Iwamizu (120)
66) Miyoko Shakuda (118)
67) Ricardo Kiyoshi Sasaki (110)
68) Agostinho Toshio Minami (107)
69) Yuho Morokawa (104)
70) Miriam Mitiyo Murakami Otachi (104)
71) Ronaldo Yuzo Ogasawara (103)
72) Mitsutoshi Akimoto (100)
73) Marcelo Baptistini Moleiro (98)
74) Instituto NAK do Brasil (98)
75) Saburo Sakawa (96)

tuyoci Ohara, presidente da comissão Eleitoral: “Número razoável”

funcionários, voluntários e membros da comissão Eleitoral conferem as cédulas eleitorais

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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COMUNIDADE

ARqUIvO/jIRO MOchIzUkI

A Associação Wakaya-
ma Kenjinkai do Bra-
sil realizará no dia 

29 de outubro deste ano, na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, cerimô-
nia alusiva ao Centenário da 
Imigração de Wakayama. A 
celebração deve contar com 
a presença de uma comitiva 
da província, composta pelo 
governador de Wakayama e 
pelo presidente da Assem-
bleia Legilsativa, além de di-
versas autoridades.

Na ocasião, o governa-
dor entregará o Diploma de 
Reconhecimento e Gratidão 
aos pioneiros da imigração de 
Wakayama. De acordo com a 
diretoria do kenjinkai, alguns 
já foram localizados, mas 
muitos ainda não entraram 
em contato para que possam 
ser homenageados.

Por isso, caso alguém co-
nheça alguns dos pioneiros 

relacionados, o Wakayama 
Kenjinkai pede para que en-

tre imediatamente em contato 
pelo e-mail: wakayamakenbr@

gmail.com ou pelos telefones: 
11/3209-6771 ou 11/3207-9683.

Wakayama vai celebrar 100 anos 
de imigração com festa na Alesp

Relação dos pioneiros que ainda não foram localizados pelo Wakayama Kenjinkai
Provável nome de leitura Ano de Chegada ao Brasil / Procedência e destino
Miyoshi Yonekawa 1916 – De Nachi Katsuura para São Paulo
Tadaji Yano ou Tadaharu Yano 1912 – Cidade de Kushimoto para Santos
Matataro Okumura 1916 – De Nachi Katsuura para São Paulo
Kinji Nishi 1916 – De Shingu para São Paulo
Tatsunosuke Katayama 1917 – De Nambu Hidaka para Vera Cruz (SP)
Inosuke Oka 15/06/1917 – Procedência e destino: Não informados
Seiichiro Izumu ou Seishiro Izumi 15/06/1917 – Destino: Fazenda Serrinha (Agudos)
Manjiro Kinoshita, Nami Kinoshita, Kikue Kinoshita 15/06/1917 – Destino: Fazenda Serrinha (Agudos)
Komakichi Kamiji, Tamae Kamiji, Shoichiro Kamiji, Chizue Kamiji, Tsuneyo Kamiji
 28/12/1917 – Destino: Fazenda Transval (Estação Serrinha)
Tatsunosuke Katayama, Ochi Katayama, Shigueru Katayama 28/12/1917 – Destino: Fazenda Transval (Estação Serrinha)
Toshichi Babasaki 12/06/1917 – Fazenda Pouso Alegre (Estação Iguatemi)
Genzaburo Aonishi, Shige Aonishi, Tsunejiro Aonishi 03/11/1913 – Destino: Fazenda Santo Antonio (Estação Taperão)

Em 2014, no 60º aniversároio de sua fundação, o kenjinkai homenageou os idosos

Tramita na Câmara Muni-
cipal de São Paulo o Projeto 
de Lei nº 318/2012, de autoria 
do líder do governo, vereador 
Aurélio Nomura, que cria a 
Unidade Móvel de Atendi-
mento Médico Veterinário. O 
projeto que visa foi aprovado 
em primeira votação na ses-
são extraordinária do último 
dia 21.

O serviço, que será leva-
do às regiões periféricas da 
Capital, fará consultas, tra-
tamento preventivo e até ci-
rurgias, incluindo castração, 
nos animais domésticos de 
pequeno porte, facilitando a 
vida das pessoas que moram 
nos bairros afastados e não 
têm condições de levar o ani-
mal até uma clínica veteriná-
ria. O atendimento será aber-
to a toda população e não será 
preciso que a família esteja 
inscrito em algum programa 
social do governo.

Também beneficiará os 
protetores de animais, que te-
rão condições de cuidar com 
mais atenção e carinho dos 
cães e gatos resgatados das 
ruas. 

Os animais atendidos de-
verão ser identificados com 
o Registro Geral de Animais 
(RGA), conforme legislação, 
e no caso de o animal já pos-
suir o registro, o documento 
deverá ser apresentado no 
momento do atendimento. 

“O projeto surgiu ao cons-
tatar o aumento da população 
de cães e gatos abandonados 
nas ruas, praças e centros ur-
banos, e também de proprie-
tários de animais que não têm 
condições financeiras de ofe-
recer um tratamento médico-
-veterinário a seus bichos”, 
explica o vereador Aurélio 
Nomura. “A simples remo-
ção desses animais não tem 
mostrado resultados efetivos 
no controle dessas popula-
ções. Com a devida orienta-
ção, além do carinho, o pro-
prietário manterá esse animal 
domiciliado e com saúde, ga-

rantindo também menores ri-
cos à saúde humana”, destaca 
Nomura. 
Posse responsável – O pro-
jeto de Lei do vereador esta-
belece que cada Unidade Mó-
vel terá condições mínimas 
de instalações e equipamen-
tos indispensáveis para o fun-
cionamento do serviço mé-
dico veterinário, que incluem 
salas de ambulatório, de 
antissepsia ou degermação; 
salas de cirurgia e de recupe-
ração cirúrgica; balança para 
pesagem dos animais; kits de 
emergência para ressuscita-
ção cardiorrespiratória; equi-
pamentos para esterilização 
de materiais; e material para 
acondicionamento e descarte 
dos resíduos, de acordo com 
a legislação vigente. 

O programa orientará, 
ainda, o dono a exercer a pos-
se responsável do animal de 
estimação, mantendo-o do-
miciliado, vacinado e livre de 
vermes, garantindo, com isso, 
menos riscos à saúde humana 
e animal. 

O projeto objetiva tratar 
todos os animais com cari-
nho e respeito, oferecendo-
-lhes proteção e zelo pela sua 
sobrevivência. “Com a Uni-
dade Móvel de Atendimento 
Médico Veterinário vamos, 
de certa forma, minimizar 
os problemas encontrados, 
propiciando um digno atendi-
mento veterinário”, conclui o 
vereador Aurélio Nomura.

REPRODUÇÃO

ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO

Projeto de Aurélio Nomura para criar Unidade Móvel é 
aprovado em primeira votação na Câmara Municipal

Projeto deve beneficiar donos de animais domésticos de periferias

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

Manifestação na Paulista

NIPÔNICA

— Ô, Hiro. Tá mesmo a 
fim?

— Ué, Mário. Por quê? 
Eu querer ir desde que falou 
primeira vez — confirmou, 
Hiroaki, sua vontade de par-
ticipar da manifestação na 
Av. Paulista — Não querer 
mais ir?

— Não! Não! — res-
pondeu, Mário — É que 
desconfio que não haverá 
tanta gente como das outras 
vezes, como te contei e que 
te deu vontade de ir, mesmo 
não sendo brasileiro.

Hiroaki franziu o cenho 
olhando-o com reprovação:

— Não. Tá certo eu gos-
tar muito de saber como foi 
outras vez, mas querer ir 
porque não gostar de polí-
ticos corruptos e querer aju-
dar povo brasileiro.

Mário ficou admirado 
com a resposta de seu inqui-
lino japonês, até abriu largo 
sorriso.

— Caramba! Obrigado... 
ou melhor, arigatou, né... — 
e Mário sorriu — Falei isso 
porque, todo esse tempo, 
acompanhando a pauta dos 
organizadores... — descon-
fiado, fez uma pausa — En-
tende o que é pauta, Hiro?

Hiroaki meneou a cabeça 
afirmativamente. Então, 
Mário prosseguiu:

— Pois é. Não tinham 
uma pauta firme, consisten-
te, como na época do Impe-
achment. Agora vêm com 
muitas chamadas e, com 
isso, confundindo a popula-
ção.

— A divulgação também 
foi fraca, né — reforçou 
Hiro — Perugunto porque 
alguns amigos brasileiros 
queriam saber o que ter do-
mingo na Paulista pra que-
rer tanto ir lá...

— Ah! É verdade, Hiro. 
Comigo também aconteceu. 
E pior... um amigo, assessor 
de político, héim... também 
não sabia — colocou a mão 
na cabeça — Se até um cara 
como esse, que é bem infor-
mado não sabia, imagina o 
povão, Hiro.

— Mas de Lollapaloosa 
e futebol todos sabem, né — 
Hiro ironizou.

Mário riu:
— Pelo jeito cê já tá co-

nhecendo bem como é o bra-
sileiro, héim, japa!!... rsrs

Hiro sorriu levemente e 
prosseguiu:

— Pena, né. País tão 
bom, clima bom, Natureza 
ajuda, mas povo não ajuda, 
não participa — lamentou.

— Uma pena mesmo. 
Cada povo tem o que mere-
ce. Não é mesmo, Hiro?

— É. Mesmo assim ire-
mos, né?

— Por mim... — Mário 
não mostrou muita vontade 
— Mas vamos só pra você 
ver como é uma manifesta-
ção pacífica no Brasil... rsrs.

— Que isso, Mário? 
Você ter de ir por você 
mesmo, por espírito patri-
ótico — Hiro falou com 
firmeza — Esquecer pauta 
dos organizadores. Quando 
chamados, brasileiros ter de 
ir pra rua pra mostrar força, 
pra mostrar pros políticos 
que estão bem vivos, pra 
eles entrar na linh... — vaci-
lou um pouco — Tá certo... 
“na linha”, Mário?

Mário apenas meneou 
a cabeça afirmativamente. 
Hiro prosseguiu:

— Tá certo, muitas pau-
tas, mas todas pro bem do 
país, né. E como faz tempo 
não ter manifestação, polí-
tico acomodar. Por isso hora 
de mostrar que ainda esta-
mos todos bem vivos...

— Todos? Incluindo 
você, japa? — Mário inter-
rompeu-o.

— Claro! Até eu! — re-
bateu-o, franzindo o cenho 
— porque eu sempre a favor 
do povo... contra políticos 
corruptos e também contra 
cidadãos comuns que usam 
dinheiro público pra eles 
mesmo... como os empresá-
rios que me contou.

— Caramba, Hiro! Me 
convenceu! Ok! Vamos, en-
tão!

Vestidos com a camisa 
da seleção brasileira, cada 
um pegou uma bandeira do 
Brasil e foram em direção 
ao Metrô.

 

Uma lição de fora
Aprendendo com o japa
Como amar a Pátria

“Estou um pouco tris-
te com essa despedida, mas 
muito emocionado com a 
acolhida e carinho que o go-
vernador sempre mostrou ter 
com a comunidade nipo-bra-
sileira. Isso é a minha grande 
satisfação ao me despedir do 
estado”, declarou Kobayashi, 
que retornou ao Japão no úl-
timo dia 22 após viver por 20 
anos no Brasil, trabalhando 

nos consulados do Japão em 
Belém, Porto Alegre, São 
Paulo e Brasília.

No encontro, o cônsul 
lembrou os projetos japone-
ses realizados no Pará, por 
meio da Agência de Coope-
ração Internacional do Ja-
pão (Jica), como os projetos 
BRT Metropolitano e de Po-
lícia Comunitária. “Fico feliz 
em observar os avanços nas 

O cônsul principal do 
Consulado do Japão em Be-
lém, Masahiko Kobayashi, 
foi recebido no último dia 
9 pelo governador do Pará, 
Simão Jatene, no Palácio do 
Governo, para agradecer a 
parceria com o governo es-
tadual na aproximação das 
relações internacionais entre 
o Japão e o Pará. Kobayashi  
deixou o cargo depois de dois 
anos e oito meses na capital 
paraense.

parcerias e projetos imple-
mentados na região. Quero 
continuar trabalhando para 
o estreitamento das relações 
Pará/Japão”, garantiu Ma-
sahiko Kobayashi.

O governador Simão Jate-
ne agradeceu a dedicação do 
cônsul Masahiko Kobayashi 
na defesa dos interesses do 
estado do Pará. “A gente sabe 
da parceria institucional for-
mal, mas muitas vezes per-
cebemos que os esforços vão 
além disso, eles vêm com a 
vontade genuína de colabora-
ção para o desenvolvimento 
do Pará”, avaliou o governa-
dor.

Jatene reiterou o carinho 
pelo cônsul. “Lamento a sua 
partida, mas sei que isso sig-
nifica mais um passo na sua 
caminhada. Saiba que o Pará 
estará sempre de portas aber-
tas para recebê-lo. Leve o 
abraço e o carinho do povo 
do Pará”.

(Com Agência Pará)

cRIStINO MARtINS/Ag PARA

BELÉM

Com passagem por SP, Porto Alegre e Brasília, cônsul do 
Japão em Belém, Masahiko Kobayashi se despede do país

Masahiko kobayashi viveu por cerca de 20 anos no país
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FESTIVAL DE OUTONO

DIvULgAÇÃO/AkIMAtSURI

Com o tema “Kibo” (Es-
perança, em japonês) 
tem início neste fim 

de semana (1 e 2), no bairro 
Porteira Preta, em Mogi das 
Cruzes, a 32ª edição do Festi-
val de Outono “Akimatsuri”. 
Realizado pela Associação 
Cultural de Mogi das Cru-
zes (Bunkyo), o evento – que 
prossegue nos dias 8 e 9 de 
abril – é considerado um dos 
maiores festivais japoneses do 
país – perdendo apenas para o 
Festival do Japão organizado 
pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil). 

A expectativa dos organi-
zadores é receber um público 
estimado em cerca de 80 mil 
pessoas nos quatro dias.

Antecipado para os dois 
primeiros finais de semana por 
causa dos feriados da Paixão 
de Cristo, dia 14, e Tiraden-
tes, dia 21, a festa conta  com 
um  Centro de Negócios com 
130 estandes, divididos entre 
os setores automotivos, de 
prestação de serviços, alimen-
tação, mini-shoppings e im-
portados, e exposição agrícola 
com mais de 700 itens doados 
por cerca de 500 produtores de 
flores, frutas, legumes, horta-
liças, cogumelos, ovos do Alto 
Tietê – região que faz parte do 
Cinturão Verde do Estado de 
São Paulo.

A exemplo da edição pas-
sada, também este ano o Pa-
vilhão Cultural e Agrícola, 
com exposição de produtos 
hortifrutigranjeiros – que an-
tes ficava no ginásio – será  
novamente integrada à festa. 
A ideia é otimizar os espaços, 
tornando o Akimatsuri “mais 
compacto”. Segundo o pre-
sidente do Bunkyo e um dos 
coordenadores do Akimatsu-
ri, Frank Tuda, a grande no-
vidade deste ano é justamente 
a venda de produtos agrícolas 

e flores com preços direto do 
produtor. “Além de varieda-
des, o setor ocupará um es-
paço maior”, destacou Tuda.

Em uma área de 240 mil 
metros quadrados e arbori-
zada, o Centro Esportivo do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes  
tem torii e tyotins (lanternas 
japonesas), além de uma vila 
cultural com oficinas de sho-
dô, origami, mangá, tanabata, 
soroban e muitas outras ativi-
dades.

Destaques – O palco da fes-
ta deve receber mais de 60 
atrações, entre elas, grupo 
de danças folclóricas japone-
sas, bandas que tocam J-Pop, 
cantores como Karen Ito, Joe 
Hirata e Ryu Jackson, teatro 
japonês e variados grupos de 
taikos.Destaque também para 
9º Concurso Miss Akimatsu-

ri, com a participação de 15 
candidatas. A vencedora re-
presentará a região no palco 
do Festival do Japão.

Outra atração muito espe-
rada é a cerimônia de tooro 
nagashi – o ritual de soltar os 
barquinhos de isopor com ve-
las na lagoa para homenagear 
as almas dos antepassados. 
Este ano serão soltos cerca 
de 800 barquinhos confeccio-
nados pelas escolas japone-
sas de Mogi das Cruzes. Os 
interessados podem adquirir 
seu tooro no dia do evento. A 
soltura acontece por volta das 
17h45 do primeiro sábado.

A programação completa 
das atrações está no site 
www.akimatsuri.com.br. O 
Akimatsuri conta com o fi-

nanciamento de empresas por 
meio da Lei nº 6959/14 (Lei 
Incentivo à Cultura) da Pre-
feitura de Mogi das Cruzes. 

Gastronomia – Haverá tam-
bém uma ampla Praça de Ali-
mentação com uma grande 
diversidade de pratos orien-
tais, que vão desde os mais 
comuns, como yakissoba, 
sukyaki, até os mais diferen-
tes como o okonomiyaki. A 
culinária do Akimatsuri ainda 
reserva outras surpresas para 
quem gosta de degustar pra-
tos diferentes, como o tem-
purá de sorvete. É uma das 
sobremesas mais pedidas. No 
total, são 30 boxes na Pra-
ça de Alimentação que ser-
vem também udon, tempurá, 

Com ‘Kibo’, 32º Akimatsuri começa neste fim de 
semana com expectativa de receber 80 mil pessoas

centro Esportivo do Bunkyo de Mogi conta com um torii

Exposição de flores é um dos destaques da festa

Confira a relação das 15 finalistas para 
o 9º concurso Miss Akimatsuri 2017. O 
desfile acontece a partir das 20 horas 
do dia 1º (sábado):
1. Alessandra Lika Bacelar Horita
2. Amanda Rika Makiyama Mukotaka
3. Bárbara Victória Taue Pontes
4. Camila Satie Chimura Lopes
5. Daniele Sato Pontes
6. Denise Midori Nagaoka De Morais
7. Karla Yumiko Iqueoka
8. Karina Ayumi Suetake 
9. Kyvia Siqueira Taromaru
10. Larissa Miyuki Maruyama
11. Mileine Ayumi Utsunomiya
12. Neimar Etsuko Uemura
13. Patricia Yukari Kitahara
14. Suzy Kauani Uemura
15. Thatiane Tiemi Uno

DIvULgAÇÃO/AkIMAtSURI

PROGRAMAÇÃO AKIMATSURI 2017*
DIA 1 (SÁBADO)

11H45: Ryuko Taiko - Grupo de Fukushima (show 
de taiko)
12h: Abertura oficial da 32ª Festa do Akimatsuri 
- 2017
13H30: Apresentação de Radio Taisso, Kenko 
Taisso e Liang Gong (ginástica oriental)
14H30: Dyusho no Kai (dança japonesa)
15H: Cantores mirins Karen Taira, Luiggi Dias e 
Sayuri Taira (show musical)
15H30: Taiko Infantil - Grupo Mary Nishimura 
(show de taiko)
16H: Grupo UCK (show musical)
16H30: Cantor Rick Akio (show musical)
17H: Cantora Karen Ito (show musical)
17H30: Ryuko Taiko - Grupo de Fukushima (show 
de taiko)
17H45: Cerimônia de Tooro Nagashi (barquinhos 
japoneses no lago)
18H30: Show de ilusionismo com Edson Iwassaki
19H30: Requios Gueinou Doukoukai (show de 
taiko)

20H: 9º Concurso Miss Akimatsuri - 2017

DIA 2  (DOMINGO)
11H: Demonstração de Kendô – Bunkyo de Mogi 
das Cruzes
11H30: Grupo UCK (show musical)
12H: Byakko Taiko (show de taiko)
12H30: Escola de Música de Okinawa Yoshimura 
Takao Sanshin Kucho Kenkyujo (show musical)
13H: Demonstração de Taekwondo - Taekwondo 
Yamashita
13H15: Grupo Kumamoto Taisso (ginástica oriental)
13H30: Cantora Yuri Takaoka (show musical)
14H: Cantor Teddy Shigueyama (show musical)
14H30: Heroes Sanshin Band (show musical)
15H30: Grupo Kagura do Brasil (teatro japonês)
16H: Banda Tenrikyo (show musical)
16H30: Edson Saito / Y.ES Band (show musical)
17H30: Ryukyo Koku Matsuri Daiko Brasil - Oki-
nawa Taiko (show de taiko)
18H: Cantor Teddy Shigueyama (show musical)
18H30: Bon Odori (dança japonesa)
19H: Koran Daiko Bunkyo de Suzano (show de 
taiko)
19H30: Taiko Himawari (show de taiko)
20H: Cantores Isa Toyota, Yuka Osawa, Sergio 
Tanigawa, Mario Chibana, Renato Chibana e Ma-
riana Kataoka (show musical)

DIA 8 (SÁBADO)
10H30: Grupo de dança – Academia Baila Co-
migo com Giselle Baltazar
11H: Grupo de dança – Shake your Soul
11H15: Grupo de dança – Black Diamonds
11H30: Hanayagui Ryutita Kai (dança japonesa)
12H: Grupo UCK (show musical)
12H30: Apresentação livre - Colégio Brasílis
13H: Cantor Bruno Maessaka (show musical)

14H: Ryuko Taiko - Grupo de Fukushima (show 
de taiko)
14H20: Cantor João Vitor Mafra - The Voice Kids 
2017 – participação especial (show musical)
14H30: Taiko Infantil - Grupo Mary Nishimura 
(show de taiko)
15H: Cantores mirins Karen Taira, Luiggi Dias e 
Sayuri Taira (show musical)
15H30: 12º Concurso Miss e Mister Akimatsuri 
Júnior
16H: Cantor Ryu Jackson (O Nuno do Zoo da Zu 
- Discovery Kids) (show musical)
16H30: 12º Concurso Miss e Mister Akimatsuri 
Júnior - resultado
17H30: Corpus Line com os Grupos de Yosakoi 
Soran, Hanabi e Shiawasse Soran (dança japonesa)
18H: Cantor Teddy Shigueyama (show musical)
18H30: Cantora Pamela Ashihara (show musical)
19H: Cantor Joe Hirata (show musical)
20H30: Yuzo Akahori (show com Shamisen - ins-
trumento musical clássico japonês)

21H: Cantor Nobuhiro Hirata (show musical)

DIA 9 (DOMINGO)
11H: Danças Circulares Brasileiras e Japonesas da 
UNAI
11H30: Apresentação livre - Center Ballet
12H: Soukyoku Miyagui-Mitiyono-Kai Koto e 
Shamisen (show com instrumentos musicais clás-
sicos japoneses)
12H30: Grupo Awa Odori Represa (dança japo-
nesa)
13H: Tottori Kenjinkai Kassa Odoori (dança japo-
nesa)
13H30: Desfile de Moda Harajuku e show da can-
tora Akemi Matsuda
14H: Cantora Karen Ito (show musical)
14H30: Grupo Minbu Ribeirão Pires - Sara Odo-
ori Assoc. Kenko Taisso do Brasil (dança e ginás-
tica japonesa)
15H: Grupo Kiendaiko Taiko (show taiko)
15H30: Satoru Saito (dança japonesa)
16H: Cantores Elaine Hara e Takeshi Nishimura 
(show musical)
16H30: Ishin Yosakoi Soran Group (dança japo-
nesa)
17H: Cantor Rick Akio (show musical)
17H30: Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia (show 
taiko)
18H: Cantora Yuri Kataoka (show musical)
18H30: Ryukyo Koku Matsuri Daiko Brasil - Oki-
nawa Taiko (show de taiko)
19H: Bon Odori (dança japonesa)
19H30: Koran Daiko Bunkyo de Suzano (show de 
taiko)
20H: Cantor Sérgio Tanigawa (show musical)
20H30: Banda Tontonmi (show musical)

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévioRick Akio se apresenta por volta das 16h30 do dia 1 
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Grupo Awa Odori Represa é destaque no dia 9
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A cantora karen Ito estará se apresentando no palco do Akimatsuri no dia 1, primeiro sábado do evento

gyoza, harumaki, takoyaki, 
oniguiri, yakitori, e outras 
iguarias, como doces, pastel, 
churrasco e espetinhos de 
carne, frango e linguiça.

32º FESTIVAL DO OUTONO 
“AKIMATSURI”
Dias: 1, 2, 8 e 9, das 10 às 22 
horas, aos sábados, e das 10 às 
21 horas, aos domingos.
Onde: Centro Esportivo do 
Bunkyo de Mogi das Cruzes 
(Avenida Japão, 5.919, bairro 

Porteira Preta, Mogi das 
Cruzes)
Ingressos: R$ 14,00 e R$ 7,00 
(meia entrada válida para es-
tudantes mediante a cartei-
rinha, professores e pessoas 
acima de 60 anos). Crianças 
até 7 não pagam. Descontos 
especiais para grupos com mais 
de 20 pessoas
Programação completa e 
ingressos no site: www.aki-
matsuri.com.br.
Informações pelo telefone: 
(11) 4791-2022. 

Evento reúne o que há de melhor na cultura japonesa
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  COLUNA DO JORGE NAGAO

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

REPRODUÇÃO

Volta Redonda
 
Há 30 anos, venci o Concurso de Textos de Humor de 

Volta Redonda. Tempo de Sarney e Mailson da Nóbrega 
que frequentemente pediam empréstimos ao FMI. Se o 
desgoverno que aí está continuar nesta toada, logo estará 
batendo à porta do FMI. ForaMIchel!

 
ESTE É UM PAÍS QUE VAI PRO FUNDO
 
O BRASIL ENCONTROU A SAÍDA: PELO FUNDO.
ERA UM PAÍS QUE ÍA PRA FRENTE. NÃO DEU 
CERTO.
FOI PRA DIREITA, NÃO ENDIREITOU. PRA ES-
QUERDA NÃO FOI - ESTAVA INTERDITADA.

 
E NESSE VAI-E-VEM, DESTES ÚLTIMOS ANOS,
TUDO DESANDOU: A INFLAÇÃO VIROU ESTRELA,
SUPERMINISTROS CAÍRAM.

 
O ÍNDICE DE DESMPREGO CRESCEU, A NOSSA
LIQUIDEZ QUASE SECOU. E O NÚMERO DE QUE-
DAS DA OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, SU-
BIU.
 
EM SUMA: O QUE PRECISAVA SUBIR, DESCEU.
O QUE TINHA QUE CRESCER, ENCOLHEU. COMO 
UMA BELA BROXADA.

 
DEPOIS DE TANTOS EXERCÍCIOS NO VERMELHO,
A SITUAÇÃO FICOU PRETA.
 
HOJE, NÃO RESTA A MENOR DÚVIDA: RESTA A 
MAIOR DÍVIDA. PODEMOS SALDÁ-LA COM CHE-
QUE, SEM O FUNDO?
 
SALDÁ-LA, NÃO. APENAS SAUDÁ-LA E SAIR DE FI-
NINHO.
 
E COMO DEVEMOS UMA FÁBULA, ERA UMA VEZ..
.

Paulo Roberto Faria e José Carlos Ratier

R.I.P., Zé Carlos
JCSR partiu antes do 

combinado como costuma 
dizer o Rolando Boldrin, no 
dia 23 de março. Logo ele 
que reunia periodicamente 
os colegas do BB.Av.Pau-
lista. Eles se reencontraram 
novamente na missa de séti-
mo dia, numa igreja de Mo-
ema.

Quando completou 60 
anos, em janeiro de 2013, 
ele convidou os amigos  
para celebrar o seu sexyge-
nário, no restaurante Galeto, 
na Vila Mariana. Fiz a ata da 
reunião.

 
ZÉ60tinha

Tinha muito riso, muita 
alegria, comida farta e bebi-
da Original.

Tinha bexigas para  lem-
brar do Parabéns, Rá! Ti! 
Er! 

Tinha bexigas cheias se-
guidamente esvaziadas.

Tinha uma amiga que 
‘Sonia’ com um futuro me-
lhor.

Tinha Arnaldo e Lisa, 
sem a camiseta com o 

Amigo da Onça, dos Cana-
lhas.

Tinha Barbi & Barba-
bianca, doces bárbaros.

Tinha a Emília, sempre 
alegre, e a Ilda, idem.

Tinha Norton ex-menor, 
eterno aprendiz, com a sua  
Raquel global.

Tinha Cristiane repre-
sentando as ‘Crises’ ausen-
tes fisicamente.

Tinha Cecilia e Silvana 
circulando pelo upstairs.

‘Silma’ amiga chegava 
era saudada com gritos en-
tusiasmados.

Quando um ‘canalha’ 
chegava recebia um sorriso 
Franco e um abraço sincero.

Zé, “Helcionhor” uma 
pessoa muito querida e res-
peitada por seus amigos.

Isto posto, Zé, você me-
rece o ‘Tito’ de “amigo do 
peito, amigo pra valer”.

A noite chuvosa de 14 
de janeiro foi um Marco em 
sua vida, Vital diria.

‘Júlio’ que curti muito, 
como todos curtiram.

Nagaleto

KARAOKê

fOtOS: PAULO hIgAkI

A Liga Centro-Oeste 
promoveu no dia 19, 
no Instituto Cultural 

Nipo-Brasileiro de Campi-
nas, a 18ª Seletiva para o 32º 
Concurso de Canção Japo-
nesa, o Brasileirão de Kara-
okê, que será realizado em 
Suzano (SP), nos dias 21,22 
e 23 de julho. Paralelamente, 
fez o seu taikai anual. Os dois 
concursos  reuniram cerca de 
270 cantores de todas as ca-
tegorias. 

Confira os selecionados para 
o Brasileirão, por categoria: 
Pop: Yumi Sonoda e Akemi 
Morimoto
Veterano E2: Hiroshi Oki
Vet  E1:  Paulo Susuki, Feli-
cio Hirata e Shiro Iwami
Vet D2: Kouhei Tsuji, Tizuru 
Takito e Alberto Nashiro
Vet D1: Nanco Hino, Shingo 
Tani e Naoya Kobayashi
Vet C2: Takeshi Ami, Aquico 
Miyamura e Sandra Higaki
Vet C1: Saito Terumasa , Fu-
sako Kushi e Tatsuo Kushi
Vet B: Pedro Mizutami, Ken-
ji Kunitake, Akemi Okamoto 
e Vitório Uhehara
Vet A: Angelaisa Toyota, Sa-
tie Kono Okamoto, Reginal-
do Yuri e Mioko Sotei
Adulto B: Marcelo Akamine, 
Yuji Hiroshi e Reginaldo Ku-
rosu
Adulto A: Mariana Kaata-
oka, Namie Izumi e Tiemi 
Kunitake
Juvenil B: Akemi Ito, Paula 
Hirama e Yumi Sonoda
Juv A: Rafael  Yassunaga e 
Massahiro Uehara
Doyo A: Mayumi  Yasumura 
e Marie Watanabe
Doyo B: Richard Sokei e 
Kauan Yoshinari
Doyo C: Otávio Hojo e Fa-
biana Lina Hirama
Doyo D: Yoko Shimabukuro 
e Enzo Uehara
Tibiko A: Naomi Yamada e 
Makoto Shimabukuro
Tib B: Laura Yoshinari e Ri-

chard Sokei
Tib C: Mayumi Ota e Kaori 
Yamamoto

Já os campeões  
do taikai foram: 
B8: Hisako Kobayashi
B5/4: Kikuko Higa
Shinin 2: Keiichi Sato
A 7/6: Tieko Tamashiro
A5: Makoto Saito

A4: Satiko Yoshinari
Esp 8: Massumi Oda
Esp 7: Tioko Ishiga
Esp 6: Suguimoto Kazuaki
Esp 5: Julia Uriu
Ext 7: Yoneko Yamashita
Ext 6: Kenichi Takao
Ext 5: Reico Oguchi
Sup Ext 7/6: Paulo Susuki
Sup Ext 4: Noya Kobayashi
B3/1/Juv B: Fernanda Hira-

ma
A 3/1: Kinji Aoki
Esp 4: Fujie Hojo
Esp 3: Shizue Ito
Esp 2/1: Ryoji Horita
Ext 4: Fusako Kushi
Ext 3/2: Keiko Aoki
Ext 1: Paula Hirama
Sup Ext 3/2: Aquico Miya-
mura
Star: Angelaisa Toyota.

Campinas seleciona cantores 
para o Brasileirão 2017

cerimônia de abertura com o presidente do Instituto cultural Nipo-Brasileiro, tadayoshi hanada (à dir)

Sandra higaki Rafael Yassunaga Pedro Mizutani 

Mariana kataoka kenji kunitakeAngelaisa toyota

nesse show novas canções, 
“Fui eu” (Sullivan/Massa-
das), “Nada pra Mim”, do 
Pato Fu, e “I Don’t Wanna 
Talk About It”, sucesso de 
Rod Stewart.

Filme – A primeira faixa do 
DVD é a música “Partida”, 
que marca a chegada de Fer-
nanda Takai ao palco de ma-
neira pouco convencional. 
Um clipe revela a heroína, 
passando por dificuldades, 

fugindo de um urso, levitan-
do, até chegar ao seu lugar: o 
show. Filmado entre as obras 
de arte e árvores do Inhotim, 
o videoclipe é como se fosse 
um sonho da cantora.

“O clipe foi gravado um 
dia, quase que ‘na medida 
do impossível’. A equipe se 
dedicou ao máximo e ficou 
simples, bonito, sofisticado 
como a Fernanda. O DVD 
teve um conceito bem feito, 
equilíbrio nas escolhas e a 

Após o lançamento do CD 
e dois anos de turnê, a can-
tora e compositora Fernanda 
Taikai lança este mês o DVD 
“Fernanda Takai Na Medida 
do Impossível - Ao Vivo No 
Inhotim”, pela Deck. Grava-
do em setembro de 2016, o 
DVD foi o primeiro registra-
do no Instituto Inhotim, em 
Brumadinho (MG ) – o maior 
museu de arte contemporâ-
nea a céu aberto da América 
Latina, e marcou a abertura 
noturna do parque. 

Dirigido pela Árvore Fil-
mes, produzido por John 
Ulhoa e com coordenação 
geral de Patrícia Tavares (Do 
Brasil Eventos), o registro 
em vídeo traz o repertório 
do CD “Na Medida do Im-
possível” (Deck/ 2014), com 
novas canções que foram in-
seridas ao longo da turnê.

Estão no set list “Seu 
Tipo” (Fernanda Takai/ Pit-
ty), “Quase Desatento” (Cli-
mério Ferreira/ Fernanda 
Takai/ Marina Lima), “Pra 
Curar Essa Dor (Heal The 
Pain)” (George Michael/ 
vers. John Ulhoa) e “Doce 
Companhia (Dulce Com-
pañia)” (Julieta Venegas/ 
vers. Fernanda Takai). 

Além das versões “Amar 
como Jesus Amou” (Padre 
Zezinho, SCJ), “Mon Amour, 
Meu Bem, Ma Femme” 
(Cleide), “A Pobreza” (Re-
nato Barros) e “Como Dizia 
o Mestre” (Benito di Pau-
la). Fernanda também inclui 

possibilidade de brincar, ela 
nos deixou muito livres”, co-
menta Nathália Marçal, dire-
tora artística.

Foi desenvolvido um ro-
teiro como no cinema. As 
falas e as intervenções entre 
as músicas foram cortadas e 
a iluminação, as tomadas de 
câmera e a direção artística 
seguiram o crescente do re-
pertório, para ter uma histó-
ria em sequência e não sair 
da atmosfera de sonho. 

“O DVD claramente res-
peita o conceito de um filme: 
tem um início, o meio e o fim 
- embora muito sugestivo e 
em aberto para a imaginação 
de cada um. As cenas foram 
estruturadas e captadas de 
uma forma muito bela e di-
ferente do que costumamos 
ver, com planos muito espe-
cíficos”, comenta a cantora.

Sonho –  A cantora é acom-
panhada pelos músicos La-
rissa Horta (baixo e vocais), 
Lenis Rino (bateria e vo-
cais), Lulu Camargo (tecla-
do e gaita) e Tiago Borba 
(guitarra, violões e vocais). 
“Não costumo fazer DVDs 
a toda hora, este é apenas o 
meu segundo na carreira solo 
que já tem 10 anos. Gostaria 
que muita gente percebesse 
o tipo de cuidado e detalhes 
que permeiam as escolhas 
que faço. Começando com 
as pessoas que trabalham co-
migo e agregam muito à mi-
nha música”, finaliza.

BEtO StAINO

MúSICA

Fernanda Takai lança DVD ‘Na Medida do Impossível’ 
gravado em Inhotim

DvD foi gravado no Instituto Inhotim, em Brumadinho

fernanda takai: “Não costumo fazer DvDs a toda hora”
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BUNKA MATSURI

jIRO MOchIzUkI

O Bunka Matsuri  – Fes-
ta da Cultura Japonesa 
– que tradicional-

mente acontece em um final 
de semana de maio nas de-
pendências do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So-
cial), este ano será realizado 
entre os dias 20 e 28 de maio 
e terá atividades também  no 
Pavilhão Japonês, no Parque 
do Ibirapuera, na zona Sul de 
São Paulo.

Segundo o presidente da 
Comissão Organizadora da 
11ª edição do Bunka Matsuri, 
Carlos Kendi Fukuhara, a 
ideia é “valorizar e divulgar” 
o patrimônio administrado e 
mantido pelo Bunkyo. “Que-
remos tornar o Pavilhão mais 
conhecido”, destaca Fukuha-
ra, que também coordenou a 
festa no ano passado. 

Construído em parceria 
com o governo japonês e pela 
comunidade nipo-brasileira e 
doado à cidade de São Paulo 
em 1954, na comemoração 
do IV Centenário de sua fun-
dação, o Pavilhão Japonês 
ocupa uma área às margens 
do lago do Parque do Ibira-
puera – um dos principais 
cartões postais da capital pau-
lista –  e é composto de um 
edifício principal suspenso, 
que se articula em um salão 
nobre e diversas salas anexas, 
salão de exposição e um lago 
de carpas.

Além de conhecer um pou-
co mais sobre a construção, os 
visitantes terão até o dia 26 de 
maio para conferir uma sé-
rie de atrações como exposi-
ção de bonsais e de cerâmica 
e participar de workshops. 
No domingo, 21, será reali-
zada uma cerimônia do chá. 
“Ainda estamos formatando o 
evento, mas teremos também 
apresentação da ginástica rít-
mica japonesa, o radio tais-
sô”, antecipa Fukuhara, expli-
cando que a proposta é atrair 
não só o público que costuma 
frequentar o parque nos finais 
de semanas como também 
alunos da rede municipal de 
ensino da região.

Kimonos – Esta, no entanto, 
não será a única novidade. No 
dia 24 de maio está progra-
mado um desfile de kimonos 
seguido de jantar preparado 
pelo renomado chef Shin 
Koike, que comanda o bada-
lado Sakagura A1 e nomeado 
pelo Ministério da Agricul-
tura, Floresta e Pesca do Ja-
pão “Embaixador da Difusão 
de Culinária Japonesa”.

Coordenado pela vice-pre-
sidente do Bunkyo, Madoka 
Hayashi e Rumi Kusumoto o, 
o “Desfile de Kimono e Jantar 
com o Chef Shin Koike” conta 
apoio da Hanayaguiryu Kin-
ryukai, Fujima Cia. De Dança 
Kabuki, Kyofujima Ryu, 
Ryokuen Ikeshiba da Acal 
(Associação Cultural e Assis-
tencial da Liberdade), Japane-
se Dance Company Yuubi, Ta-
magusuku Ryu Senjukai Saito 
Satoru Ryubu Dojo, Centro de 
Chado Urasenke do Brasil e 
Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil. O evento 

será realizado no Espaço Mul-
tiuso do Bunkyo, no bairro da 
Liberdade.

Por enquanto, o desfile terá 
22 kimonos, mas segundo Ma-
doka Hayashi, “a tendência é 
aumentar”. “Cada associação 
participante apresentará kimo-
nos de estilos diferentes, cada 
um com sua característica, 
finalizando com um desfile 

inédito de kimono branco de 
noiva”, destaca Rumi, acres-
centando que também serão 
expostos alguns kimonos do 
acervo do Bunkyo.

De acordo com Madoka 
Hayashi, estão à venda duas 
categorias de convites. Um, 
no valor de R$ 50,00, para 
quem estiver interessado ape-
nas em assistir ao desfile. O 

outro, ao preço de R$ 200,00, 
inclui o jantar (exceto bebi-
das). “A ideia é mostrar que 
a comunidade japonesa tam-
bém sabe fazer um evento 
refinado e com requinte”, 
explica Fukuhara, lembrando 
que o Bunka Matsuri “nasceu 
da vontade de trazer novos 
ares para dentro da entidade, 
fazendo com que o Bunkyo 
abra suas portas para a cidade 
de São Paulo, fortalecendo 
assim os laços de amizade 
entre o Brasil e o Japão e, 
ao mesmo tempo, proporcio-
nando oportunidades de en-
tretenimento e integração à 
sociedade em geral, além de 
contribuir para a preservação 
e divulgação da cultura japo-
nesa”.

Gastronomia – Já nos dias 27 
e 28 de maio, o Bunka Matsuri 
retoma suas atividades na 
sede da entidade. “Também lá 
teremos melhorias na progra-
mação”, destaca Fukuhara. 
Uma delas refere-se à gas-
tronomia. “Este ano, estamos 
preparando algo inusitado 
para o público do Bunka 
Matsuri. Além da tradicional 
praça de alimentação, no es-
tacionamento, os visitantes 
também poderão saborear seis 
ou sete tipos diferentes de bu-
fês no Espaço Multiuso”, re-
vela Fukuhara, acrescentando 
que, na sede do Bunkyo, será 
mantida a programação que 
os frequentadores do Bunka 
Matsuri já se acostumaram, 
como apresentações culturais, 
oficinas e bazar. 

De acordo com os organi-
zadores, a estimativa é atingir 
um público de cerca de 20 mil 
pessoas.

(Aldo Shiguti)

11º BUNKA MATSURI 
– FESTA DA CULTURA 
JAPONESA
Quando: De 20 a 28 de maio
Onde: Pavilhão Japonês (Par-
que do Ibirapuera) e Bunkyo
Entrada franca
Desfile de Kimonos e Jantar 
com o Chef Shin Koike
Quando: Dia 24 de maio
Convites: R$ 200,00 (inclui 
jantar, exceto bebidas) e R$ 
50,00 (somente desfile)
Informações e reservas pelo 
telefone: 11/3208-1755

11ª edição terá desfile de kimonos,
jantar e eventos no Pavilhão Japonês

chicohanda@yahoo.com.br

O Silêncio inquietante  
de Scorsese

Existe a sensação de dú-
vida em se tratando de uma 
temática que gira em torno 
da fé católica em terras do 
Oriente. Que motivos teriam 
levado o jesuíta Cristovão 
Ferreira a se tornar um após-
tata, quer dizer, renunciar a fé 
ao ser colocado em cheque o 
seu entendimento a respeito 
do amor e da compaixão. Os 
japoneses preferem o termo 
compaixão. Esta é a tônica 
do filme Silêncio, de Martin 
Scorsese, do ano passado, 
mas nas salas de exibição no 
Brasil somente no começo 
de 2017. Baseado no ro-
mance Silêncio, de Shusaku 
Endo, de 1966, relançado 
recentemente no Brasil pela 
Planeta.

Filmado nas matas de 
Taiwan, no início exibe 
um fundo de névoa densa, 
quase escuro, algo que pro-
voca calafrio do que poderá 
vir pela frente. Em 1640 
aportam nas proximidades 
de Nagasaki dois jesuítas, 
Sebastião Rodrigues e Fran-
cisco Garupe, os últimos 
após o decreto da expulsão 
dos padres. Mergulhados na 
fé de sua missão, também na 
incerteza do antigo mestre 
Cristovão Ferreira ter aban-
donado Deus e se converti-
do ao animismo reinante no 
país, colocam a prova a inte-
gridade física e moral.

Alguns personagens são 
marcantes, pois a história 
não acontece apenas numa 
vertente cristã e ocidental, 
pelo contrário. De um lado, 
os miseráveis camponeses 
cristãos, seja os kirishitan, 
sendo martirizados por te-
rem abraçado uma fé que vi-
ria a contrariar a organização 
ética e social em que o Japão 
vivia naquela época. De ou-
tro lado, havia os japoneses 
tradicionalistas, que comun-
gavam princípios budistas e 
confucianos. Neste cenário 
polarizado aparece Kichiji-
ro, o japonês cristão que se 
considera fraco. Os fortes 
morrem por aquilo que acre-
ditam, não é o que acontece 
com Kichijiro. É o único de 
sua família cristã a abjurar de 
sua religião enquanto os de-
mais são queimados vivos. 
Ele assiste e salva a própria 
pele. Apenas a pele, pois tem 
a culpa, e assim deve se ar-
repender e purificar-se. Não 
uma vez, mas inúmeras são 
as vezes que Kichijiro trai a 
fé, os amigos, o padre, e de-
pois retorna para redimir-se. 
Para Kichijiro, Deus sempre 
ajuda os fracos, como ele, 
que continua neste processo 
de negação e arrependi-
mento.

Diante do que mostra Ki-
chijiro, o padre Rodrigues, o 
mais forte na fé e na perse-
verança não mede esforços 
para dar conforto aqueles 
que necessitam, reza missas 
e batiza. Sem padres, aquela 
comunidade de católicos 
proscritos chegou a recorrer 
a ajuda do mais velho entre 
eles, o ancião, que chama-
vam de Jisan, para os atos 
religiosos. Era o Jisan que 
repetia as ladainhas em la-
tim, como tinha aprendido 
dos padres. O título padre 
é usado com regularidade 
pelos japoneses, como si-
nônimo de alguém elevado, 
mantenedor da sabedoria 
e defensor da fé. Nunca o 

nome Rodrigues é dito, mas 
apenas padore, à maneira 
japonesa.

Aquela situação irá mu-
dar, e a tela se torna mais 
clara, como que o dia se 
tornasse claro, sem as ne-
bulosas fumaças vulcânicas 
do começo. Por uma traição 
de Kichijiro, por trezentas 
moedas, Rodrigues é cap-
turado por um inquisitor 
chamado Inoue. Este era 
um fiscal que a serviço do 
governo devia acabar com 
a religião estrangeira. Inoue 
é um velho, bastante ido-
so, da classe dos cavaleiros 
bushi, cuja atuação é mar-
cante ao realizar diálogos 
com Rodrigues. Ele próprio 
diz não ter nada contra a re-
ligião mas que se apresenta 
como um perigo para o Ja-
pão. O padre insiste de que 
a verdade é universal e os 
ensinamentos cristãos são 
a verdade e que devem ser 
implantadas no Japão. Inoue 
discorda de tais verdades. O 
exemplo dado por ele é de 
que uma árvore pode fruti-
ficar em determinado lugar, 
o que não ocorre num outro.

Existe uma estética no 
filme, na cena em que os 
guerreiros bushi estão perfi-
lados em bancos sem encos-
tos num jardim de pedras. 
Algo que se assemelha a 
Ran, de Akira Kurosawa. A 
intenção de Scorsese é vá-
lida, o filme transcorre com 
beleza e tensão, mas não se 
dá conta do silêncio, como 
sugere o título, numa versão 
de uma obra escrita. Dizem 
que as obras escritas adap-
tadas são inferiores quando 
levados para o cinema. Não 
posso afirmar que sejam re-
almente inferiores, mas são 
outras obras que erram jus-
tamente nos vazios do ro-
mance. O romance sugere, 
o filme quer mostrar com as 
todas as cores.

Num certo momento, de-
pois de Rodrigues ter aban-
donado a fé cristã, pelo me-
nos na formalidade exigida 
por Inoue, confessa de que 
Deus se manifesta no silên-
cio. É o suficiente para o fil-
me terminar. Mas Scorsese 
não se contenta com isso, o 
Deus de Scorsese deve se 
manifestar depois que o si-
lêncio se instala, por pura in-
tervenção humana. Acabou o 
mistério para surgir a dúvi-
da. Toda estética do vazio se 
perde e a resposta é dada da 
maneira mais esdrúxula.

Antes disso, situações 
em que o embate cultural 
se dá no campo da fé. Até 
que ponto a fé é estar ape-
gado a sinais religiosos, 
monumentos e insígnias do 
que o abandono disso tudo 
e salvar fiéis de uma morte 
violenta ou martirizados? A 
compaixão seria salvar. So-
mente a compaixão seria a 
fé levada às últimas conse-
quências. Enquanto isso não 
se dá, Rodrigues deve ouvir: 
“você não merece ser cha-
mado de padore, pois nada 
faz para salvar os outros”.

Conforme Inoue não te-
ria sido ele o responsável 
pela derrota de Rodrigues, 
mas provocado pelo pân-
tano, uma analogia do que 
seria o Japão. O que seria 
o pântano, afinal, numa lin-
guagem oriental? Fica ape-
nas a dúvida.

jantar do dia 24 de maio será preparado pelo renomado chef Shin koike

Carlos Fukuhara com voluntárias e coordenadoras do desfile

Este ano, evento terá atividades também no Pavilhão japonêsProgramação no Bunkyo terá apresentação de danças

Objetivo do Bunka Matsuri é “abrir as portas do Bunkyo”

crianças também terão vez no Bunka Matsuri

ALDO ShIgUtI

DIvULgAÇÃO
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SUMÔ ESPECIAL

fOtOS: ALDO ShIgUtI

A equipe da Sudoeste 
mais uma vez confir-
mou seu favoritismo e 

ficou os títulos do 39º Cam-
peonato Paulista Masculino 
e do 19º Campeonato Pau-
lista Feminino, competições 
realizadas no último dia 26, 
no Ginásio de Sumô do Con-
junto Cultural e Esportivo 
Brasil-Japão, no Bom Retiro, 
em São Paulo, com a partici-
pação de cerca de 200 atle-
tas das Regionais do Grande 
ABC, Santo Amaro, Norte, 
Nova Central, São Paulo e 
Sudoeste.

No masculino, a Sudoeste 
ficou em primeiro na conta-
gem geral de pontos com São 
Paulo na segunda colocação 
e Nova Central em terceiro. 
No feminino, Sudoeste ficou 
à frente da Nova Central, em 
segundo, e do São Paulo e 
Norte na terceira colocação.

Um dos destaques foi a 
Nova Central que, a exemplo 
do ano passado, mais uma 
vez voltou a conquistar óti-
mos resultados, confirmando 
sua evolução e se consoli-
dando cada vez mais como  
nova força do sumô paulista 
e brasileiro. Em parte, graças 
ao trabalho desenvolvido por 

Luciana Watanabe. Formada 
em Educação Física e Peda-
gogia, há cinco anos Lucia-
na coordena o projeto “Lutas 
Como Forma de Educação”, 
que conta com apoio da Pre-
feitura Municipal de Suzano. 
Este ano, a Nova Central es-
teve representanda por cerca 
de 30 atletas, a maioria do 
seu projeto. E a participação 

poderia ter sido ainda maior. 
“Infelizmente, conseguimos 
apenas um micro-ônibus com 
20 lugares e muitos atletas 
tiveram que vir de trem com 
suas mães”, explicou Wata-
nabe, observando também que 
se a competição fosse em abril 
“certamente viria mais gente” 
já que as aulas tiveram início 
justamente no mês de março.

“Mas, mais importante 
que os resultados em si, é o 
fato de que os pais também 
estão participando e incen-
tivando. A gente vê que as 
crianças estão felizes e a 
evolução virá naturalmente”, 
conta Luciana, que em julho 
estará embarcando para a ci-
dade de Wroclaw, na Polônia 
– sede do World Games 2017 

Sudoeste confirma favoritismo e fica
com o título do Campeonato Paulista

Parabenizo os 
organizadores do 39º 
Campeonato Masculino de 
Sumô e 19º Campeonato 
Feminino de Sumô

Parabenizo os organizadores do 39º Campeonato Masculino de Sumô  
e 19º Campeonato Feminino de Sumô

Parabenizamos os organizadores e os participantes do 39º Campeonato 
Masculino de Sumô e 19º Campeonato Feminino de Sumô

Parabenizamos os organizadores do 39º Campeonato  
Masculino de Sumô e 19º Campeonato Feminino de Sumô

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL
KENJI KIYOHARA

CONTADOR – CRC. CT. I SP - 94.806/0-2

Rua Barão de Iguape, 212 - conj. 26/29 - Liberdade - São Paulo - 01507-000
Tel. (11) 3207-8446 / 3208-3082 / 3209-0732

Fax (11) 3277-8604 – E-mail: kkiyo@terra.com.br

Rua Martiniano de Carvalho, 181 - Bela Vista
CEP 01321-001 - São Paulo - SP - Brasil

PABX + 55 11 5080-3300  -  FAX + 55 11 5080-3310
www.nkcontabilidade.com.br

KIHATIRO KITA
Diretor Presidente

kita@nkcontabilidade.com.br

“Felicito a todos os atletas  
pela participação no Campeonato 

Paulista de Sumô - edição 39ª 
Masculina e 19ª Feminina!!!

O Esporte traz muitos benefícios  
a mente e ao corpo!!!”

Pedro Kaká
Deputado Estadual

FOOD

Marca de Qualidade e Confiança
品質と信頼のマーク「MN 」

MN FOOD
MN どんぶり, MN ラーメン  

 

MN Lamen 
Tel.:(11) 4726-2680/Fax.: (11) 4726-2786
www.mnlamen.com.br

MN Domburi
Tel.:(11) 4724-9078/Fax.: (11) 4724-9503 

CETAL - 食品分析センター
CETAL S/C Ltda.
Tel.:(11) 4699-2001/Fax.: (11) 4699-3001
www.cetal.com.br

MNプロポリス社は、健康栄養補助食品の製造・販売
MN Própolis, Indústria, Comércio e Exportação Ltda. 
Tel.:(11) 4790-4600/Fax.: (11) 4699-1988
www.mnpropolis.com.br
www.mnpropolisloja.com.br    

DOMBURI

Tammy Vaqueiro, da Norte, (dir) derrotou Ana Júlia Santos (Nova Central) na final da categoria B

– ao lado de Sarah Gomes, 
também da Nova Central, 
que no Campeonato Paulista 
ficou em primeiro na catego-
ria Juvenil.

Tal mãe... – Também classifi-
cada para os Jogos Mundiais 
que acontecem a cada quatro 
anos, Daniela de Oliveira Va-
queiro estava eufórica. Afinal, 
sua filha, Tammy Vaqueiro, 
de 11 anos, havia acabado de 
conquistar o título de campeã 
da categoria Mirim B. “Estou 
tremendo de tanta emoção”, 
disse Daniela, que tem outros 
filhos: Kauã, de 8 anos, que 
também luta sumô, e Nicho-
las, de 17, que lutava, mas 
parou. 

Fernanda Rojas, que em 
maio estará embarcando para 
Buenos Aires, na Argentina, 
onde acontece  o Campeo-
nato Sul-Americano, também 
estava no Bom Retiro para 
prestigiar o Paulista. Para 
ela, que disputará sua “oitava 
ou nona” competição, o Sul-

Americano não é a mesma 
coisa de um Mundial, “mas 
serve para dar ritmo”. “Esta-
mos treinando forte já em rit-
mo de competição”, disse ela.

Presidente de honra da 
Confederação Brasileira de 
Sumô, o “sempre deputado” 
Hatiro Shimomoto lamentou 
o “descaso” com que o sumô 
é tratado. “Agradecemos o 
apoio do Nippak que propor-
ciona esta aproximação com 
a comunidade nikkei. O sumô 
é um esporte que merece ser 
mais valorizado”, destacou 
Shimomoto.

Também prestigiaram o 
Campeonato Paulista o côn-
sul Kenji Iwashima, o de-
putado estadual Jooji Hato 
(PMDB); Margarida Yoshi-
ko e Paulo Ogata, assessores 
parlamentares do deputado 
estadual Pedro Kaká (PTN), 
e Massah Fujimoto, assessor 
do deputado federal Walter 
Ihoshi (PSD-SP).

Veja mais à pag 12
(Aldo Shiguti)

cônsul kenji Iwashima e deputado jooji hato com dirigentes

Massah, Paulo Ogata, Margarida e Issaofernanda Rojas foi conferir o PaulistaDaniela de Oliveira com a filha, Tammyhatiro Shimomoto, presidente de honra da cBS
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Neste ano, outono não deve ter o frio intenso como no ano passado.
Com pouca influência tanto do El Nino como da La Nina, o outono apresentará dias e noites 
típicos para estação, mas sem o frio acentuado do mesmo período em 2016.

Cachaça Coluninha – A verdadeira 
Cachaça Mineira
A Fazenda Tabocal, no município de 
Coluna-MG, é auto-suficiente na pro-
dução de cana-de-açúcar. A garapa ob-
tida após a moagem é depositada em 
dornas de inox, protegidas por telas 
contendo fermento natural (extraido 
da própria cana de açúcar misturada 
com fubá ou canjiquinha de milho) 
totalmente isento de aditivos quími-
cos. Após alambicagem/destilagem a 
cachaça Coluninha é depositada em tonéis de carvalho, amburana, 
castanheira do pará, jequitibá e jatobá, ficando armazenado por um 
período mínimo de 2 anos. Participou em vários festivais: ExpoCa-
chaça, Campeão dos Campeões (pela ABM – Associação Mineira 
de Barman) e Cachaça Gourmet, onde foi premiada em 1°Lugar em 
2011,2012 e 2014. É exportada para países da Europa, USA e Mer-

cosul. Informações no site: www.coluni-
nha.com.br fone: (31) 3422 0309  e-mail: 
coluninha@coluninha.com.br  Beba com 
moderação e se for dirigir não beba!

Massa para pesca – União Pesca
Finalzinho de mês mas ainda temos sol para ir 
pescar, é ter sempre a isca certa para aumentar 
ainda mais suas chances de sucesso na pesca-
ria. Com esta massa, basta acrescentar água e 
estará pronto para lhe propiciar a fisgada cer-
teira. 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 ama-
rela, em embalagem de 500g. Procure nas me-

lhores 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

Livro - JAPONESES IMIGRANTES...  E 
ELES FICARAM RICOS NO BRASIL?
あなたはどうして１９４１年に日
本がアメリカ合衆国を攻撃したか
を知っていますか。この本で真実の
物語を読んでください。(Você sabe 
por que o Japão atacou os Estados 
Unidos em 1941? Leia neste livro 
a verdadeira história) 
Apresentação do livro pelo sau-
doso psiquiatra e educador Dr. 
Içami Tiba: “... como psiquiatra e educador, agradeço ao Ferreira 
por ser um gaijin que fala sobre nihonjin...” O leitor vai encontrar 
relatos da história da imigração japonesa, ilustrados por casos de 
amizade, amor,  incompreensão,  perseverança, determinação, sofri-
mento, mas finalmente, de sucesso. Vai ler também as trapalhadas da 
contra espionagem do serviço secreto americano, cujos elementos 
terminavam frustrados diante das tolices que inventavam. Nippak 
Pesca assinala que conhecer o seu passado é primordial para con-
solidar no presente as diretrizes do futuro!  José Carlos Ferreira, 
advogado aposentado, escreveu este romance para revelar fatos omi-
tidos 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- 

Camarão articulado - Maré Iscas
O camarão articulado da Maré 
tem as seguintes característi-
cas: não derrete ao sol, flexí-
vel e com imitação de ovas. 
Idealizado para capturas de 
peixes em água salgada, salo-
bra (mangues) ou água doce 
como: robalo, corvina, pampo, 
xaréu, badejo, olho de cão, garoupa, guaivira, peixe-galo, dourado, 
pescada, linguado, pirauna, caranha, cioba, xerelete, tarpon, ubara-
na, tucunaré e outros. Em 22 cores diferentes e 3 tamanhos. Procure 

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

Site Moro Deconto
P e r f e i t o s 
para deixar 
suas pesca-
rias ainda 
mais provei-
tosas! Além de toda linha das consagradas iscas artificiais, você terá 
à disposição também componentes como: argolas, grubs, hélices, 
olhos, pitões e garatéias. Tudo dividido por estilo ou peixe. Iscas 
para peixes de água doce ou salgada, com garantia da marca, no 
site www.morodeconto.com.br  Visite, veja e compre!  www.mo-
rodeconto.com.br - email:contato@morodeconto.com.br ou fone 
(41)3244 5353      

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

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

CURTAS Por Mauro Yoshiaki Novalo

O sol durante o dia con-
vida para uma pes-
caria, principalmente 

sabendo que depois vamos ter 
uma ótima noite de sono com 
o friozinho noturno. Os pes-
ques pagues ao redor da ca-
pital paulista ainda apresen-
tam os rebojos dos grandes 
redondos (ou panelas como 
dito popularmente) porisso 
sempre vale uma visita para 
estes estabelecimentos.

Muitos adeptos do pes-
que e solte preferem as iscas 
artificiais e, como os peixes 
destes locais são alimenta-
dos com ração, para se ter a 
desejada dose de adrenalina, 
é usar a imitação desta para 
literalmente o bicho pegar!!!

Ração artificial
Podemos considerar dois 

grupos de imitação de ração, 
conforme sua área de atua-
ção:

1) Flutuantes 
Iscas confeccionadas em 

eva, pêlo de animais ou lã 
(utilizadas pelos adeptos do 
fly fishing) ou cortiça (aglo-
merado de cortiça das ro-
lhas de garrafas de vinho ou 
champagne), no tamanho e 
formato da ração utilizada na 
alimentação dos peixes, para 
trabalhar na superfície dos 
lagos. Eficaz para as grandes 
tilápias, matrinxãs, e todos 
os peixes que que neste perí-
odo do ano estão caçando na 
tona. É sinônimo de encrenca 
pois é emocionante aguardar 
o bitelo abocanhar a isca para 
efetuar a fisgada. 

2) Com peso ou afundan-
tes 

Miçangas são as coringas 
e é bom ter variedade delas, 
pois pela possibilidade de 
ajustar a profundidade propi-
cia uma janela muito grande 
de atuação. Com várias co-
res para escolher, permitem 
direcionar para peixe espe-
cíficos, as preferidas são nas 
cores leite ou marrom. Mas 
não dispense a verde e a ver-
melha, ótimas para atiçar os 
redondos. Além das tradicio-
nais você tem mais uma infi-
nidade de modelos e versões 
(bola de futebol, coquinho, 
pitanga, cereja e etc) para au-
mentar o seu estoque. Outras 
opções são as confeccionadas 
em madeira, caroços de azei-
tonas e etc.

Tecnica
O ideal é que a isca fique 

pelo menos a 10cm da super-
fície. Se não tiver ação depois 
de trocar as cores e formato 
das isca, aumente a profun-
didade, isto você consegue 
diminuindo ou aumentando a 
distância da bóia sinalizadora 
(lambari) para a isca. Depois 
é torcer para a boia sinaliza-
dora sumir no meio dos gran-
des rebojos.

Alguns pescadores pre-
ferem utilizar as miçangas 
soltas e fazem uso dos anzóis 
tipo wide gap - para iscar ca-
marão vivo nas pescarias de 
robalos – para manter o arte-
fato na posição correta para 
fisgada. Outros preferem usar 
os conjuntos denominados 
anteninhas, cachos de uvas, 
boiadinha, escorpião e etc, 
sobre isto vamos falar em ou-
tras edições.

Fly
“Mosqueiros ou flyzei-

ros”, como são chamados os 
adeptos do fly são facilmente 
identificados com suas varas 

compridas e linhas coloridas 
cortando o ar. O equipamento 
costuma ser muito eficiente 
principalmente quando os 
peixes estão ativos próximos 
da superfície (facilmente ob-
servado pela movimentação 
na superfície da água).  

O equipamento para pes-
que pagues varia da numera-
ção 4 (peixes do porte das ti-
lápias, matrinxãs) a 6 (para os 
peixes maiores) mas pode-se 
usar numeração maior pois, 
a relação é para o tamanho 
e peso da isca (e não com o 
porte do espécime). Como a 
captura é próximo ou na su-
perfície, linha flutuante dá 
conta do recado.

As carretilhas da modali-
dade costumam ser utilizadas 
somente para acomodar a li-
nha, assim como as varinhas 
de mão, e os peixes são sub-
metidos ao cansaço pelo tra-
balho das longas varas.

Também é comum ver 
nestes ambientes, pescadores 
com as Tenkaras (confun-
didas às vezes com varas de 
mão) que acompanha o sis-
tema do fly fishing ou seja, é 
a linha que leva a isca.

Bait
Se você utiliza de con-

junto de vara com molinete 
ou carretilha, vai precisar de 
boia de arremesso (ou utilizar 
das cevadeiras) para levar a 
isca até os rebojos, e um chi-
cote com pelo menos 60cm 
de linha desta bóia até a isca.

Bóias cevadeiras
Normalmente já vem com 

o chicote pronto para ser usa-
do (inclusive com a miçan-
ga). Aí é só trocar para cor ou 
formato que considerar apro-
priados para a ocasião. Se for 
usar iscas flutuantes basta 
descartar a bóia lambari.

Tralha
Necessidade de equilibrar 

com porte dos peixes + peso 
do conjunto boia e isca, pois 
teoricamente equipamento 
leve captura peixe grande 
mas se o tempo de briga (es-
tresse) for muito longo, pode 
comprometer a vida do exem-
plar. Podemos dividir a tralha 
em 3 categorias:

1) Leve - vara de até 14lb, 
de ação rápida 

2) Médio - vara de ação 
rápida mas de 15 a 20lb 

3) Pesado - vara média-
-rápida com libragem de mais 
de 25lb 

O biotipo do pescador e 
as dimensões dos lagos vão 
determinar o comprimento 
das varas pois quanto mais 
compridos, maior a facilidade 
para executar os arremessos 
longos. 

Linha
100m de linha – mono ou 

multi – com libragem respei-
tando as características da 
vara utilizada atende a pesca-
ria nestes locais.

Atenção: ao capturar car-
pas (cabeçudas, espelhos ou 
capins), pela fragilidade das 
bocas sem dentição, NÃO 
usar alicates tipo boga grip, 
faça uso do passaguá para re-
tirar o anzol e liberar o pei-

xe, aliás é a indicação a ser 
aplicada para todos os peixes 
grandes que capturar.

Dicas
-  consultar sempre o res-

ponsável do estabelecimento 
para saber as regras locais. 

- para concentrar os peixes 
próximo a isca é preciso ce-
var com ração flutuante que 
pode ser acomodado na boia 
cevadeira, lançado com esti-
lingue específico ou concha 
de garrafa pet.

- manter o peixe fora dá-
gua o mínimo de tempo pos-
sível e, de preferência ma-
nusear e liberar sem tirá-lo 
da agua. Este procedimento 
deve ser feito sempre com 
o máximo de cuidado para 
sua própria segurança e a do 
exemplar a ser devolvido a 
água.

- usar sempre boné ou 
chapéu e, óculos de proteção, 
de preferência com lentes po-
larizadas.

Ótimas pescarias!!! 

APOIO

Cachaça Coluninha    
www.coluninha.com.br

Caiaques Lontras 
www.caiaquelontras.com.br

Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br

Moro e Deconto 
www.morodeconto.com.br

Mustad 
www.mustad.com.br 

Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br

SPOTcOmSAT 
www.spotcomsat.com.br

Top Fishing Tur    
www.topfishingtur.br

União Pesca  
www.uniaopesca.com.br
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AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo 
Shoko-ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

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

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

Etiqueta e Respeito
“As Artes Marciais 

Japonesas estão 
diretamente ligadas entre 
o respeito e a etiqueta de 

conduta”

 – Budo wa Rei ni Hajima-
ri Rei ni Owaru – “No Budo 
se inicia com respeito e se 
termina com respeito”

Nas Artes Marciais Ja-
ponesas o respeito é im-
prescindível para a forma-
ção do bom praticante e a 
disciplina necessária para o 
exaustivo treinamento para 
o aperfeiçoamento das téc-
nicas. Tudo dentro de um 
rígido padrão de etique-
ta chamado de Reigi Saho  

, onde os gestos e 
ações dizem muito sobre a 
pessoa e sua conduta. 

Conhecer profunda-
mente este padrão de etique-
ta é dever de todo praticante 
que deseja evoluir dentro 
da arte. Como tudo que cir-
cunda a Cultura Oriental, os 
detalhes são essenciais e em 
muitos casos diferem de sig-
nificado de acordo com a si-
tuação e/ou ação. Como na 
frase do início onde diz que 
deve se iniciar e terminar 
com respeito (que no caso é 

sobre a saudação), um “Rei” 
(saudação) pode indicar res-
peito, mas também pode in-
dicar submissão, de acordo 
com diferenças que talvez 
passem despercebidas para 
leigos.  

Praticar incansavelmente 
as técnicas é fundamental, 
porém, o perfeito entendi-
mento das origens, costu-
mes e a cultura da arte se faz 
totalmente necessário para 
a devida manutenção das 
tradições. O idioma tam-
bém é de suma importância, 
já que nomes de técnicas e 
conceitos são em sua língua 
original. Saber a pronuncia 
correta e seu significado 
faz com que a ação faça 
sentido e a explicação para 
um eventual aluno terá uma 
ênfase e entendimento mais 
claro. 

Procure sempre um Sen-
sei que tenha um perfil que 
possa atender suas verda-
deiras necessidades e que 
busque sempre este aperfei-
çoamento.

O mundo pode se trans-
formar em um lugar me-
lhor, cada um fazendo a sua 
parte!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

 
Engo Marcos 
Yamada
Consultor Especia-
lista em TM
Educador desde 
1975.

ATLETISMO

DIvULgAÇÃO

Pela primeira vez em sua 
história, a Anma – As-
sociação Nikkei Mi-

rim de Atletismo – recebeu 
a visita do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Takahi-
ro Nakamae, na 19ª Cajina – 
Competição Adulto Juvenil 
Infantil Nikkei de Atletismo 
– realizada no último dia 19, 
no Centro de Atletismo Pro-
fessor Oswaldo Terra, em São 
Bernardo do Campo (Região 
do ABC paulista). O presi-
dente da associação, Yudo 
Yassunaga, destacou que a 
visita do cônsul “não só au-
menta a responsabilidade da 
Anma e das equipes que a 
apoiam, mas também traz a 
certeza de que todos – diri-
gentes, pais, mães, árbitros, 
técnicos e atletas – estamos 
no caminho certo”.

“Não há dúvidas de que 
se trata de um momento his-
tórico para nós”, disse Yudo. 
Já Shinichi Yassunaga, dire-
tor da Anma para o interior e 
presidente da Federação das 
Associações Culturais Nipo-
-Brasileiras da Noroeste, con-
siderou que o encontro “cer-
tamente estreitará os laços 
entre o cônsul e as equipes 
que fazem parte da Anma”.

Além da presença do côn-
sul geral, as equipes foram 
prestigiadas também com a 
presença de muitos presiden-
tes das entidades participan-
tes, que puderam ver de perto 
o trabalho que os associados 
vem desenvolvendo ao longo 
do tempo. Entre os presiden-
tes, destaque para Sussumu 

Araki (Acenbo – Osasco); 
Kazutoshi Kawakami (CCEI 
– Ibiúna); Jorge K. Suzuki 
(ACE Saúde); Ricardo M. 
Nagatomo (ACE São Judas 
Tadeu); e Rui Minoru Chi-
no (AC Mairinque). Entre as 
autoridades,  marcaram pre-
sença o vereador Hiroyuki 
Minami, secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo de São 
Bernardo do Campo; Alex 
Mognon, secretário de Es-
porte e Lazer de São Ber-
nardo do Campo; Jooji Hato, 
deputado estadual; Kiyoshi 
Hirakawa, vereador de Mai-
rinque; Akio Ogawa, presi-
dente do Conseg Liberdade 

e da Nikkei Web; Massah 
Fujimoto, representante do 
deputado federal Walter Iho-
shi; Diogo Miyahara, repre-
sentante do vereador Aurélio 
Nomura; Olímpio Kosonoe, 
representante do vereador 
George Hato; Mario Kinoshi-
ta, presidente da AAV; Shini-
chi Yassunaga, presidente da 
Federação das Associações 
Culturais Nipo-Brasileiras da 
Noroeste.

Os coordenadores da 
competição, Shuiti Narita, 
Sérgio M. Yamamoto (árbi-
tro da Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt) 
e da Olímpiada Rio 2016), 
Massami Ichiki (árbitro da 

CBAt), Hélio Gunji e Ana 
Mizoguchi, elogiaram o qua-
dro de árbitros da Anma, for-
mado pela ação voluntária de 
pais e mães de atletas. Além 
de trabalhar com muita de-
dicação, os voluntários vêm 
demonstrando muita compe-
tência. 

O quadro teve apoio dos 
colegas da Associação Pau-
lista de Árbitros de Atletismo 
(APAA), todos da CBAt, para 
o bom andamento da compe-
tição no moderno Centro de 
Treinamento de Atletismo 
Prof. Oswaldo Terra, em São 
Bernardo do Campo.

Resultados – Com 791 pon-
tos computados na contagem 
geral, a equipe de Bela Vista 
Osasco repetiu o feito da edi-
ção anterior e terminou como 
campeã da 19ª Cajina. A apu-
ração foi realizada por Fer-
nando Suzuki, com o apoio 
de Keiti Fugita e de árbitros 
responsáveis pela consolida-
ção dos resultados. A equipe 
de São Judas Tadeu, com 461 
pontos, foi vice-campeã, e a 
equipe de Ibiúna ficou em ter-
ceiro com 231 pontos.  

Yudo Yassunaga destacou 
mais uma vez o apoio que 
tem recebido de órgãos públi-
cos ligados ao esporte, auto-
ridades e personalidades que 
sempre prestigiam as compe-
tições, patrocinadores e, so-
bretudo, centenas de colegas 
voluntários que, juntamente 
com a comissão organiza-
dora, fazem concretizar todos 
os propósitos da Anma.

Cônsul geral do Japão em São 
Paulo prestigia a 19ª Cajina

Midori Ara (Itaim Keiko)
Baby: 1) Ana Clara Imai (Bunka 
Saúde), 2) Renan Yuuki Yama-
moto (Três Coroas)
Masculino – Pré-pré-mirim: 1) 
Vitor Uieda (Uceg/Guarulhos), 
2) Paulo Decanini (Bunka Sto 
André); Pré-mirim A: 1) Felipe 
Arado (Acrepa), 2) David Sales 
de Lima (Saldanha da Gama), 
Pré-Mirim B: 1) Pedro Moret-
ti (ACEI-T3), 2) Marcio Yukio 
Oyafuso (Casa Verde); Mirim 
A: 1) Thomas Fudimori (Bunka 
Saúde), 2) Nicolas Duarte An-
drade (Saldanha da Gama); Mi-
rim B: 1) Thiago Picinini (Itaim 
Keiko), 2) Filipe Lima (Uceg/
Guarulhos); Infantil A: 1) Enzo 
Nebling (Bunka Saúde), 2) Alex 
Eiki Saccai (Casa Verde); In-
fantil B: 1) Lucas Pereira (Fran-
cisco Morato), 2) Alan Hideaki 
Takahashi (Acenbo); Juvenil A: 
1) Lorran Adiel Honorio Silva 

(Casa Verde), 2) Leonardo Owa-
da (Sorocaba); Juvenil B: 1) 
Bruno Petine (Francisco Mora-
to), 2) Gabriel Antônio Ferreira 
(Bunka Saúde); Adulto A: 1) 
Henrique Akira Iwasaki (Três 
Coroas), 2), Cristian Shinobe 
(Bunka Saúde); Adulto B: 1) 
Diego Morgado (Francisco Mo-
rato), 2) Victor Inada (Kenzen/
Okinawa Carrão/Vila Ré/Juven-
tus); Pré-Senior A: 1) Renato 
Rossi (Piratininga), 2) Emerson 
Suguino Okamura (ACEO Santa 
Maria); Pré-Senior B: 1) Marcos 
Cianfa (ACEI-T3), 2) Fernando 
Conti (Nissei-Itupeva); Senho-
res A: 1) Flávio Raita (Bunka 
Saúde), 2) Vanderlei Souza 
(Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus); Senhores B: 1) 
Celso Ito (Poá), 2) Silvio Uezato 
(Nippon); Veteranos A: 1) Lauro 
Watanabe (Acrepa), 2) Eduardo 
Franch (Itaquera); Veteranos B: 

Em sua terceira etapa de 
2017, a Liga Nipo-Brasileira 
de Tênis de Mesa movimentou 
exatamente 607 atletas, na Uceg 
– União Cultural e Esportiva 
Guarulhense, no último dia 26. 
Assim, o evento mantém a mé-
dia de participantes de 600 atle-
tas por etapa, fato único no país 
e na história do tênis de mesa 
brasileiro.

Acreditamos que este seja 
o reflexo da boa organização e 
dedicação de toda a equipe, so-
mado aos bons  dirigentes dos 
clubes que conseguem manter 
acesa a chama dos atletas para 
competir.

Os destaques foram para as 
vencedoras das categorias Mi-
rim Feminino e Pré-Mirim Fe-
minino

Confira os campeões e vices 
das demais categorias:
Feminino – Pré-pré-mirim: 1) 
Lais Okamoto (Ateme), 2) So-
phia Tahara Crepaldi (Aceas Su-
zano); Infantil: 1) Leticia Silva 
(Itaquera), 2) Brunna Rodrigues 
(Uceg/Guarulhos); Geral “A”: 1) 
Eliane Krumenerl (Ipê), 2) Olga 
Uehara (Aceo Santa Maria); 
Geral “B”: 1) Debora Urasaki 
(Itaquera), 2) Ana Paula Mara-
nho Watanabe (Medicina ABC); 
Super Ladies: 1) Leiko Moribe 
(Nippon), 2) Taeko Ogaki (Ace-
bon); Ladies “A”: 1) Joana Angé-
lica Rodrigues dos Santos (Três 
Coroas), 2) Mercedes Matsu-
bayashi (Itaquera); Ladies “B”: 
1) Izaura Kinoshita (Nippon), 2) 

1) Mitsuru Shigemoto (Repre-
sa), 2) Flaviano Monteiro (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/Ju-
ventus); Super Veteranos A: 1) 
Mauro Ikeda (Acrepa), 2) Koki 
Uchida (Nippon); Super Vetera-
nos B: 1)Hideo Kondo (Ateme), 
2) Amauri Cobra (Itaim Keiko)
Elite: 1) Gabriel Oshiro (Bunka 
Saúde), 2) Dannilo Alexander 
Pedra (Três Coroas)
Troféu Eficiência Uceg: 1) 
Bunka Saúde (1365 pontos), 2) 
Kenzen/Okinawa Carrão/Vila 
Ré/Juventus (886.2), 3) Acrepa 
(884.8)

PRIMAcIA MELLO

TêNIS DE MESA

3ª etapa da Liga Nipo-Brasileira recebe mais de 600 
atletas inscritos

O esgrimista 
Leandro Seini,15 
anos, de Promis-
são (SP), disputará 
a Copa do Mundo 
Cadetes e Juvenil 
de Esgrima, que 
acontece entre os 
dias 1 e 10 de abril, 
na cidade de Plod-
vid, na Bulgária. 
Filho de Orlando 
Seini Ota e  Avany 
Seki Yassunaga, o 
nikkei participará 
na categoria espa-
da-cadetes (até 17 
anos). Trata-se de  
uma façanha para 
o atleta e para a sua 
equipe, a academia 
Projeto Esgrima 
Para Todos, e que 
coroou um grande 
período de dedicação e trei-
namentos intenso. 

Seu técnico, Diego Dou-
rado avalia positivamente 
a esgrima na vida de seu 
aluno. “O Leandro vive a 
esgrima intensamente,  ele 
ama esses esporte, que desde 
o início de sua prática,  em 
meados de 2014, em Pro-
missão, vem trazendo bene-
fícios a vida pessoal dele. E 
há algum tempo, após muito 
empenho, dedicação e prin-
cipalmente persistência, as 
conquistas no âmbito espor-
tivo começaram a surgir”, 
conta Dourado. 

Referência – Segundo ele, o 
atleta conquistou medalhas 
em competições regionais e 
obteve excelentes participa-
ções em competições nacio-
nais, além de uma “excelente” 
medalha de bronze em uma 

competição internacional, em 
Porto Rico. Participação, ali-
ás, que o técnico considera o 
auge do nikkei, quando Seini 
disputou o Campeonato Pan 
Americano Infantil de Esgri-
ma, pelo Brasil e o Torneio 
Interclubes das Américas,  
pelo Projeto Esgrima Para 
Todos, ambos em Porto Rico, 
conquistando a medalha de 
bronze neste último. 

O professor ressalta ainda 
que Leandro se tornou uma 
referência para sua equipe. “O 
início não foi fácil,  em rela-
ção a resultados . O Leandro 
não obtinha grandes conquis-
tas, mas era algo que não o 
tirava do foco de sempre me-
lhorar e se manteve disciplina-
do. Hoje chegar a uma compe-
tição mundial é um exemplo 
de persistência e perseverança 
para seus companheiros de 
equipe”, diz o técnico.

DIvULgAÇÃO

ESGRIMA

Atleta nikkei do Projeto 
Esgrima Para Todos disputa 
o Mundial Juvenil

O esgrimista Leandro Seini

Yudo Yassunaga com a equipe campeã, 
Bela vista

Sergio Yamamoto com a equipe terceira 
colocada, Ibiúna

Mario Kinoshita com a equipe São Judas 
tadeu, vice-campeã

Pré-Mirim Feminino: 1) Isabel Martins (Ita-
quera), 2) Sabrina Miyabara (Itaim Keiko), 3) Gi-
sele Hatano (Aceas Suzano), 3) Emily Kobayashi 
(Aceas Suzano), 4) Karin Yanagi (Itaim Keiko), 5) 
Gabriela Ogido (Itaim Keiko) 

Mirim Feminino: 1) Melissa Yuri Arakaki (Ken-
zen/Okinawa Carrão/Vila Ré/Juventus), 2) Gabriela 
Ie Nobara (Kenzen/Okinawa Carrão/Vila Ré/Ju-
ventus), 3) Milena Satie Franco Hayashi (Saldanha 
da Gama), 4) Julya Mendes (Uceg/Guarulhos)

cônsul dá o “tiro” para a largada das competições

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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SUMÔ ESPECIAL

fOtOS: ALDO ShIgUtI

A Confederação Paulista 
de Sumô realizou, no 
dia 26, no Ginásio de 

Sumô do Conjunto Cultural 
e Esportivo Brasil-Japão, no 
Bom Retiro, em São Paulo, 
o 39º Campeonato Paulista 
Masculino e o 19º Campe-
onato Paulista Feminino de 
Sumô. As competições reuni-
ram cerca de 200 atletas das 
Regionais do Grande ABC, 
Nova Central, Norte, Santo 
Amaro, São Paulo e Sudoeste. 

(Aldo Shiguti)
Leia mais à pag 9

Confira os resultados:

39º Campeonato Masculino

EQUIPES – Mirim C: Mas-
culino: 1) Sudoeste A, 2) Su-
doeste B, 3) Nova Central, 3) 
São Paulo; Mirim B: 1) Nova 
Central A, 2) São Paulo, 3) 
Sudoeste, 3) Nova Central B; 
Mirim A: 1) São Paulo, 2) 
Sudoeste, 3) Nova Central; 
Infantil: 1) Sudoeste, 2) ABC, 
3) Norte; Juvenil: 1) Sudoeste

INDIVIDUAL – Mirim C: 
1) Rodrigo Dalollio (Sudo-
este), 2) Guilherme Casemi-
ro (Sudoeste), 3) João Au-
gusto Oliveira (Sudoeste), 
3) Gabriel Morgado (Nova 
Central); Mirim B: 1) Lu-
cas Ribeiro (São Paulo), 2) 
João Guilherme Sulino (Su-
doeste), 3) Jonathan Ventura 
(Nova Central), Richard Ma-
theys (Sudoeste); Mirim A: 
1) Vitor Sabatti (São Paulo), 
2) Brendon Uehara (Sto 
Amaro), 3) Vinicius Camar-
go (Norte), 3) João Butinhão 
(São Paulo); Infantil: 1) Ra-
fael Adbdala (São Paulo), 2) 
João Paulo Villalba (Norte), 
2) Guilherme Fukushima 
(Sudoeste), 3) Pedro Villalba 
(Norte); Juvenil: 1) Gustavo 
Bezerra (Nova Central), 2) 
Nicolas Renan (Sudoeste), 3) 

Josue Hergese (Sudoeste)
CONTAGEM GERAL DE 
PONTOS: Equipe campeã: 
Sudoeste, 2) São Paulo, 3) 
Nova Central

19º Campeonato Feminino

EQUIPES – Mirim B: 1) 
Sudoeste, 2) Nova Central A, 
3) Nova Central B, 3) Nova 
Central C; Mirim A: 1) Su-
doeste, 2) São Paulo, 3) In-
fantil: 1) Sudoeste, 2) Nova 
Central; Juvenil: 1) Nova 
Central, 2) Sudoeste A, 3) 

Sudoeste B
INDIVIDUAL – Mirim C: 
1) Eduarda Corado (Nova 
Central), 2) Gabriely Stepha-
nie (Nova Central), 3) Maria 
Heloisa (Nova Central), 3) 
Angela Kosaihira (Norte); 
Mirim B: 1) Tammy Vaquei-
ro (Norte), 2) Ana Julia San-
tos (Nova Central), 3) Ana 
Carolina de Lima (Sudoeste), 
3) Rebecca Sakashita (Sudo-
este); Mirim A: 1) Corina Cle-
mente (Nova Central), 2) Ste-
phanie Drielle (Sudoeste), 3) 
Ingrid Sugawara (Sudoeste), 

3) Ivana Panella (São Paulo); 
Infantil: 1) Giovana Noenata 
(Nova Central), 2) Maria Edu-
arda Cruz (Norte), 3) Rafael 
Pereira (Sudoeste), 3) Alicia 
Marrie (Sudoeste); Juvenil: 
1) Sara Gomes (Nova Cen-
tral), 2) Maiara Pereira Sebas-
tião (Sudoeste), 3) Camila Fu-
kushima (Sudoeste), 3) Maria 
Helena (Sudoeste)

CONTAGEM GERAL DE 
PONTOS: Equipe campeã: 
1) Sudoeste, 2) Nova Central, 
3) São Paulo, 3) Norte

Confira os resultados do Campeonato 
Paulista Masculino e Feminino

Premiação Mirim c Individual MasculinoPremiação Mirim c - Individual femininoPremiação Mirim B Individual femininoPremiação Mirim B Individual Masculino

Premiação Mirim A Individual MasculinoPremiação Mirim A - Individual femininoPremiação juvenil Indvidual Masculino Premiação juvenil Individual feminino

Premiação Juvenil EquipePremiação Infantil Indvidual Masculino

Premiação Infantil Individual femininoPremiação por Equipe Mirim A

Premiação por Equipe JuvenilPremiação por Equipe Categoria Infantil 

Premiação Equipe - Técnico 
campeão tetsuya Nakaya

Premiação Equipe - Técnica 
campeã jessica teles

Premiação por Equipe Categoria Mirim C

Premiação por Equipe Categoria Mirim B

Premiação por Equipe Categoria Mirim A 

Premiação por Equipe Categoria Mirim B

Premiação por Equipe Categoria Infantil

Equipe da Nova Central vem conquistando espaço no sumô

Equipe da Sudoeste conquistou os títulos do 39º Campeonato Paulista Masculino e 19º Feminino


