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do Cooper.
O evento contou com a participação dos atletas das escolas convi-
dadas e, após a cerimônia, foi servido um rico café da manhã e o
bolo de aniversário dos 70 anos do Cooper.

Visite o nosso site: http: / /www.clubecoopercotia.com.br

COOPERCOTIACOOPERCOTIA
J O R N A L I N T E R N O D O CO O P E R CO T I A AT L É T I C O C LU B E - A N O X X X I V - N º 167 - JULHO/AGOSTO/2012

A abertura do Torneio de Esportes dos 70 Anos do Cooper ocorreu
no dia 4 de Agosto.
Na ocasião recebemos a visita da comitiva da Província de
Fukui, que participou da partida de futebol com os sessentões

ABERTURA TORNEIO DE ESPORTES DOS 70 ANOS

Nos finais de semana de Julho e Agosto realiza-
mos a Virada Cultural dos 70 Anos do Cooper.
Na ocasião, tivemos a oportunidade de partici-
par das aulas demonstrativas com os professo-
res e conhecer os cursos e atividades do Coo-
per.

VIRADA CULTURAL DOS 70 ANOS DO COOPER

Tear com a professora Lilian, em 14 de julho.

Dança de Salão com os professores Ivani e Durval, em 21 de julho.

Chi Kung e Tai Chi Chuan com a professora Luci, em 28 de julho.

Culinária com a professora Yassuko, em 29 de julho.

Ikebana com as professoras Emiko e Hilda, em 4 de agosto.

Piano e Teclado com a professora Akiko, em 5 de agosto.

A Virada Cultural foi um dos eventos da pro-
gramação especial em comemoração ao 70º
aniversário de fundação do Cooper.

REVISTA DOS 70 ANOS
OCooper estará lançando uma revista especial con-
tando a história e mostrando o clube como é atual-
mente.
Solicitamos a participação do associado como anun-
ciante. Módulos a partir de R$ 100,00. Faça parte
dessa edição que vai ficar para sempre.
Detalhes na secretaria do clube. Tel. 3782-1227.
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Aulas de Karaokê (Prof. Kozo) R. Padre
Paulo Canelles, 476 - Jd. Adalgiza - Butantã -
T. 3712-0227 Cooper (sábado) T. 3782-1227

Centro Oftalmológico Higashitani Ltda . - Dr.
Rui Carlos Higashitani e Dra. Solange Higashi-
tani. Atendemos principais convênios. Rua Jo-
aquim Machado, 283 - Cj. 21 - Lapa - SP (es-
quina com a Rua N. Sra. da Lapa) Fones:
(11)3832-4166 /3834-8090 Fax:(11)3831-4755

Cir.Dentista Enio Kawakubo - Av. José M. da
Silva Paranhos, 332 - Portal do Morumbi.
Tel. 3781-7058.

Ricardo Kiso - Eng. Civil - Construções e re-
formas residenciais, comerciais e industriais. 11-
9943-0618 ricardo.kiso@terra.com.br

Fabio e Carla Koguti - Periodontista e Or-
todontista.  R.Ten.Gomes Rib., 78 - s.52 V.
Clementino T.5572-5124 (prox.Metrô Sta.Cruz)

Gilmar Higa - Cirurgia Plástica e Laser  -
R.Monte Alegre, 212 cj.162 - T.3873-1652 /
3875-7078 - www.gilmarhiga.com.br

HERBALIFE ESTILO DE VIDA
Perca peso com saúde

Iris & Sergio Hidaka (11)9947-0776

Hisao Tanaka - Acupuntura e ortopedia - Av.
Nossa Senhora da Assunção, 391 - Tel.3731-
6934.
Léa Mina Kati - Ginecologia e obstetrícia  -
Av. Ver.José Diniz, 3457 - cj.511/512 - Campo
Belo - 11-5531-5362 / 5041-1248 / 9114-0553.

Método Kumon - Japonês  Lucia A. K. Ya-
mane - Rua José Esperidião Teixeira, 182  -
Butantã - Jd. Previdência - Tel. (11) 3721-3248

Nelson Minei - Show musical (samba,seresta,
anos 60). Videokê e amplificadores www.
amigosleais.com 9944-5039 e 019-3312-1870

Estética Dental Roberto Kawakubo - R.
Pantaleão Brás, 242 - Jr. Esther km 15 da
Rod. Raposo Tavares. T. 3784-4531.

Mudas de Cerejeiras  (Yukiwari Zakura)
www.flordecerejeira.com.br
11-8809-5894 - 11-4746-4020 (res.)

Hamburger Guiness  - Sérgio Kubo - R.
Pinheiros, 1308 - S. Paulo - Tel. 3814-8065.

CURSOS OFERECIDOS NO CLUBE
Dança de Salão
- terça 20h30 às 22h - profa. Ivani e prof. Durval.

Ikebana
- 1º e 3º sábado 14h às 17h30 - profa. Emiko Ide e Hilda Tagusagawa

Karaokê
- quinta 14h às 20h e 1º e 3º sábado a partir de 14h30 - profa.Cecília.

- sexta 14h às 20h40 - profa. Yaeko.

- sábado das 8h às 10h40 - adulto, 11h às 14h - criança - prof.Kozo.

- Video laser - sábado 18h30 às 22h30, domingo (lazer) 15h às 18h30.

Mangá
- sábados das 13h às 14h30, das 15h às 16h30, e das 16h30 às 18h - prof. Christian Goes

Patch Work - trabalho com retalhos de tecidos

- 2º e 4º sábado 14 às 17h - profa. Alzira Miyauchi

Piano / Teclado
- terça: 16h30, 17h30 e 18h30 - sábados: 8h às 16h e domingos: 8h às 10h

(50 minutos, com 3 alunos) - profa. Akiko Kobayashi.

Pintura - tecido e tela
- terças e quintas das 9 às 12h e das 14 às 17h. O horário da tarde depende do número

de interessados. Domingos das 9h às 12h - profa. Takako Morimura

Shodo e Sumiê
- 1º domingo 13h às 17h - prof. Getsusen Kobayashi.

Tai Chi Chuan
- sábado 9h às 10h15 - Chi Kung Taoísta - harmoniza energia vital

10h às 11h15 - Tai Chi Chuan - profa. Luci Lurico Oi

Taiko
- domingo 13h às 15h e 16h às 18h30 c/prof.Douglas

Tear
- sábado 9h às 11h30h - profa. Liliam Barbosa.

Curso de liderança, oratória e valorização humana

Curso de Liderança, Oratória e Valorização Humana
Prof. Toshio Arimori - Para maiores de 18 anos - 10 domingos das 8:00 às 12:30

Pré-inscrição e informações na Secretaria do Clube - (11) 3782 1227

Atividades Gratuitas
- Yoga Fit - sábado 11h às 12h10

- Ginástica - domingo 10h às 11h

- Alongamento e Relaxamento - domingo 11 às 12h

(Horários e cursos sujeitos a alterações)

MPI Controle Acesso e Ponto Eletrônico Ltda.
Controle de acesso e ponto: catracas, cancelas,
relógios de ponto, SmartCard, cartões de
prox.Motorola, crachás de ident. em PVC, cor-
dões person. Falar c/Evandro /Regina: 4787-
5525 - 9931-0620 mpisistemas@uol.com.br

ANUCIE AQUI E SEJA VISTO POR
UM PÚBLICO SELECIONADO!

SALES - Corretor de Imóveis e Seguros -
Comercial, residencial e lazer - fones 8112-6711
e 3535-9682 sales.corretores@gmail.com.

E-TKS Viagens e Turismo - Credenciado CVC,
Agaxtur, Nascimento. Elize Takahashi: 3501-6762,
7210-5401, Cynthia Hira: 3436-2592, 8948-7540.

Casa Vende-se Aclimação - 3 dorm (1 suite),
escrit, gar. p/4 autos, terr.12 de frente, área cons-
tr. 280 m². Ótima localiz. Alecio - T.9349-6737

COMÉRCIO & SERVIÇOS

COOPERCOTIA é uma publicação oficial do Coopercotia Atlético Clube, distribuída gratuita-
mente aos seus associados. Rodovia Raposo Tavares, km 19,5 - Pq. Ipê - São Paulo -
Tel.3782-1227 - e-mail: secretaria@clubecoopercotia.com.br

Coordenação Geral: Diretoria Social

Jornalista Responsável:  Francisco Noriyuki Sato MTb.23.572

Produção:  NSP-Hakkosha Editora - Tel.5044-8305

e-mail: francisco@satopropaganda.com.br Impressão:  Gráfica Mil Folhas

Serviços de Fonoaudiologia e Comércio
de Aparelhos Auditivos.  R. Pelotas, 595 -
V. Mariana - 5575-7404 / 9430-8060

NOVOS COMPANHEIROS
Aos novos associados relacionados abaixo, que ingressaram no nosso quadro
nos últimos meses, dirigimos as nossas boas vindas, e que possam desfrutar

de todas as atividades que o Clube oferece!
Bruno Correa Takai, Luiz Alberto Ramalho, Renata Rodrigues Matsuda, Rogerio

Anselmo Garcia Rodrigues, Sergio Massami Ishii

Kechi Hirama - V ende-se título patrimonial do
Clube Coopercotia por R$5000,00  - R. Tomás
Gonçalves, 147, casa 11, Vila Gomes, T.8198-7872

ATIVIDADES ESPORTIVAS:
MAIS BENEFÍCIOS, MENOS RISCOS

Domingo, hora do almoço, após algumas partidinhas com os amigos, recebo uma triste
noticia: "Doutor, o doutor Sérgio deu entrada no hospital em estado grave, parece que
teve um infarto enquanto jogava tênis, e não resistiu�" O doutor Sérgio fora um
companheiro de tênis, mas há tempos conversávamos apenas sobre trabalho, fazia
quase uma década da nossa última partida. Em 2006, o humorista Cláudio Besserman, o
Bussunda, morre devido um ataque cardíaco após uma partida de futebol.

Sabemos que a prática de atividade física regular reduz o risco de mortes prematuras,
decorrentes de doenças do coração, acidente vascular cerebral e câncer. Atua no
controle da hipertensão arterial, combate o ganho de peso e diabetes, auxilia na
prevenção ou redução da osteoporose, melhora o tônus muscular e o equilíbrio, reduz
o estresse, a ansiedade e a depressão, promovendo o bem-estar. Nos impele a adoção
de uma dieta saudável, desestimula o uso do tabaco, do álcool, das drogas, reduz a
violência e facilita a integração social.

Os benefícios da atividade física são enormes já em rotinas de treinamento mais leves.
A prática esportiva por puro lazer e bem-estar tem um grande efeito positivo para a
saúde com baixíssimo risco. Porém, a partir de certo ponto, os benefícios ficam
estagnados e apenas o desempenho esportivo cresce e, com o desempenho, crescem
os riscos. A medida que se vai aumentando a carga de treinamento, os benefícios para
a saúde não aumentam tanto, mas os riscos passam a ficar maiores, como traumas,
distensões, lesões por esforço repetitivo e o risco cardio-vascular.

Mas, se você por acaso, é daqueles que não tem tanto tempo disponível durante a
semana e deixa para se exercitar somente quando abre uma brecha na agenda?
Cuidado! Segundo uma pesquisa publicada pelo Journal of American Medical Associati-
on o exercício físico esporádico pode aumentar os riscos de problemas cardíacos. O
doutor Sérgio e o Bussunda fazem parte dessa estatística, dos atletas de final de
semana. Isso não quer dizer que é melhor não se exercitar a fazer exercícios físicos
esporadicamente. O fato é que exercício físico praticado uma vez por semana pode
ser o gatilho de um problema, principalmente se executado de forma intensa e
associado a doenças pré-existentes como diabetes, obesidade e hipertensão e outros
distúrbios como triglicérides e colesterol elevado (dr. Sérgio estava acima do peso e
era diabético, Bussunda tinha sobrepeso, tinha níveis de colesterol alto e anteceden-
tes familiares de doença coronariana).

Podemos minimizar esses riscos? Claro! Inicialmente com uma avaliação médica,
analisando: o tipo de atividade a ser desenvolvida, o histórico, antecedentes pessoais
e familiares, exame clínico e exames complementares.

Atenção para participação em torneios, geralmente são nessas competições que nos
empolgamos e frequentemente ultrapassamos nossos limites.

As federações já exigem o exame médico atualizado para filiação e participação das
competições. As academias também estão obrigadas por lei a exigir de seus alunos
atestado médico específico e semestral antes do início das atividades.

Embora não exista uma legislação específica para Clubes recreacionais como o Cooper,
seria recomendável a conscientização da necessidade de avaliações médicas periódi-
cas e acompanhamento multi-profissional.

Assim, esperamos que a atividade física escolhida por você continue a ser prazeirosa e
dela possa colher os almejados benefícios a saúde.

Dr. Nilton Norio Shibaki
Membro da Comissão de Higiene e Saúde

Fisioterapia e Acupuntura  Drª. Lucia e Dr. Na-
gao. Trat. simultâneo c/os 2 recursos. Próx. Extra
Jaguaré  3766-8523 e 99277-7700 c/ agendamento

ANUCIE AQUI E SEJA VISTO POR
UM PÚBLICO SELECIONADO!
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BEISEBOL ESCOTISMO

Diretor do Depto: Carlos Eiji TorigoeDiretor do Depto - Hirokazu Nitta

COOPERCOTIACAMPEÃO DO PAULISTÃO INFANTIL

A equipe comandada pelo sensei Nilton Minoru Sunto conquistou o títu-
lo de campeão da Taça Federação Paulista de Beisebol e Softbol � Pau-
listão, categoria infantil de beisebol (atletas de 11 e 12 anos), no fim
de semana de 23 e 24 junho, no Centro de Treinamento da CBBS-Yakult
em Ibiuna, SP.

A fase final contou com a participação de 8 equipes: ATIBAIA, COOPER-
COTIA, GECEBS, GIGANTES, INDAIATUBA, MOGI DAS CRUZES, NIPPON
BLUE JAYS; e SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

A campanha do Cooper foi brilhante enfrentando adversários fortíssi-
mos:

Sábado: Venceu o favorito GECEBS por 4 x 3 e finalizou a fase classifica-
tória com vitória sobre ATIBAIA por 2 x 1, classificando-se em primeiro
lugar do grupo para a disputa da chave ouro.

Domingo: Na semifinal venceu GIGANTES por 5 x 1, classificando-se para
o grande duelo contra o grande rival Nippon Blue Jays. Em partida bem
equilibrada, o Cooper sagrou-se campeão derrotando Nippon Blue Jays
por 4 x 2.

Vários atletas do Cooper foram premiados pelo excelente desempenho:

Enzo Kirihara foi premiado como melhor receptor; Felipe Osório foi
premiado como melhor primeira base; Marcelo Magalhães foi premiado
como melhor conquistador de carreiras; Gustavo Ywanaga foi premia-
do como melhor empurrador de carreiras e segundo melhor rebatedor;
e o grande destaque Pedro Soares foi premiado como melhor rebatedor,
melhor arremessador e eleito como melhor jogador do campeonato.

Pedro Soares

O ESCOTISMO NO FESTIVAL DO JAPÃO

Nos dias 13 a 15 de julho ocorreu no Centro de Exposições Imigrantes o 15º
Festival do Japão. O evento tem como objetivo divulgar e preservar a
cultura japonesa, e conta com atrações culturais, culinária, exposições e
atividades para as crianças. O tema desta edição do festival foi sustenta-
bilidade e, por isso, na área reservada às atividades infantis, o Grupo
Escoteiro Coopercotia, juntamente com outros 10 grupos escoteiros ni-
kkeis, contribuiu com uma divertida pioneiria. As crianças se aventura-
ram equilibrando-se em bambus suspensos, atravessando um túnel de

lona, cama-de-gato e
subindo na pirâmide,
tudo isso construído
com bambus por esco-
teiros e chefes.O fes-
tival e a área das cri-
anças foram um gran-
de sucesso e uma óti-
ma oportunidade para
divulgar o movimento
escoteiro. Parabéns a
todos!

RIO 2012 - MUITAS ORIGENS, UM SÓ PAÍS

Nos dias 15 a 20 de julho foi realizado o maior acampamento de escoteiros
do Brasil, o 5º Jamboree Nacional, que ocorreu no Rio de Janeiro e contou
com a participação de mais de 4900 jovens! Os nossos jovens do Grupo
Escoteiro Coopercotia marcaram presença neste megaevento, se divertin-
do e aprendendo muito ao conhecer pessoas das mais diversas regiões do
nosso enorme país juntamente de seus costumes e diferentes jeitos de falar.
Além de ampliar seu círculo social, houve muita diversão com as ativida-
des realizadas pelos coordenadores do evento, como as atividades radi-
cais, aquáticas, as pioneirias, apresentações típicas, artesanato dentre
muitas outras que caracterizam o movimento escoteiro, o �aprender fa-
zendo�. Foi uma viagem inesquecível aos que foram, e aos que não fo-
ram... restaram as histórias divertidas e engraçadas que se eternizarão
dentro de cada um que vivenciou estes momentos únicos.
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FUTEBOL DE CAMPO FUTSAL

Diretor de Futebol de Campo: Júlio Kazuhiko Matsuda. Diretor do Departamento de Futsal: Paulo Noboru Fuzioka

70ANOS COOPER FUTSAL
Em comemoração ao aniversário de 70 anos do Coopercotia Atlético Clube, estamos
realizando no dia 8 de dezembro de 2012 uma partida amistosa de FUTSAL MASTERS, acima
de 40 anos, entre as equipes do Brasil e Nikkeis (descendentes de japoneses).
Esta será a terceira partida entre as duas equipes. A primeira foi vencida pelos Nikkeis
por 2 x 1, em 2004. A segudna foi vencida pelo Brasil por 5 x 4, em 2008. Foram duas
partidas muito equilibradas e neste ano de 2012 será realizado o jogo de DESEMPATE.
Conseguimos que este jogo de desempate seja realizado nas dependências do nosso clube
Coopercotia, no mesmo dia das finais do Campeonato Interno de FUTSAL. Logo após os
jogos, será servido um jantar de encerramento no salão social do clube.
Aequipe do Brasil será representada por grandes atletas do passado, SERGINHO, VANDER,
DOUGLAS, MIRAL, MORILO ROGÉRIO, TAQUA, SANDRO, INDIO, entre outros, campeões
MUNDIAIS em 1982, 1985, 1992 e 1996.
Os Nikkeis serão representados por atletas que jogaram em sua maioria por clubes pau-
listas - NITANI Banespa, KAZU Palmeiras, NAKABAYASHI Coringhians, BOYASão Paulo, PAULO
SEINO Alcan, MARIO Alcan, SHAOLIN Bola Branca, NICO Campinas, MASSAMI Rio Preto,
CHINA Susano e OSHIRO Japão, entre outros. Vamos torcer!

INTERCOLONIAL 2012
Cooper - principal campeão:
Sub 13 vice-campeão
Sub 11 vice-campeão
Sub 9 vice-campeão
Sub 7 vice-campeão

Categoria PRINCIPAL
Em pé: Fernando Hideo, Bruno, Raphael, Dodo, Goro e Carlinhos
Agachados: Ricardo, Igor, Gustavinho, Roger, Jonas e Breno

Categoria PRINCIPAL com as medalhas de CAMPEÃO
Em pé: Carlinhos, Goro, Hideo, Bruno, Raphel e Gustavinho
Sentados: Thomas, Roger, Dodo, Igor, Jonas, Breno e Ricardo

Artilheiro do campeonato: Igor
Melhor goleiro: Fernando Hideo

ENCERRAMENTO DO 56º TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO
No dia 5/7/2012, na área social do Departamento junto ao campo interno, foi realizado
o evento de encerramento do 56º Torneio Interno de Futebol de Campo, que contou com
a realização das partidas da grande final do torneio e entrega de troféus e medalhas,
bem como a tradicional festa de confraternização regada com bebidas, churrascos,
maioneses, saladas diversas e outros alimentos.
Tivemos quatro jogos com um alto grau de competitividade e equilíbrio, sendo que em
uma das partidas (Tokai x Los Amigos pela Cat. B) o resultado para a definição da equipe
campeã somente foi conhecido durante a cobrança alternada de pênaltis, após o tempo
normal do jogo.
A fase final do torneio teve como resultado o seguinte quadro:
Medalhas:
Equipes Campeãs e Vice-Campeãs:
Categoria D: Campeã: Shimada e Vice Campeã: Los Amigos
Categoria C: Campeã: Delta e Vice Campeã: Shimada
Categoria B: Campeã: Los Amigos e Vice Campeã: Tokai (resultado obtido pela cobrança
alternada de pênaltis de 4 x 2 a favor da equipe Los Amigos)
Categoria A: Campeã: Los Amigos e Vice Campeã: Delta.
Troféus:
Goleiros menos Vazados:
Categoria D: José Viegas � equipe: Shimada
Categoria C: Yassushi Matsui � equipe Chinas
Categoria B: Acacio Proença - equipe: Los Amigos
Categoria A: Anderson Felix de Farias � equipe: Delta
Artilheiros:
Categoria D: João Nunes � equipe: Shimada
Categoria C: Wanderley Suzuki � equipe: Tokai
Categoria B: Roberto Maciel � equipe: Delta
Categoria A: Igor Urushibata � equipe: Delta
A cerimônia de entrega de medalhas e troféus foi conduzida pelo nosso nobre amigo e
colega Paulo Otani, que fez o papel de âncora e abrilhantada com a participação de Julio
Horita (3º Vice Diretor de Esportes).
A festa de confraternização foi animada com o espetacular show do conjunto musical do
Daniel, para um público estimado em 300 pessoas.
A direção deste Departamento agradece a colaboração de todos os atletas participan-
tes mantendo o espírito esportivo e disciplinar durante as partidas, sem os quais não
seria possível alcançar o grau de sucesso do campeonato que, no entender da Diretoria
do Departamento, se distingui como um dos melhores de sua gestão. Além do número
recorde de inscrições, tivemos também a grata satisfação de contar com uma expres-
siva participação de filhos de sócios no torneio.
Tal agradecimento é extensível também aos membros das comissões Organizadora e de
Arbitragem que muito colaboraram para o êxito do torneio e pelo apoio recebido dos
Diretores da Executiva do Clube, bem como em especial a Julio Horita que nos prestou
relevantes serviços no gerenciamento e encaminhamento de soluções de demandas
visando à regularização de atletas que vieram militar neste Departamento.
Não poderíamos deixar de prestar nossas congratulações e agradecimentos aos patro-
cinadores (Tokai, Shimada, Bradesco, Deltalink, China�s e Los Amigos) pelo apoio na
logística e fornecimento de uniformes necessários à organização do torneio, e em
particular à CR Decorações, que, através da dedicação pessoal de seu fundador, sr.
Francisco Carlos Leonel Santos, nos honrou com os serviços de arranjo do layout das
bancadas e mesas, com fornecimento de toalhas para o revestimento e decoração das
mesmas, para o evento de encerramento do torneio.

Equipe Shimada �D� : Campeão Equipe Deltalink �C�: Campeão

Equipe Los Amigos �B�: Campeão Equipe Los Amigos �A�: Campeão

6ª FESTA DO CHOPP
Informamos que será realizado no dia 20 de Outubro de 2012 a 6ª FESTADO
CHOPP com grande atração musical.
Em breve, mais informações.
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GUEITEBOL MALLET GOLF

Diretor de Gateball: Mário Massanori Takamura Diretor de Mallet Golf: Akira Obara

TORNEIO BUTANTÃ
Num ótimo sábado ensolarado, em pleno in-
verno, o Cooper participou no dia 28/7 com
três equipes mistas no Torneio da Associação
Butantã. Dentre 24 equipes participantes a
equipe do Cooper A, capitaneada por Kumiko
Okita, classificou-se em 6º lugar com 3 vitóri-
as. As equipes Cooper B, capitaneado por Má-
rio Yokoya com 2 vitórias e Cooper C, capita-
neado por Masanosuke Shimomura com 1 vitó-
ria, não se classificaram. A equipe campeã do
Torneio foi Saga B (Onishi) com 4 vitórias.

11°CAMPEONATO BRASILEIRO DE GB PARA ÁRBITROS
A União dos Clubes de Gueitebol do Brasil promoveu, no dia 3 de junho, o 11° Campeona-
to Brasileiro de GB para Árbitros no campo do Rengo, no bairro Jabaquara, em São
Paulo.Esse campeonato visou basicamente o treinamento dos 96 árbitros efetivos que
atuarão no Torneio Internacional de 30 de junho, dando ênfase na cerimônia de início
do jogo. Foi ministrado o curso de revisão teórica pelo diretor de arbitragem, das 8 às
10 h, e depois foi realizado o campeonato amistoso, com sorteio dos jogadores em uma
única categoria, feito em 3 rodadas. Todos foram premiados com 1 kg de arroz. O
Cooper participou com 11 árbitros nesse campeonato/treinamento, sendo que 5 deles
atuando como árbitros efetivos do Torneio Internacional.

MINITORNEIO DE JUNHO
No dia 10 de junho, promovemos o Minitorneio
com a participação de 10 equipes, sendo 4 da
casa. Num ótimo domingo, após semana chu-
vosa, e com a colaboração de todos associa-
dos o torneio foi muito bem sucedido. As duas
equipes inscritas pelo Clube do Parque Conti-
nental sagraram-se campeã e vice-campeã do
torneio. Em 3º lugar Real, 4º lugar Cooper A, 5º
lugar Cooper D, 6º lugar Caucaia, 7º lugar
Embu, 8º lugar Cooper C, 9º lugar Butantã e,
em 10º lugar, Cooper B. Todos foram premia-
dos. Parabéns!

TORNEIO INTERNACIONAL DE GUEITEBOL
O Torneio Internacional de GB foi realizado em come-
moração ao 30º Aniversário da União dos Clubes de
GB do Brasil (UCGB) ocorrido nos dias 30/06 e 01/07,
nas quadras do Rengo no Jabaquara, contou com 128
equipes sendo metade Soonen e metade Kooreisha, e
com participação de equipes estrangeiras do Japão,
China, Uruguai e Paraguai. Sagraram-se campeãs as
equipes Goiânia-A na categoria Soonen e Jundiaí na
categoria Kooreisha.
O Cooper participou com uma equipe Kooreisha, capi-
taneada por Masanosuke Shimomura, com 2 vitórias
e 2 derrotas, infelizmente não classificando para a
fase de tournament. Nesse Torneio foram designados
96 árbitros efetivos de todo o Brasil, sendo que do
Cooper participaram 5: Aya Fugisava, Nobuko Iwa-
goshi. Akio Adachi, Matsuda Hozumi e Mário Takamu-
ra.

NOITE DE JULHO
O Gueitebol esteve presente nesta tradicio-
nal festa do Clube, realizada no dia 7 de julho,
com sua barraca de culinária japonesa de
Sushi, Sashimi e Amasakê. Graças a ajuda de
todos os gueitebolistas e simpatizantes, que
desde à véspera e no dia não mediram esfor-
ços, a barraca foi bastante elogiada e plena
de sucesso. Parabéns a todos!
No sábado seguinte, dia 14, um delicioso almo-
ço Irookai de Sukiyaki foi compartilhado en-
tre o pessoal que ajudou na festa julina.

TORNEIO DO PARQUE CONTINENTAL
No Torneio do dia 15 de julho, o Cooper parti-
cipou com 3 equipes capitaneadas por A= Sa-
chiko Kirihara, B= Kumiko Okita e C= Masano-
suke Shimomura. Apenas a equipe A com 3 vitó-
rias e 4 pontos positivos classificou em 6° lu-
gar, dentre as 18 equipes participantes. Pa-
rabéns!

MALLETNAFESTAJULINADO COOPERCOTIA
Diversos acontecimentos relevantes agitaram o DMGC neste bimestre jun/
jul, mas nada tão significativo quanto a Festa Julina no dia 7/7, nem tanto
pelo resultado financeiro alcançado que foi satisfatório, mas sobretudo, pelo
espírito de colaboração e engajamento que envolveu a todos com o único
objetivo de realizar uma festa bonite e exemplar.
Tudo começou muito antes com a confecção de mais de 1000 tsurus pelas
malletgolfistas, em tamanhos e cores diferentes que deram o toque festivo à
barraca, atraindo o públicoe também autoridades que estiveram prestigian-
do o evento. Veja reportagem fotográfica onde se observa o trabalho prepa-
rativo dos pratos quentes, o atendimento ao público com o pessoal trajando
o happi especialmente confeccionada para esse fim.

TORNEIO REGIONAL DO NIPPON
Cumprindo seu calendário de atividades o DMGC participou também do tor-
neio regional do Nippon, da 4ª etapa do brasileirão em Itapetininga, enviou
representantes para a inauguração do campo de Marília e realizaou o 2º
torneio relâmpago no Cooper em 5 etapas do dia 17/06 até 29/07, cujos
destaques podem ser conferidos abaixo.
O encerramentotranscorreu em clima de total descontração, com direito a
churrasco preparado pelo �chef� Takao, bon odori comandado por Maria
Ignes Hiraoka e agradecimento emocionado do diretor de mallet golf Akira
Obara pelo empenho de todos na Festa Julina.
Resultado do 2º torneio interno:
CATEGORIA EXTRA e A 1º lugar - Silvio Hayashi

2º lugar - Akira Obara
3º lugar - Massaru Nagata
4º lugar - Paulo Kawaura
5º lugar - Amália Gurgel

CATEGORIA B 1º lugar - Milton Horita
2º lugar - Sebastião Marques
3º lugar - Mario Takata
4º lugar - Francisco Eda
5º lugar - Lenita Yassuda

CATEGORIA C 1º lugar - Norie Saito
2º lugar - Massahiko Sototuka
3º lugar - Solon Y. Tagusagawa
4º lugar - Tomihiko Shimizu
5º lugar - Pedro Kiyohara
6º lugar - Rosa Kawakubo
7º lugar - Maria Tiyoe Kawaura

CATEGORIA D 1º lugar - Marie Anzai
2º lugar - Janette Matai

Equipe Campeã Parque Continental

Árbitros efetivos do Cooper

Noite de Julho � A festa vai começar!

Parque Continental � Equipe A do Cooper.

OUTRAS PARTICIPAÇÕES
16/06 � Copa Rengo com uma equipe kooreisha capitaneada por Masanosuke Shimomura;
17/06 � Torneio de Caucaia com uma equipe kooreisha capitaneada por Kumiko Okita;
23/06 � Torneio Regional Capital com uma equipe Kooreisha capitaneada por Masano-
suke Shimomura.

Equipe A do Cooper no Butantã
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TÊNIS DE CAMPO

Diretor de Tênis de Campo: Milton Massaru Nishimaki

KARAOKÊ

Diretor de Karaokê - Yoshihiko Takahara

66º CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE TÊNIS 2012
Resultados dos Tenistas do Cooper:
TENISTA CATEGORIA COLOCAÇÃO
Simples masculino:
Gustavo Sakamoto MIRIM SIMPLES CAMPEÃO
Jonas Suzuki INFANTIL CAMPEÃO
Alex Mizumi INFANTIL VICE-CAMPEÃO
Edson Tacaoka VETERANOS 35 �B� VICE-CAMPEÃO
Sergio Morioka VETERANOS 55 �B� CAMPEÃO
Carlos Hascimoto VETERANOS 55 �B� VICE-CAMPEÃO
Nelson Miyahara VETERANOS 60 �B� VICE-CAMPEÃO
Toshiaki Nakao VETERANOS 75 VICE-CAMPEÃO
Duplas masculino:
Ricardo Niita PRINCIPAL CAMPEÃO
Gustavo Kawassaki PRINCIPAL CAMPEÃO
Fabio Haibara PRINCIPAL VICE-CAMPEÃO
Rodolfo Takahashi MASCULINO �B� CAMPEÃO
Fabio Haibara MASCULINO �B� CAMPEÃO
Jean Tanaka VETERANOS 35 �B� CAMPEÃO
Edson Tacaoka VETERANOS 35 �B� VICE-CAMPEÃO
Reinaldo Haraguchi VETERANOS 35 �B� VICE-CAMPEÃO
Armando Nimi VETERANOS 35 �C� VICE-CAMPEÃO
Reinaldo Haraguchi VETERANOS 35 �C� VICE-CAMPEÃO
Milton Sato VETERANOS 60 CAMPEÃO
Rodolpho Takahashi VETERANOS 70 CAMPEÃO
Toshiaki Nakao VETERANOS 75 CAMPEÃO
Simples feminino:
Pamela Wu PRINCIPAL VICE-CAMPEÃ
Maki Sakamoto DAMAS �B� CAMPEÃ
Cynthia Hira DAMAS �B� VICE-CAMPEÃ
Andreia Hascimoto PRINCIPIANTE CAMPEÃ
Fatima Yamamoto PRINCIPIANTE VICE-CAMPEÃ
Duplas feminino:
Viviane Hamamura PRINCIPAL CAMPEÃ
Pamela Wu PRINCIPAL CAMPEÃ
Cinara Tanaka PRINCIPAL VICE-CAMPEÃ
Cristina Hirata PRINCIPAL VICE-CAMPEÃ
Maki Sakamoto DAMAS �B� CAMPEÃ
Juliana Yamamoto DAMAS �B� CAMPEÃ
Viviane Hamamura DAMAS �B� VICE-CAMPEÃ
Ivone Hamamura DAMAS �B� VICE-CAMPEÃ
Cinara Tanaka DAMAS 30 �A� CAMPEÃ
Eliane Wakatsuki DAMAS 30 �A� VICE-CAMPEÃ
Natsue Yoshioka DAMAS 30 �A� VICE-CAMPEÃ
Ana Yamamoto DAMAS 50 CAMPEÃ

Cerca de 250 tenistas de diversas
localidades do Brasil, participaram
do 66º Campeonato Intercolonial de
Tênis 2012, realizado entre 7 e 14
de julho, promovido pelo Cooper-
cotiaAtlético Clube. O Intercoloni-
al é reconhecido como o mais tra-
dicional campeonato de tênis do
Brasil.
Participaram do Campeonato os
melhores tenistas da coletividade
nipo-brasileira e neste ano conta-
mos com a participação do tenista
japonês Kenichi Sakakibara, nas di-
versas categorias oferecidas, con-
ferindo ao torneio umalto nível téc-
nico. A cerimônia de premiação foi
realizada no dia 14 de julho e con-
tou com a presença de diretores
da FPT, de diretores do Cooper, de
patrocinadores e de autoridades.
Após a cerimônia a festa prosse-
guiu com um delicioso jantar servi-
do pelo Buffet Amami e sorteios de
brindes para os participantes.

3º TORNEIO DE DUPLAS MISTAS 2012
No dia 28 de Julho de 2012, realizou-se no
Cooper, o 3º Torneio de Duplas Mistas de Jo-
vens. O evento foi coordenado por Eliane
Wakatsuki, Juliana Yamamoto, Viviane Hama-
mura, Cristina Hirata e Fabio Haibara. O tor-
neio objetivou a integração e a confraterni-
zação de tenistas do Cooper com a participação de convidados e antigos tenistas da
casa. Os participantes foram recepcionados com café da manhã, churrasco e brindes.

CAMPEONATO DE SUPERVETERANOS E DAMAS DO NIPPON
Nos dias 06 á 09 de Julho de 2012 o Coopercotia Atlético Clube esteve presente nos Campeonatos de
Superveteranos e Damas do Nippon Country Club o Cooper participou com as seguintes equipes:
Superveteranos - 55 anos A e B, 60 anos A e B, 65 anos A e B, 70 Anos A e B � Damas 40 anos A, B e
C, 50 anos, 60 anos A e B e subiram no pódio as seguintes equipes:
Vice-Campeão Cat. 55 Anos Masculino Ouro: Helio Kawakami, Dalton Seki, Koiti Nakahara, Silvio
Hayashi, Junichi Tamari, Roberto Yamamoto e Milton Sato.
Vice-Campeão Cat. 65 Anos Masculino Ouro: Nelson Miyahara, Takanobu Hanada, Tsutomu Toma,
Francisco Arima, Shoji Kozakai, Massatoshi Noda e Shigueo Shiratori.
Vice-Campeão Cat. 70 Anos Masculino Ouro: Rodolfo Takahashi, Tadataka Ashitani, Norio Muraka-
mi, Massaru Nagata, Hideharu Sato e Takao Kawabata.
Campeã Cat. 40 Anos Feminino Ouro � Repescagem: Cinara Tanaka, Clery Shinkai, Sueli Yokoya e Sueli Wu.
Campeã Cat. 50 Anos Feminino Ouro � Repescagem: Maria Kakida, Kazueo Suguimoto, Yoko
Hirakata, Ivone Hamamura e Natsue Yoshioka.
Vice-Campeã Cat. 60 Anos Feminino Ouro: Rumi Takahashi, Felícia Miyasato, Maria Hira, Regina
Kozakai, Hide Moriya e Mioco Yoshikawa.

MELHORIAS
O Departamento Tênis de Campo visando a comodidade dos associados
terminou a obra de reforma e ampliação na arquibancada da quadra 3.
O Departamento de Tênis para melhor atender os associados, reinaugurou
a sala de karaokê com dois novos aparelhos de TV Semp Toshiba, além das
trocas de doze tampos de mesas MDF naval de dezoito milímetros com
duas faces brancas e tampo com os cantos arredondados. Foi efetuada
também a troca dos antigos armários de arquivamento por um gabinete
novo e mais espaçoso.

CONFRATERNIZAÇÃO PAIS E FILHOS
No dia 5 de Agosto de 2012, o Departamento de Tênis realizou torneio de Confraternização do Dia dos
Pais, em dois torneios paralelos um Torneio de Duplas Sorteadas Masculinas (somente aos pa-
pais), e Torneio de Pais e Filho(a). O torneio de pais e filho(a) contou a participação dos pais ou
filho(a), mesmo quando um deles não estivesse inscrito no Depto de Tênis. Os jogos tiveram início às
8h30m e todos os participantes prestigiaram um farto café da manhã. Cerca de 80 pessoas estiveram
presente nestes dois torneios. Após o encerramento dos jogos foi servido um almoço especial
(feijoada) preparado pelas mamães do Depto de Tênis de Campo e seguido da premiação dos
campeões. Eis os resultados:
TORNEIO DE PAIS
1º Lugar: Noboru Seki
2º Lugar: Americo Utumi
3º Lugar: Shiji Nakajima
TORNEIO PAIS E FILHOS �A�
1º Lugar: Milton Yamamoto
2º Lugar: Rodolpho Takahashi
3º Lugar: Ademar Doy
TORNEIO PAIS E FILHOS �B�
1º Lugar: Carlos Abe
2º Lugar: Shinichi Kimira
No dia 5 de agosto, o Departamento de Tênis realizou uma rifa e sorteou
uma TV Semp Toshiba de 19 polegadas. PARABÉNS ao sr. Noboru Seki que
foi premiado com a TV.

ATIVIDADES DO KARAOKÊ
Nos meses de junho e julho, os associados do departamento de karaokê
participaram de muitos eventos.
Diversas associações, kenjinkais, entidades nikkeis e regionais.
São inúmeras as competições nas categorias, todos os finais de semana.
Dos representantes do Cooper, seis conseguiram 3º lugar, cinco em 2º
lugar e treze sagraram-se campeões.

No dia 2 de julho o Departamen-
to de Karaokê fez um simples
jantar para a despedida da nossa
colega, a querida Elza Kumiko
Kumamoto que nos deixou a
saudade, ao mudar de São Paulo para Manaus.

29º CONCURSO DE KARAOKÊ DO COOPERCOTIA
Está se aproximando a data do 29º Concurso do Coopercotia.
O evento acontecerá no dia 30 de setembro, no salão social do clube com
início às 8 horas.
Convidamos todos os departamentais a incentivarem os cantores. As
inscrições estão abertas na secretaria, com a Renata.

COOPER NO BRASILEIRÃO
Foram três dias de cantoria, com mais de 700 cantores. O Concurso
Brasileiro da Canção Japonesa - Brasileirão proporcionou momentos de
descontração e alegria, com músicas tradicionais do Japão.
Realizado na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso, o Brasilei-
rão aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de julho. Dentre os cantores do
Cooper, somente um da categoria Veterano C-1 classificou em 7º lugar
entre 60 concorrentes.
O evento traz em sua essência o espírito de união e confraternização dos
imigrantes japoneses que desembarcaram no Brasil.
Aqui as pessoas se divertem, se encontram e passam momentos de
alegria.
Isso tudo em torno da música japonesa, tão presente nas nossas vidas.
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TÊNIS DE MESA

Diretor de Tênis de Mesa: Nilton Norio Shibaki Diretor de Voleibol: Fumiko Terasaka

LIGA NIPO-BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA
Participamos da 6ª Etapa da Liga Nipo-Brasileira na Associação Atlética
Acadêmica Oswaldo Cruz. Nesta Etapa, também foi comemorado os 100
anos da Faculdade de Medicina da USP.
Wilson Okamoto 3º Lugar Senhores B
Ana Carolina Shibaki 4º Lugar Pré-pré-mirim
Sadao Kanno 4º Lugar Veteranos B

7/7 - NOITE DE JULHO
Participamos da tradicional festa Noite de Julho em edição comemorativa
aos 70 anos do Coopercotia com uniforme padronizado e o bom atendimen-
to nas barracas de bebidas, calabresa, caldo verde, harumaki e pastel.
Nossos agradecimentos a todos que fizeram doações e ajudaram na reali-
zação e sucesso desta festa.

17/07�AMISTOSOPOREQUIPESNOINSTITUTOMENINOSDESÃOJUDASTADEU
Destaque para a equipe vencedora
formada por Yudi Okamoto, Eric
Sakiyama e Wilson Okamoto. Neste
dia, apesar de ser no mês de férias
escolares, tivemos a participação
massiva das nossas crianças.

22/07 � AMISTOSO COM A ATEME, COLÔNIA E REPRESA
1º Amistoso realizado com outros clubes, inaugurando a reforma da
Sala G2 com um novo piso. Apro-
veitamos para expressar nossos
agradecimentos à Administração do
Clube por esta melhoria em nosso
Departamento.

PRÓXIMOS EVENTOS:
05/08 � 7ª Etapa da Liga Nipo Brasileira no SESC Itaquera
07/09 � 8ª Etapa da Liga Nipo Brasileira no Clube Nippon
23/09 � 9ª Etapa da Liga Nipo Brasileira daATEME. Será sediada no Cooper Cotia
Conhece nosso site?
http://www.clubecoopercotia.com.br/pages.php?recid=118
Mais informações e fotos em nosso site
http://www.clubecoopercotia.com.br/forms.php?recid=343

VENHA CONHECER O DEPARTAMENTO DE TÊNIS DE MESA.
TREINOS: Terças e Quintas das 17 às 19h

Quartas-Feira � Treino Livre - das 20 às 22h
Quinta-Feira das 20 às 22h
Domingo das 9h30 às 13h

Colaboração: Wilson Yoshio Okamoto � Diretor de Comunicação

NOVAS CONQUISTAS E UMA GRANDE PERDA
As equipes de vôlei adulto, feminino e masculino, do Coopercotia trouxeram
mais dois troféus para o Clube neste ano. A premiação foi conquistada no Tor-
neio Nikkei do Nippon e do LMN, competição entre times formados principal-
mente por brasileiros não orientais. Além de o Cooper levar o ouro, os atletas

Audrey Nampo e Fábio Mori foram escolhidos como atle-
tas destaques do campeonato promovido pelo LMN.
Em busca de novas medalhas, nossos atletas estão partici-
pando da Liga Nipo-brasileira de Vôlei em várias categori-
as, inclusive com a categoria infantil.
Todas essas vitórias e conquistas trazem muito orgulho a

todos do departamen-
to de vôlei e também
aos nossos colaborado-
res. E entre eles, cer-
tamente estaria Eliza
Dozono que nos deixou
neste ano. Sempre prestativa, Eliza era pessoa meiga com muita fibra e inúme-
ros talentos. Ela acompanhava e ajudava o departamento de vôlei com amor e
dedicação, mesmo sem praticar o esporte. As contribuições dela não se restrin-
giam apenas ao departamento de vôlei, pois ela também participava dos grupos
de karaokê, sumiê, shodô e pintura. Com certeza essa foi uma grande perda
para nós, mas, é justamente por toda essa dedicação e carinho que todos nós
sempre a levaremos em nossos corações, com alegria e ternura.
Eliza também foi lembrada na Noite de Julho deste ano. A festa julina contou
com a ajuda de muitos atletas, até mesmo dos mais novinhos. A venda dos
produtos a base de milho foi um sucesso, mas com o frio e a chuva o grande
destaque foi para o lámen e o okonomiyaki.
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RECITAL DE PIANO E TECLADO
No dia 30 de junho, no Centro de Eventos, foi realizado o Recital de Piano e
Teclado dos alunos da professora Akiko Kobayashi. Crianças, jovens e adultos
aprendem piano e teclado no Cooper e têm no Recital uma oportunidade de
mostrar a seus familiares o seu dom e que aprenderam nos últimos meses. O

Recital é rea-
lizado há 15
anos e a pro-
fessora Akiko
convida a to-
dos que qui-
serem apren-
der piano ou
teclado, que
obtenha in-
formações na
secretaria do
clube.

EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE LARISSA LIE NAGASE
No mês de agosto, o Espaço
Cultural recebeu a exposição
individual de Larissa Lie, filha
dos associados Massaioshi e Mi-
tie Nagase. Ela cursou dese-
nho artístico naAcademia Bra-
sileira de Artes ABRA e dese-
nho livre na CUT. Atualmente,
Larissa é médica e estudante
de arquitetura.

Com o nome ele-
gido de "Oradores
da Alegria", o Co-
opercotia Atlético
Clube, juntamen-
te com o Grupo Es-
coteiro Cooperco-
tia e o Instituto
Cultural Universi-
tário "A Tocha", formaram a 18ª turma do Curso de Liderança , Oratória e Valori-
zação Humana, no dia 10 de Junho de 2012, no Salão Social do nosso Clube. Num
ambiente de muita alegria e de superação, com grande público, os 44 formandos
de todas as idades e profissões, mostraram a Arte de Falar em Público, com
ensinamentos de Liderança e Valorização Humana, nas suas apresentações de
conclusão.
Esta festa solene maravilhosa de formatura foi presidida pela dra Márcia Gentile,
e foram o eng. prof. José Taniguti, o patrono; o dr Gilmar Higa, o paraninfo; o sr
Milton Luis Milioni, representante do Coopercotia; o sr Carlos Eiji Torigoe, o re-
presentante do Grupo Escoteiro Coopercotia; o eng. prof. Anacleto Seitetsu Ha-
nashiro, o representante do ICUAT.
A comissão de formatura foi brilhantemente conduzida pela sra. Betina Meyer
Pflug e André Nicolau M. R. Corte. Os incansáveis e talentosos membros do Corpo
Docente que fizeram mais esta milagrosa transformação da turma foram: prof.
Dr. Toshio Arimori, coordenadores: Chieko Motomura Hashimoto, Tania Lucia Mattar
Silveira , Paulo Yoshinori Hashimoto; monitores: Marcela Akemi Kato, Mitiru Ari-
mori, Poema Tomooka Pereira Cardoso e Élcio Pellegrini Jr.
Venha participar desta experiência única e inesquecível. Reservas para a próxima
turma na secretaria do Clube: 3782-1227.

VOCÊ JÁ PENSOU EM SER
UM ORADOR?

No dia 25 de Julho, sob a coordena-
ção do Genaral Akira Obara, estive-
mos visitando a Aviação do Exército
e o Museu do Mazzaropi em Taubaté.
Fomos recebidos de maneira atenci-
osa com café da manhã, almoço e
palestras, e tivemos a oportunidade
de conhecer e nos surpreender com
os avançados helicópteros e a estru-
tura moderna da Aviação do Exérci-
to, além do trabalho admirável dessa
Força que assegura a defesa do nos-
so país, além das ações sociais e de
assistência nas calamidades.
Visitamos ainda o museu do admirá-
vel e encantador cineasta e ator Ma-
zzaropi, que nos enriqueceu sobre a
história do cinema brasileiro.
Obrigado General Akira Obara por ter
proporcionado essa oportunidade e
pela atenção dispensada.

VISITA À AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
E AO MUSEU DO MAZZAROPI

ASSOCIADO: Convide seus parentes e amigos para conhecerem o
Cooper e traga-os para o nosso grupo de amigos. É só agendar
uma visita com o Lucas, na secretaria, pelo tel. 3782-1227.


