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EDITORIAL
O tempo não para,
já dizia Cazuza, mas nenhum de nós está cansado,
nem corre na direção contraria. Aliás, estão todos
felizes, contentes, alegres e
satisfeitos no caminho do
Budo. Prova disso foi o brilhante exame do colega Murilo Poloni, agora faixa preta
e, oficialmente, novo instrutor de Santo André.
E a evolução não
para entre nós, o Dojo de
Santo André agora é politicamente correto, não com
aquela pieguice habitual,
mas com a primeira ação
afirmativa no caminho de
um mundo mais igualitário,
as mulheres foram aceitas
no
grupo
oficial
do
WathsApp. Palmas para o
Rony, que encabeçou a reivindicação.
E vêm aí alguns
eventos para sacudir a rotina nesse meio de ano. Nossa! O tempo não para mesmo! Teremos seminário de
Vagner Sensei em Marília,
depois, em Julho, os Veteranos Senseis Shikanai e Ono
é que vão assumir o comando de um seminário. Pelos
comentários, deve mobilizar
muitos aprendizes de feiticeiros do aikido.
Vamos em frente,
que o tempo não para, e os
faixas marrons que se
apressem, Vagner Sensei
está endurecendo o treinamento dessa galera e Murilo
parou de segurar a fila.
OSS!

EXAME DE FAIXA PRETA
Quem deu as caras
na Febrai, em Campinas,
no último domingo de Abril,
pode assistir um belo exame de faixa preta. Alguns
colegas inclusive levaram o
kimono e participaram do
evento.
Na oportunidade nosso colega Murilo Poloni galgou um novo degrau no seu
caminho de aikidoísta. No
mês em que completou
nove anos de prática diligente e ininterrupta foi promovido ao 1º Dan e se tornou mais um instrutor em
Santo André.
A expectativa é que
continue
comprometido
com o aikido, afinal, como
diz Severino Sensei, é necessário poupar um pouco
os senseis, pois são muitos
alunos e aulas. Embora

Recebendo, para dobrar, o Hakama de Vagner Sensei.
eles melhorem com o passar do tempo fica, a cada
dia, mais necessário poupá
-los.
A promoção de Murilo, mais que merecida, é,
um alívio para os outros

faixas marrom de Santo
André, pois, como diz o
Edglay, a comparação para
quem estivesse de fora é
inevitável, mas a técnica de
Murilo já era deveras superior. Parabéns Murilo!

POLÍTICAS AFIRMATIVA NO DOJO
Este Boletim foi
corretamente advertido por
Karen no mês passado sobre o uso inadequado de
uma palavrinha sem vergo-

Grupo renomeado com a
inclusão das garotas.

nha, mas que, pela força do
hábito, enseja um mundo
machista e opressor para
nossas companheiras, as
mulheres.
Realmente os homens não ajudam as mulheres, como se os afazeres domésticos fossem uma
tarefa menor ou inferior, os
homens devem colaborar
fazendo a sua parte. Depois desse puxão de orelha
os homens, capitaneados
por Rony, resolveram rever
o grupo Vestiário Shobu
Dojo no WathsApp.
O que era o Clube
do Bolinha mudou, agora,

com o nome reinventado,
“Vestiário Misto Shobu Dojo”, também acolhe nossas
colegas aikidoístas.
Miriam e Marina já
foram integradas e debatem (pouco ainda é verdade) os assuntos do dia-adia do Dojo.
Isso
demonstra
quão belo é o aikido e, mais
uma vez provando ser a
arte da paz, leva os colegas
à compreensão de que não
existe paz em um mundo
onde se pratica a exclusão
e o preconceito. Bem vindas meninas, e parabéns
Garotos.

UM DIÁLOGO ENTRE DOIS MESTRES
Acontecerá nos dias
4 e 5 de Julho o Seminário
“Um Diálogo de Dois Mestres” no SESC Ipiranga.
Trata-se
de
um
evento que já vinha motivando diálogos entre os alunos
mais antigos do Dojo, especialmente Sensei André,
pois, devido a idade dos
senseis, da importância deles para o aikido brasileiro, e
da situação inusitada de vêlos reunidos em um mesmo
evento, faz com que ele incentive os colegas a se inscreverem o mais rápido possível para garantir participação.
Trata-se de um encontro especial, único e,
pelo que pudemos apurar,
até Vagner Sensei irá se
inscrever. A taxa é R$
150,00 (Cento e Cinquenta
Reais) e a data limite para
inscrição será 22 de Junho.
O valor deve ser
depositado na Conta Corrente Nº 53533-6 do Banco
Itaú (341), Agência 0775,
em benefício de Maria Olga
Comunicações ME.
A inscrição e o comprovante de depósito devem
ser enviados para o e-mail:
aikido.seminario@gmail.com.
O SESC Ipiranga
fica na Rua Bom pastor Nº
822 no bairro do Ipiranga.

Keizen Ono

Ono Sensei nasceu
em Tókio a 1º de Outubro
de 1925. Atualmente é o
praticante mais antigo do
aikido no Brasil. Em 2006
recebeu o 7º Dan e o título

de Shihan da fundação Aikikai. Chegou ao Brasil em
1934, e seu primeiro contato com o aikido foi através
de um livro escrito sobre o
aiki-jujutso pelo próprio fundador no ano de 1938.
Quando vem morar
em São Paulo ele procura,
mas sem sucesso, um local
para treinar aikido. Dada a
falta de um instrutor no país
ele passa e treinar judô e,
em 1958, quando Kawai
Sensei inaugura o aikido no
país ele vai assistir uma

aula inaugural e, impressionado com o que vê, sai de
lá matriculado uma semana
depois.
Além de se dedicar
ao aikido Ono Sensei também praticou, durante sua
vida, o shiatsu e a acupuntura, artes que também foram aprendidas com seu
mestre. Desde 1995 Ono
Sensei ministra suas aulas
no dojo que construiu próximo ao metrô Ana Rosa, no
bairro da Aclimação em São
Paulo.

Ichitami Shikanai
Shikanai Sensei é
outro japonês radicado no
Brasil com a missão de difundir e divulgar o aikido.
Veio como voluntário, a pedido de seu mestre, Sensei
Kobayashi Yasuo, em 1975.
Inicialmente instalado no Rio de Janeiro ele
assumiu as aulas em um
dojo no bairro de Copacabana, onde substituiu o instrutor Teruo Nakatani. Algum tempo depois ele se
muda para Niterói onde funda seu novo dojo. Em 1995
mais uma mudança, dessa
vez para Belo Horizonte,
sempre com a missão pes-

soal de difundir e divulgar a
arte do aikido.
Inicia suas atividades em casa, depois mudasse para um dojo situado
em cima de um posto de
gasolina para finalmente
instalar-se no bairro Savassi, uma área nobre no Centro-Sul da capital mineira
privilegiada por forte comércio e muitos bares.
Shikanai Sensei foi
instrutor de ataque e defesa
da polícia mineira, e ainda é
supervisor do aikido nos
estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Goiás, Brasí-

lia e até em Jerusalém
(Israel).
Quem puder aproveite, será uma vivência
única. E levem o passaporte da Febrai ao evento, os
seminários são uma boa
oportunidade para, além do
acréscimo de experiências,
e do engrandecimento pessoal, enriquecer o currículo.

SEMINÁRIO DE VAGNER SENSEI EM MARÍLIA
Para coroar de brilho esse meio do ano teremos ainda a oportunidade
para compartilhar o tatame
com os colegas de Marília.
Treinar com outros
colegas,
especialmente
quando temos pouca familiaridade e conhecimento,
em um dojo diferente, é
uma condição privilegiada
para experimentar a capaci-

dade de adaptação que só
o aikido proporciona.
O maestro desse
Seminário será nosso Sensei Vagner e o encontro
será nos dias 22 e 23 de
Maio.
Na sexta-feira (22)
a programação é uma aula
infantil das 18 às 19 horas
e, das 19:30 até as 21 horas teremos uma aula para

adultos. No sábado (23)
será em dois períodos. Pela
manhã das 9:30 às 12 horas e, à tarde, das 15 às 17
horas.
O investimento será
de R$ 80,00 (Oitenta Reais)
e os encontros ocorrerão no
Bushido Dojo, localizado
na Rua Rodrigues Alves,
Nº 1479, Alto Cafezal –
Marília.

Os organizadores
do evento são Sensei Renata e Silvio Augusto.
Para maiores informações foi disponibilizado o
telefone (14) 3454-8141, e,
para diminuir os custos com
estadia, foi autorizado que
os alunos durmam no próprio dojo.
O calor humano
tomará conta do tatame.

