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Convite e Outros
11º Londrina Matsuri

O Grupo Sansey de Londrina realizará entre os dias 6 à
8 de Setembro o festival de primavera, em edição
especial em comemoração aos 25 anos de fundação do
Grupo Sansey e 105 da imigração japonesa no Brasil.
A tradicional festa da cultura japonesa espera reunir
mais de 25 mil visitantes durante os três dias de evento
no Parque de Exposições Governador Ney Braga.
Ver mais: http://www.gruposansey.org.br/londrina-matsuri

16º Sakura Matsuri 2

Dia 07 e 08 de Setembro de 2013 no Parque SakuraFrei Rogério/SC.
Ver mais: www.freirogerio.sc.gov.br

3º Festival do Japão - MT
O 3º Festival do Japão será
realizado nos dias 06,07 e 08
de Setembro, no pátio do
Shopping Pantanal- Cuiabá.
Com três noites de
apresentações culturais e uma
variedade da culinária
japonesa.

Ver mais informações:
http://festivaldojapaomt.com.br
.

Miss Nikkey Brasil - 2013
Resultado Miss
Nikkey Brasil
2013 realizado
no dia 14/08 no
16º festival do
Japão de São
Paulo:
Miss Nikkey Brasil
Miss- Patrícia Yumi Nagata – Sinop -MT
1º Thais Lyssa Golfeto-Apuarana -PR
2º Dedorah Enjui Shimada – São Paulo -SP
3° Paola Maride Kimiami –Salvador -BA
4º Thais Mayumi Yamada - Santa Isabel -PA

Felicidade Permanente

Quando passamos a fazer um elo de ligação entre duas ou mais pessoas, isto só traz
benefício a todos.
Se ainda, em uma extremidade qualquer um de nós
trabalharmos e suarmos para produzir algo, podendo
compartilhar estes frutos ou algo parecido, e assim
procurando proporcionar felicidade aos outros, tudo fica
melhor.
Da mesma forma, se todo o nosso proceder no falar, pensar
e agir for perpassado com sentimentos intuitivos, puros e
elevados, retornam para nós, tanto da matéria grosseira e matéria fina, algo que nos auxilia, purifica e nos
eleva.
Segue uma frase extraída das minha pesquisa:
Assim… “já deveriam ser os seres humanos, se estivesse cumprindo a finalidade de sua existência, os desejados e enobrecidos seres
completos, agindo e vibrando de uma forma correta, … só tenderia a intuir a felicidade”
Ver mais no Blog Felicidade Permanente: felicidadespermanente.blogpost.com

Escrito por: Yoshio Nouchi
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Resutados de Alguns Eventos
Segue o resultado do 11º Festival Yosakoi Soran.
O vencedor do Grand Prix foi o Grupo Seishun2
Campo Grande-MS.
Categoria Adulto 1º,2º e 3º lugar: Saikyou de
Maringa-PR, Sansey de Londrina-PR, e Kaizen
de São Carlos-SC.
Categoria Juvenil, 1º,2º e 3º lugar: Hanabi Soran
de Mogi das Cruzes-SP, Saikyou Teen de
Maringa, Tomodati de Birigui- SP.
Ver mais no site: www.yosakoisoran.org.br.
Segue resultado do 10º Campeonato Brasileiro de Taiko:
1º,2º e 3º lugar Categoria livre: Ishidaiko( Londrina) , Tenryuu
Wadaiko ( São Miguel Paulista) e Genryu Daiko (São José do
Rio Preto).
1º,2º e 3º lugar Categoria Junior: Hisho Daiklo (Colônia
Pinhal), Hikari Daiko (Brasília) e Hatsumi Daiko (São José do
Rio Preto).
Categoria Odaiko: 1º Taboão da Serra e 2º Londrina.
Aconteceu- 1º Nipo Fest de Cascavel-PR
Aconteceu o1º Nipo Festival de Cascavel,com a participação,dos
representantes das cidades de Foz do Iguaçu, Guairá, Assis
Chatobrian, Goiore, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e
outros, abrilhantando evento do Obom-Odori e Karaokê e da
participação especial do grupo de dança Hikari e do grupo de
Taiko Ishin Daiko de Londrina-PR.
Foram dois dias de grande participação cultural de toda a
comunidade nesta cidade.
O Sr. Luiz Koji Nouchi, Presidente da Associação Nipo de
Cascavel e a equipe, agradece a colaboração e participação de
todos.

Aconteceu
No dia 14/07/2013, ocorreu o
Torneio Estadual Infantil e
Pré-Junior,realizado no
campo de Várzea Grande
MT, com a participação de
toda a equipe de base de
Várzea
Grande,Cuiabá,Cáceres e
Rondonópolis.
Sagrou se campeão a equipe de Naviraí-MS, 2º Campo Grande e 3º Dourados na categoria infantil;categoria Pré-junior Campeão
Naviraí, 2º Mato Grosso,3º Dourados . Na segunda foto, momento de confraternização proporcionado no café da manhã, almoço
e jantar, neste dois dias de eventos.

Undokai

Undokai realizado no dia 24/07/2013,
com a participação da comunidade e
presença de muitas crianças.
Obrigado o apoio de todos os
colaboradores.
Cortesia fotos: Jaime Matsunaga
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Oferecendo amor ou falso amor
No final do mês, um menino de 13 anos levou uma cesta de palito até a sala de aula
para mostrar ao pessoal o que ele tinha feito.
2
Voltou pra casa, e disse ao pai.
- Pai, ninguém acreditou que eu fiz a cesta.
O Pai, fez uma carta a professora, e encaminhou a seguinte
texto, sem desmerecer o belo trabalho de outros educadores.
“A/C professora
De manhã, antes de ir para a escola, ele dobra o seu edredom, trata os cachorros e regas
uma pequena horta.
Após a volta da escola, guarda as roupas lavadas que a funcionária deixa na cama,
troca o lixo e a toalha do rosto do banheiro, e se necessário o papel higiênico.
Conferir se tem sapatos do pai para ser engraxados e joga o lixo da cozida a noite.
Esta cesta de palito, eu fiz uma para mim, e o menino fez outro modelo igualzinho à ele, e pintou depois com o
spray de verniz. Quando um amigo dele estava em casa, eu introduzi eles a imitarem o vaso de cristal conforme a
foto, e a utilizamos para enfeitar a casa.
Quando o jardineiro vem a nossa casa quase todos os meses, ele fica responsável para podar estas duas arvores
da calçada, e ajuda na carpinagem do jardim.
A algumas semanas atrás, comprei ½ carga de terra preta, descarregando na garagem.
A família toda ajudou a transportar uma parte com o carrinho de mão até os fundos da casa, mas ele sozinho,
durante a semana fez umas 100 viagem.
Na folga escolar durante a semana e no sábado, ele vai ajuda todos os funcionários da loja, sendo solicitado em
todos setores.
É o responsável para lavar a quadra, limpar o beiral da casa, lavar as caixa d’água que fica entre a laje e a
cobertura, e trocar todas as lâmpadas da casa
Ele é o nosso pipoqueiro e fazedor de sucos.
Também ajuda a mãe, quando é solicitado para descascar o alho, fazer bolinhos de doce japoneses (moti) ou os
brigadeiros.
Ele é um bom menino, e creio que será um bom exemplo quando crescer para a sociedade, da mesma forma, que
sua irmã mais velha, tem as suas respectivas tarefas nesta casa.
Dentro do possível, peço a gentileza de fazer algum reconhecimento a ele”.
Ver mais Blog Oferecendo Amor e Falso Amor: oferecendoamorefalsoamor.blogpost.com
Visita dos Monitores da ABT
Atividade do Novo Grupo

A recém-criada Escola de Língua Japonesa ( Nihongako) de Várzea
Grande interagindo com a equipe de Taiko e Karaokê ,no ensaio semanal
para apresentar o Yosakoi.
O karaokê tem ensaiado em Cuiabá com a equipe de Taiko, para
apresentarem a música Shimanchu nu Takara, para o 3ª Festival do
Japão MT.
Parabéns a toda a equipe.
Contato: Marcio Teruya - Nihongako
Email: marcio.teruya@hotmail.com

Visita dos monitores Lucas
Fernando Eiri Oishi (Grupo
Tadotoki Daiko, Osasco -SP) e
do Eduardo Shigueo Koyama
(Grupo Dantai Fenix, Presidente
Prudente-SP), para curso de
aperfeiçoamento da nossa equipe
Hanabi Wadaiko nos dias 31/08
á 01/09/2013. Obrigado pela
visita.

