
                                                                                Jornal do Fraterno  -  Maio/09                                                                          Pág. 1

Jornal do Fraterno 
F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  

O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  
Ano 01 Edição no.  05 09 de Maio de 2009  Responsável:  Prel .  José  Carlos Gonçal ves  

Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                    www.snispcampinas.org.br 

PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

  Senhores Presidentes e Líderes da Fraternidade, bom dia, minhas reverências ! 

 Revendo as atividades do mês, que passou e o modo como cada Presidente de AL se comportou, constatei mais 

uma vez, o grande amor e o carinho que ofereceram às suas associações locais e aos adeptos em geral. Notei também as 

particularidades de cada um e, a cada qual à sua maneira, agiram da forma que citei.  PARABÉNS A TODOS ! 

 Agradeço sinceramente, e em especial, pelo empenho e dedicação que todos os Presidentes e demais dirigentes 

devotaram à divulgação dos Registros Espirituais do Santuário Hoozo e a organização das caravanas para as Festividades do 

Santuário Hoozo.   

 O nosso comportamento sempre expressa o nível de espiritualidade que já conquistamos. Por isso, embora o 

mundo fenomênico nos ofereça grandes desafios, o amor, a compreensão, o esquecimento das ofensas, a solidariedade, deverão 

ser sempre o nosso objetivo, pois o nosso lema é “Associação Fraternidade, guiando os homens em novos caminhos de Luz”. Essa 

conduta que vemos nos Senhores Presidentes, creio foi inspirada à todos pelo Mestre Masaharu Taniguchi, e é a pura aplicação do 

ensinamento que “apreendemos” através do livro “Leve Avante sua Vida”, Cap. 17, Pág. 81. 

 “Amor é a conscientização de que eu e o outro somos um.” 

 “Deus tudo criou transmitindo Sua própria Vida, Seu Amor e Sua Sabedoria.” 

 “O Amor vê a beleza da essência interior sem se ater à forma” 

 Quando reverenciamos cada Presidente, é que vemos nele a sua alta espiritualidade e a vocação de manifestar 

Deus, dirigindo cada associação, com o desprendimento e o propósito de “anular seu ego” em prol do Movimento de Iluminação da 

Humanidade. Reiteramos os nossos parabéns, . 

 Por ocasião da realização do Seminário para Dirigentes e Divulgadores em nossa Regional, agradeço 

profundamente ao Prel. Fernando Onodera, que com todo amor e sabedoria veio orientar-nos, neste evento que realizamos em 

gratidão e reverência a todos os Dirigentes e Divulgadores da Associação Fraternidade desta Regional.   

 Convidamos a todos para, do jeito que puderem ou da forma de desejarem, fazermos um grande movimento no 

sentido de levarmos para participarem do Seminário do Sucesso, em Ibiúna, nos próximos dias 23 e 24 de Maio, mais de 200 

homens. Com certeza atingiremos esse objetivo. 

 No próximo dia 10 comemoraremos o Dia das Mães. Nós da Federação Fraternidade parabenizamos todas as mães 

do mundo, inclusive àquelas que já estão no mundo espiritual, e que possamos nos lembrar sempre da nossa querida Mãe, pois “mãe” 

sempre foi, é, e será sempre, o Sol das nossas vidas. Ela nos trouxe à Luz, alimentou-nos, nos educou, orou e ora por nós e nos 

sustentam onde estivermos, com seus pensamentos e vibrações de amor.  Se não fosse “forçar demais”, trocaríamos o nome de 

mãe pelo de Vida, pois é como que, sem o seu olhar terno e carinhoso, não tivéssemos alento e força para viver. Obrigado, mãe 

querida, Muito Obrigado ! 

 Feliz dias da Mães e SUCESSO sempre para todos. 

 Muito obrigado, abraços e até o próximo mês. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Seminário do Sucesso 2009 23-24 de Maio – Ibiúna 

 Srs. Presidentes, Diretores e Divulgadores das 

ALs, por favor, tenham um especial carinho e atenção para 

este evento, dada sua importância espiritual em nossas vidas. 

 Este seminário é o maior evento da Federação 

Fraternidade no Brasil e sempre é especialmente preparado 

para “guiar os homens em novos caminhos de Luz”. Preparem-

se para este evento contando com a participação de todos os 

membros de sua associação.  

 Em nome de todos os diretores da Fraternidade 

da Regional SP-Campinas, esperamos encontrá-los neste 

grandioso evento para juntos orarmos, aprendermos, 

refletirmos, nos exercitarmos e com certeza um cafezinho 

ou refeição em clima fraternal. 

 Muito Obrigado e estaremos juntos, com certeza ! 

 Div. José Victor Rodrigues Junior. 

 

Festa Junina na Regional SP-Campinas – 20/06/09 

 Com certeza teremos este ano novamente uma 

animadíssima Festa Junina. A Comissão organizadora já está 

recebendo as doações. Para a barraca de bebidas, pedimos 

às ALs contribuirem com 1 pacote com refrigerantes ou 

cervejas em lata. As bebidas e outras doações para as 

barracas devem ser entregues para o Prel. Sérgio Pelarin. O 

recebimento de prendas para sorteios estão à cargo da Prel. 

Celina Aparecida Tesseroli.  

Seminário do Sucesso Regional em Rio Claro 

 O Seminário em Rio Claro ocorrerá em 12/7/9. 

Teremos como orientadores desde grandioso seminário o 

Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prela. Maria Helena Cabrera 

Mosca. Contamos com a participação maciça dos dirigentes, 

divulgadores e adeptos de todas as ALs da região, tais como: 

Limeira, Leme, Conchal, Araras, São Pedro, Piracicaba, 

Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste.  Pedimos 

especialmente aos Presidentes dessas ALs o máximo 

empenho na divulgação para o maior número de pessoas. 



                                                                                Jornal do Fraterno  -  Maio/09                                                                          Pág. 2

Calendário: 

 

23-24/5 Seminário da Associação Fraternidade, 

Seminário do Sucesso, em Ibiúna. Orientadores: 

Prel.  Olimpio Kitahara, Prel. Katia Metran Saíta e Prel. 

Ruy Estolano Macedo de Carvalho 

 

29-30/5 Seminário Especial da Prosperidade (APSIB), 

Porto de Galinhas.  Orientadores: Prel. Yoshio Mukai, 

Prel.  Marie Murakami, Prel.  Osvaldo Shiniti Murahara, 

Prel.  Jose Adalton de Oliveira, Prel.  Luiz Hideo 

Tamaru, Prel.  Flavio Koji Hiramine, Prel.  Jane Mari 

Lago Lyrio 

31/05 Seminário Vem Ser Sucesso – Jovem 

Empreendedor, na Regional SP-Campinas, às 

14h30. Orientador: Prel. Carlos Takahashi, Regina 

Fortunado Sertório. Convites R$ 25,00. Inf. tel. 9200-

0805 / 9734-1703. (As ALs que divulgarem convites 

terão participação de R$ 10,00 por convite. ) 

13/06 Seminário da Alma Gêmea na Regional SP-

Campinas. Orientadores: Prel. Maria Aparecida de 

Oliveira Brunelli e Prel. José Carlos Gonçalves. Evento 

organizado pela A.L. Fraternidade Central. 

11-14/6 Seminário de Treinamento Espiritual de 

Oferenda  de Trabalho para Preletores e 

Líderes da Iluminação, em Ibiúna. Orientadores: 

Prel. Olimpio Kitahara, Prel. Fernando Antonio Mendes 

Marques, Prel. Katia Metran Saíta, Prel. Alberico Alves 

Teixeira 

11-14/6 Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 

Oferenda de Trabalho (Seminário de Meditação) 
Orientadores: Prel. Junji Miyaura, Prel. Alair Corrêa, 

Prel. Silvio Celso da Silva, Prel. , Prel. Jose Adalton de 

Oliveira 

20/6 O Ponto X do Sucesso - 2009 (Depto.de Jovens 

Empreendedores ), Hotel Matsubara, São Paulo. 
Orientadores: Prel. Marcos Rogerio Silvestri Vaz Pinto, 

Prel. Milton Massayoshi Yuki, Prel. Jose Adalton de 

Oliveira, Prel. Daniela Cristina Seghessi, Prel. Liz Narumi 

Kimura 

27-28/6 Seminário para Jovens Casados, em Ibiúna. 
Orientadores: Prel. Marie Murakami, Prel.  Lilian Suzi 

Baffi Norimatsu, Prel. Fernando Bianchi Rufino, Prel. 

Carlos Alberto da Silva 

12/07 Seminário do Sucesso Regional, em Rio Claro  

Orientadores: Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Maria 

Helena Cabrera Mosca 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

 A próxima reunião será no dia 6/6/09 às 8h30 na 

Regional SP-Campinas. Solicitamos a todos os membros da 

Diretoria das ALs, inclusive Tesoureiros e Divulgadores 

que compareçam. Haverá reunião especial para os 

Divulgadores, e Treinamento para Tesoureiros. 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Regional SP-Campinas na Internet 

 Comunicamos o atual endereço do  site da Regional 

SP-Campinas : 

www.snispcampinas.org.br 

 

Reuniões Setoriais das Sub-Regiões  

 No mês de Maio, em vez da costumeira reunião 

setorial, realizamos uma reunião interna da Diretoria da 

Federação, para avaliação das reuniões já realizadas e para o 

planejamento e implementação de novas ações criadas com 

base nos encontros realizados até o mês de Março. 

 Nesse sentido, avaliamos que a criação deste Jornal 

como veículo para estreitar a comunicação com os Dirigentes 

das ALs comprovou estar sendo uma solução muito eficaz. 

 A criação do Departamento de Formação de Líderes  

também fruto do diálogo com os Dirigentes das ALs já está 

produzindo os primeiros resultados, bastante promissores, 

conforme pode se notar no relato sobre a AL de Itapira, que 

publicamos nesta edição. 

 No momento, estamos apenas aguardando a 

aprovação de alguns Dirigentes de ALs, para que o mesmo 

trabalho efetuado em Itapira possa ser iniciado em suas 

ALs, conforme estabelecido no “Projeto Piloto” divulgado na 

edição de Abril deste Jornal.  

  A partir do próximo mês pretendemos continuar 

realizando as Reuniões Setoriais, pois há várias ALs que 

ainda não tiveram a oportunidade de participar. Nesse 

sentido, gostaríamos de solicitar aos senhores Presidentes  

que contatem  o Prel. José Carlos Gonçalves para 

confirmarem o agendamento das próximas Reuniões 

Setoriais.  Será dada a preferência para as ALs que ainda 

não participaram de nenhuma Reunião Setorial.  

 

Registros Espirituais do Santuário Hoozo 

 Lembramos a todos os Srs. Presidentes  que os 

Registros Espirituais do Santuário Hoozo continuarão à 

disposição. Solicitamos continuar a divulgação em todas as 

ALs. Os Registros Espirituais que já estiverem preenchidos 

nas ALs devem ser remetidos para a Regional. 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 Reverências, Muito Obrigado ! 

Em nome da diretoria da Federação Fraternidade, 

agradeço pelo trabalho realizado pelos Senhores 

Presidentes e Divulgadores. Agradeço especialmente aos 

Divulgadores que vieram participar do Seminário para 

Dirigentes e Divulgadores. 

Na mesmo dia da próxima reunião de Presidentes em 

06/06, solicito a presença de todos os Divulgadores na 

Reunião de Divulgadores, na qual trataremos do tema 

“DIVULGAÇÃO”. Com certeza  será muito proveitoso para os 

Divulgadores e conseqüentemente para as suas respectivas 

ALs. 

Desde já agradeço, Muito Obrigado, 

L.I. Marcelo da Silva 

 

Coordenadoria de Reuniões Específicas para Homens 

 

Preletores para Reuniões de Estudos Específicos 

 Srs. Presidentes,  se tiverem alguma dificuldade 

para encontrar Preletores para orientar as Reuniões de 

Estudos Específicas para Homens, solicitamos contatar o   

Prel. Marcelo Gonçalves de Lima através do Fone: 19-3224-

4839.  
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Apostila “Reuniões de Estudos Específicos para Homens”  

Ainda temos disponíveis as apostilas com temas para 

Reuniões de Estudos Específicos para Homens. Os 

interessados devem procurar as apostilas com o Prel. Sérgio 

Pelarin ou o Prel. Marcelo Gonçalves de Lima.  

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

Reverencias. Muito Obrigado !  Estamos em um 

mundo onde se manifestará o que estiver em maior evidência. 

Nós conhecedores desta Verdade, observando a mídia e seus 

interlocutores valorizando e repetindo maciçamente o 

pessimismo, o negativismo, nós temos o dever de 

levantarmos e na mesma proporção divulgarmos e utilizarmos 

de todos os recursos que a Seicho-No-Ie nos proporciona 

para que através também da repetição e convicção 

conseguirmos tocar o coração das pessoas tornando-as mais 

felizes, prósperas, saudáveis, harmoniosas em todos os 

sentidos. 

As revistas mostram de uma maneira simples, 

objetiva e categórica que aqui é o paraíso e se tens algum 

problema em sua vida, você tem a capacidade de resolvê-la e 

mostra-nos que nós somos os senhores de nosso destino.  

Nossa missão nos foi entregue nesta encarnação e 

se renegarmos, teremos de quando novamente encarnarmos 

passar por toda esta situação novamente, portanto que 

encarnemos, mas para uma outra missão e assim 

manifestemos cada vez mais o que realmente existe. 

Neste mês de Maio, que tal divulgarmos mais cotas 

de revistas sagradas para os adeptos ? 

Muito Obrigado !  

Livro Lançamento: A Verdade da Vida, vol. 19 

 Pedimos a dedicação dos senhores Presidentes para 

a divulgação do Livro “A Verdade da Vida”, vol. 19. Muito 

obrigado ! 

Novas re-edições de livros sagrados:     

Foram lançadas novas re-edições dos seguintes livros 

sagrados: 

• A Verdade da Vida vol. 5, 11, 13, 27, e 36,  

• A Verdade vol. 05 

• Ciência da Oração 

• Leve Avante a Sua Vida 

• Melhore Seu Destino Orando Pelos Antepassados 

• Vamos Ler a Chuva de Néctar da Verdade 

• Você Pode se Tornar uma Pessoa Maravilhosa 

• Chave da Provisão Infinita  

• Mente e Câncer 

• Mente, Corpo e Destino 

• Mistérias da Vida 

• Preleções Sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da 

Verdade, 

• Preleções Sobre a Interpretação do Evangelho Segundo 

João 

 Gostaria de comunicar que nas livrarias das ALs 

devem ser divulgados exclusivamente livros editados pela 

Seicho-No-Ie. 

 Informamos também que doravante as ALs devem, 

de preferencia, transmitir com antecedência, por fax e/ou 

por e-mail, para a Livraria da Regional, os pedidos de 

Revistas Sagradas.   

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, Divulgação de Livros e Revistas 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

Reunião do Progredir Infinito 

 Veja a seguir os temas sugeridos para as reuniões do 

Progredir Infinito dos meses de Maio e Junho: 

1ª Reunião – Maio de 2009 

Tema:  “Modo correto de considerar a vida.” 

Livro-texto:  A Verdade - vol.8. Cap. 4 

Tema:  “Infortúnios que as pessoas atraem por si 

mesmas” 

Livro-texto:  Você pode curar a si mesmo. 

2ª Reunião – Maio de 2009   

Tema:  “Vários aspectos da vida Religiosa.”  

Livro-texto:  Reconstruindo a Vida Humana 

Tema:  “Melhoremos o nosso destino com a gratidão.” 

Livro-texto: Saúde e Prosperidade - Cap. 6 

1ª Reunião – Junho de 2009  

Tema:  “Vencer a idéia de pecado”.  

Livro-texto:  Você pode curar a si mesmo. 

Tema:  “Para conseguir riqueza, em primeiro lugar 

capture o espírito da riqueza” 

Livro-texto:  Saúde e Prosperidade - Cap. 8 – pág.71 

 “Sinto um profundo respeito e grande admiração pelas 

pessoas que, sem exigir nada em troca, empenham-se 

fervorosamente em praticar os ensinamentos e transmiti-los aos 

outros,e não se cansam na procura da Verdade”,  Seicho Taniguchi.  

 Caro Presidente de AL, o Preletor é o porta-voz do 

Mestre Masaharu Taniguchi e um enviado de Deus. Vamos 

recebê-lo em nossas ALs com reverência e  amor.    

Div. Wagner Luiz de Camargo,    Reuniões de Vizinhança  e 

Seminários nas ALs.       e-mail:   wagner@idealitu.com.br 
 

Orientação e Treinamento de Tesoureiros: 6/6/09 

 A Tesouraria da Federação Fraternidade da 

Regional SP-Campinas pede a todos os Presidentes de ALs. 

que mantenham em dia os relatórios de caixas ( confecção e 

entrega ). Informa também que em breve  haverá mudanças 

para facilitar e possibilitar maior controle administrativo 

dos Dirigentes,  e por conseguinte melhor controle da 

Regional. Pedimos encarecidamente que convoquem os seus 

tesoureiros para participarem da nossa próxima reunião de 

Presidentes, no dia 06/06/2009, quando haverá treinamento 

especial para os tesoureiros. 

Prel. Aldo José Bergantini, Tesoureiro da Fed. Fraternidade. 

e-mail:   ajbergantin@terra.com.br 

 

Orientação sobre execução de Músicas nas Reuniões das ALs  

Conforme correspondencia recebida da Séde Central, devem evitar 

a execução, durante as atividades da Seicho-No-Ie em suas 

respectivas ALs, as seguintes músicas: "Oh Mocidade",  "A Vida Fala 

Mais Alto", "É Tempo de Alegria", "Anjinho Amado", "Renascer Para 

Toda A Vida", "Andeis em Amor", "Jovens Casados", "Valemos Ouro, 

Meninos de Ouro", "A Paz Invadiu o Meu Coração", "Aos Nossos 

Pais", bem como todas as músicas que fazem parte dos seguintes: CD 

"O Mundo Ideal é Voce Quem Faz", CD "Meus Pais Caminho da 

Felicidade Vol. 1", CD "AJCSI É Ouro vol. 2", DVD "Jubileu de Ouro 

da AJSI".   

 

Parabéns para vocês ! 

 

Parabéns aos Presidentes e Divulgadores que 

comemoraram seu aniversário em Abril. Desejamos muita 

saúde, paz e prosperidade para: 
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Presidentes de ALs: 

21/04 – Donizetti Aparecido Sierra (Araras) 

28/4 Nilson Ismael Torres  (Conchal) 

29/4  Henrique Cesar de Almeida Rochetti  

  (Central) 

30/04 – Maurício Guerreiro (Itapira) 

Divulgadores: 

02/4 José Antonio Alves Pereira 

04/4 Valter Caetano Ribas  

08/4 Antonio Jose Donizeti de Barros  

12/4 Mario Suto  

16/4 Itagiba Martin Bianco Filho   

18/4 Joaquim Batista Delforno   

22/4 Francisco Yoshinori Osika   

24/4 Arlindo Coser   

27/4 Paulo da Silva  

28/4 Julio Noveleto  

29/4 Flavio Correa 

30/4 Mauricio Guerreiro    

Departamento de Formação de Líderes  

 Reverencias. Muito Obrigado. 

 Companheiros, colaboradores e participantes da Ass. 

Fraternidade da Regional SP Campinas,  

 Dando continuidade à proposta de trabalho inicial do 

Departamento de Formação de Lideres, no dia 07/05/2008 

realizou-se uma reunião com a Ass. Fraternidade da cidade 

de Itapira, com o objetivo de ouvir o relato da Diretoria da 

mesma sobre todas as ações que estão sendo feitas pela 

Ass. Local visando à divulgação das atividades, a frequência 

maior de participantes nas reuniões. 

 Também foi apresentado na ocasião pelo Preletor e 

Presidente da Ass. Local de Valinhos o Sr. Plínio 

Suguinoshita, o trabalho que está sendo feito em sua Ass. 

Local (tendo em vista os maravilhosos resultados alcançados 

por esta Ass. Local em todos os seus “Objetivos 

Espirituais”), visando colaborar para a definição de uma 

proposta de trabalho pela Ass. Fraternidade de Itapira, para 

dinamizar e incrementar as reuniões na Ass. Local. 

 No relato que foi feito aos membros do 

Departamento de Formação de Lideres pelo Presidente o Sr. 

Mauricio e pela sua Diretoria que estava presente, 

constatamos que esta Ass. Local vem realizando um trabalho 

maravilhoso no sentido de divulgar e promover as reuniões 

da Seicho-No-Ie naquela cidade. Vejamos alguns exemplos 

de ações que estão sendo feitas: 

1-Divulgação dos eventos semanais com faixa na 

frente da Ass. Local contendo o tema da Palestra e 

o Orientador. 

2-Envio de e-mail a todas as pessoas cadastradas com 

a mesma informação. 

3-Cartaz de divulgação em locais Públicos com grande 

circulação de pessoas, uma semana de antes da 

reunião. 

4-Divulgação através do radio e jornal locais. 

5-Divulgação por ligação telefônica para pessoas que 

já participaram das reuniões e que no momento não 

estão participando. 

6-Seminários em conjunto com outras organizações 

(Pomba Branca, Jovens e Prosperidade). 

7-Início da pintura de muros com informações da Ass. 

Local (endereço, horário das reuniões e etc.). O 

objetivo é que em cada bairro da cidade tenha um 

muro pintado com essas informações.  

 Todas essas ações justificam os expressivos 

“Objetivos Espirituais” que já estão sendo alcançados por 

esta Ass. Local, que no dia 20/4/09 realizou a sua reunião 

número 1.300.  Parabéns a todos os Dirigentes da Ass. Local 

de Itapira pela dedicação de Amor. 

 A Seicho-No-Ie nos ensina que tudo que aquilo que 

desejamos já existe no Mundo da Imagem Verdadeira, basta 

Visualizar e Orar para que se manifeste no mundo 

Fenomênico. A Ass. Local de Valinhos, a  nosso pedido, enviou 

um modelo de oração que eles sempre utilizam, a qual 

compartilho com todos os leitores deste informativo. 

ORAÇÃO PARA AUMENTAR O NÚMERO  

DE ADEPTOS NAS ASSOCIAÇÕES 

 Oh mente coletiva dos grandes semeadores do 

universo, manifestai vossa infinita sabedoria e amor em 

nossas associações Fraternidade, para que a cada reunião, 

mais e mais aumente o número de adeptos e colaboradores. 

 Fazei também que a cada reunião, as bênçãos de Deus 

se manifestem em todos os moradores da vizinhança deste 

Local Sagrado, fazendo-os despertar para a verdade do 

Homem-Filho-de-Deus, Perfeitos e Harmoniosos que são, 

fazendo desta oração o evento mais poderoso do universo.  

 O Departamento de Formação de Lideres convoca 

todos os Presidentes, Divulgadores e Dirigentes da Ass. 

Fraternidade para de agora em diante fazer uso desta 

oração em todas as oportunidades e como consta na mesma 

oração “fazer desta oração o evento mais poderoso evento 

do universo”.  Gostaria de também sugerir a todos os 

adeptos que também façam uso desta oração. 

 Agradeço a colaboração e a dedicação de Amor de 

todos que promovem, colaboram e que fazem parte das Ass. 

Fraternidade da Regional SP Campinas. 

 Reverencias. Muito Obrigado. 

 Preletor Reynaldo João Milani Filho 

 Av. Adib Chaib 2750,   CEP 13800-010 Mogi Mirim SP 

 Tel. (19) 38054215    Cel. (19) 81419919 

 e-mail: preletor.reynaldo@superig.com.br 

Casa de Repouso da Grande Harmonia 

Contribua com a divulgação da campanha para a conclusão 

das obras da Casa de Repouso da Grande Harmonia e 

concorra a um automóvel O Km. Favor contatar o Prel. Sergio 

Pelarin. 

Expediente 

Jornal do Fraterno - Informativo da Federação 

Fraternidade da Regional SP-Campinas 

Responsável:  Prel. José Carlos Gonçalves 

Diretor de Redação:  Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 

Coordenador Executivo: Div. José Victor Rodrigues Jr.  

e-mail: plisug@hotmail.com /victorrodriguesjr@gmail.com 
 
 Colaboraram nesta edição: Preletor José Carlos 

Gonçalves, Preletor Reynaldo João Milani Filho, Div. Carlos 

Heikô Kuniyoshi , L.I. Marcelo da Silva, Prel. Plinio Yoshio 

Suguinoshita , Preletor Marcelo Gonçalves da Silva, Prel. Aldo 

José Bergantini, Div. Wagner Luiz de Camargo, Div. José 

Victor Rodrigues Junior.   Muito obrigado ! 


