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ELEIÇÃO

Kokei Uehara é reeleito para presidência do
Bunkyo com planos de montar comitê executivo
FOTOS: JORNAL NIPPAK

P

or apenas um voto de diferença, o professor e
engenheiro aposentado
Kokei Uehara foi reeleito à
presidência do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência Social), no último sábado (28), em
São Paulo. Encabeçando a
chapa Integração, o issei de 79
anos amealhou 52 votos (51%
dos votos válidos), contra 37
da chapa Unidade e Evolução,
liderada por Raul Takaki; e 12
do Grupo União, de Akio
Ogawa. 12 conselheiros votaram em branco e não houve
votos nulos.
“Fiquei muito feliz com o
resultado e também pelo fato
de ter terminado tudo em paz
[durante a eleição]. Vimos um
pleito democrático e harmonioso, apesar de concorrer três
chapas. Agora, vamos continuar trabalhando para que tudo
ocorra dentro do previsto tanto dentro do Bunkyo quanto na
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa, da qual eu também sou presidente”, afirmou
ele, aliviado por ter vencido –
de forma apertada, é verdade
– a disputa, após ter relutado
em sair como candidato. “Claro que toda a disputa gera expectativa. Mas, apesar de
tudo, estava tranqüilo. Vamos
em frente.”
Com a vitória, novos nomes
entram para compor a diretoria. Tirando o presidente, nenhum dos atuais vices
(Takanori Sekine, Reimei
Yoshioka, Osamu Matsuo,
Marcelo Hideshima, Miyoko
Shakuda, Luiz Yuki e Akio
Ogawa) continuarão no cargo.
Em seus respectivos lugares
entram Jorge Yamashita,
Toshihiko Tarama, Sadao
Kayano, Kihatiro Kita, Elzo
Sigueta, Emília Tanaka e Marcelo Shiraishi. Como secretário geral e tesoureiro, assumem
Anacleto Seitetsu Hanashiro e
Orídio Shimizu.
Para Uehara, as mudanças
refletem exatamente o momento atual. “O nosso grupo é
unido e claro que de tempos
em tempos mudanças devem
ocorrer. Com certeza as pessoas que assumem terão muito trabalho pela frente e motivação e garra não faltarão”,
diz.
Apesar de manter o discurso de continuidade aos trabalhos, sabe-se que mudanças
estruturais também ocorrerão.
A primeira medida será formar
um Comitê Executivo nos mesmos moldes da Associação do

Nova diretoria do Bunkyo
Conselho Deliberativo
Presidente ................................................ Kazuo Watanabe
1º Vice-Presidente ......................................... Tuyoci Ohara
2º Vice-Presidente ................................... Masato Ninomiya
3º Vice-Presidente ........................................... Tohoru Nishi
1º Secretário ................................................ Kiyoshi Harada
2º Secretário ................................ André Tatsuhiko Korosue
3º Secretário .................................... Ricardo Kiyoshi Sasaki
Diretoria
Presidente ..................................................... Kokei Uehara
1º Vice-Presidente ..................................... Jorge Yamashita
2º Vice-Presidente ................................... Toshihiko Tarama
3º Vice-Presidente ........................................ Sadao Kayano
4º Vice-Presidente .......................................... Kihatiro Kita
5º Vice-Presidente ........................................... Elzo Sigueta
6º Vice-Presidente ........................................ Emília Tanaka
7º Vice-Presidente ................................... Marcelo Shiraishi
Secretário Geral ..................... Anacleto Seitetsu Hanashiro
Tesoureiro Geral .............................. Orídio Kiyoshi Shimizu
Conselho Fiscal
Efetivos
1º Conselheiro Fiscal .............................. Luiz Shoji Aoyama
2º Conselheiro Fiscal ............................... Hiroshi Takahashi
3º Conselheiro Fiscal ....................................... Nagato Hara
Suplentes
1º Suplente .............................................. Carlos Akira Kato
2º Suplente ............................................... Fumio Hasunuma
3º Suplente ............................................. Maurício Miyasaki

Chapas da oposição lamentam falta
de votos apesar dos esforços

Kokei Uehara e Kazuo Watanabe discursam após apuração em que a chapa Integração fez a “tripla”

Centenário, que terá a missão
de executar e planejar os rumos da entidade. Em princípio,
os quatro primeiros vices assumem os postos.

Já o presidente – que afirmara estar cansado de ter de
tocar duas entidades representativas – funcionará mais
como uma representação sim-

VOTAÇÃO EM NÚMEROS
Eleição para
presidência do Conselho
Deliberativo
Chapa Integração: 58 votos
Chapa Unidade e Evolução: 39 votos
Nulos: 4 votos
Brancos: 4 votos
Total: 105 votos
Eleição para Diretoria
Chapa Integração: 52 votos
(51% dos votos válidos)
Chapa Unidade e Evolu-

ção: 37 votos
Chapa Grupo União: 12
votos
Brancos: 4 votos
Nulos: 0 votos
Total Votos válidos: 101
Eleição para
Conselho Fiscal
Chapa Integração: 57 votos
Chapa Unidade e Evolução: 40 votos
Brancos: 3 votos
Nulos: 4 votos
Total: 104 votos

bólica, dando o aval sobre as
questões que o Comitê discutirá durante as reuniões. Em
teoria, caberá a Uehara representar o Bunkyo na esfera política e social.
“O Comitê Executivo servirá para dar um suporte a mais,
tratar de assuntos pertinentes
a entidade. Como estou focado
para as comemorações do Centenário, farei mais a parte de
representação. Na política, de
receber autoridades e discutir
medidas para o Bunkyo, por
exemplo. Na parte social, trabalhar a questão educacional
das crianças brasileira no Japão, através do Isec (Instituto
de Solidariedade Educacional e
Cultural). Esses são apenas
dois pontos dentre tantos outros
que vamos cuidar”, finaliza
Kokei Uehara.
(Rodrigo Meikaru)

Conselho Deliberativo terá Kazuo Watanabe como novo líder
No Conselho Deliberativo,
a chapa Integração também
assegurou a presidência. Agora, o grupo de conselheiros
será capitaneado pelo ex-desembargador Kazuo Watanabe, figura marcante dentro do
CD já há alguns anos. Na votação, o grupo obteve 58 votos contra 39 da chapa Unidade e Evolução, cuja presidente era Seiti Sacay.
Durante o discurso de posse, Watanabe ressaltou a presença maciça dos conselheiros. Na ocasião, apenas a
Sansuy S.A. Indústria de Plásticos não estava presente devido a morte do presidente.
Takeshi Honda. “Nunca vi
uma assembléia tão cheia
como ocorreu hoje. Quase
100% dos conselheiros estiveram no Bunkyo, o que mostra

uma renovação. Como presidente, espero uma participação
ativa e efetiva, além de ouvir
novas idéias. A modernização
da estrutura será um dos grandes desafios da nova gestão”,
explicou ele.
Na visão do jurista, apesar
da formação de três chapas o
ideal único de elevar o nome
da entidade foi um consenso
geral. “Todos os três grupos
tinham um interesse comum
nesta eleição, que é de produzir coisas boas. Por isso,
fica aqui o apelo: que todos os
integrantes das três chapas
continuem ajudando o Bunkyo, mostrando soluções e
apontando os erros. Vamos
aproveitar o consenso , somar
todas as forças e construir
uma entidade mais moderna
e exuberante”, detalhou Wa-

tanabe.
Se depender do novo presidente, a aprovação do Comitê
Executivo proposta por Kokei
Uehara já está praticamente
assegurada. Dependerá apenas da aprovação da maioria
dos conselheiros. “Acho interessante e até mais saudável
toda a parte executiva ser
tocada por um grupo de vices.
Trará mais sustentabilidade e
força.”
Derrota – Candidato ao Conselho pela chapa Unidade e
Evolução, Seiti Sacay lamentou a falta de votos, mas confirmou que todo o processo
eleitoral foi benéfico para o
Bunkyo. “Foi uma grande demonstração de democracia.
Fico triste por perder, é claro,
entretanto espero que o novo

Conselho consiga dar uma renovada, congregando idéias e
aproximando os associados”,
disse ele.
Na sua visão, faltou por
parte de seu grupo um apelo
maior para que se mostrasse
o real plano dentro do CD, lacuna muito bem trabalhada por
parte da situação. “Não tivemos tempo para mostrar e detalhar os planos caso vencêssemos a eleição para Conselho. Para falar a verdade, entrei nessa disputa mais por
amizade ao Raul Takaki do
que propriamente por vontade
própria. Enfim, não adianta lamentar. O CD está em boas
mãos e vamos continuar freqüentando as reuniões e dando nossa opinião”, finalizou
Sacay.
(RM)

Ogawa e Takaki afirmam que eleição valeu como aprendizado

Ao final da contagem e a
confirmação da reeleição de
Kokei Uehara à presidência,
os dois líderes de oposição que
se lançaram ao pleito, Raul
Takaki e Akio Ogawa, demonstraram tranqüilidade em
relação à apuração final. Mesmo questionando todo o processo e apontando algumas
falhas dentro do regulamento.
“Essa eleição mostrou que
o sistema adotado não é o mais
indicado. Falo isso porque em
um universo de 106 conselheiros, fica difícil trabalhar em
cima de votos, há um desgaste em termos pessoais. Há
muitos amigos que apóiam um
ou outro candidato e que acabarão por se distanciar. Foi
complicado”, afirma Takaki.
Conselheiro mais votado na
escolha do último dia 31 de
março com 485 votos, o empresário e advogado afirma que
sua relação com o Bunkyo não
mudará em nada. “Pelo contrário. Como o mais votado do
Conselho participarei das reuniões, dando sugestões e cobrando ações e projetos como
a tão falada reforma e modernização. Espero que, mesmo
com as questões do Centenário, o Bunkyo não seja esquecido”, complementa, acrescentando que, como experiência
pessoal, a participação valeu a
pena. “Aprendi muito durante
todos esse tempo envolvido

com o processo eleitoral, principalmente nos assuntos do
Bunkyo. Foi válido.”
Com 12 votos no total, o líder da chapa Grupo União,
Akio Ogawa, também tem a
mesma opinião de Takaki. Ele,
que conseguiu montar a chapa “em cima da hora” com
representantes do interior, explica que o número total de
seus votos foi uma surpresa.
Especialmente após todo o trabalho de quase cinco anos dentro da diretoria. “Realmente
esperava um pouco mais de
votos. Mesmo assim eu acho
que a eleição teve uma participação muito boa, mostrando
que o Conselho Deliberativo
está forte e com liberdade,
apesar de alguns pontos duvidosos”, definiu.
Dentre as falhas apontadas
durante o trabalho antes do último sábado, a falta de uma indicação para a presidência do
Conselho Deliberativo enfraqueceu a plataforma política da
chapa. Quanto ao futuro, o economista garante que irá freqüentar as reuniões e assembléias do Conselho, pois foi o
67º mais votado. Próxima candidatura? Segundo ele, tudo
dependerá de como o Bunkyo
estará até lá. “Vamos ver. Não
somos conservadores e mostramos a cara desta vez. Quem
sabe nós não voltaremos.”
(RM)
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Fundação Japão sedia exposição
‘Sorriso Singelo’, de Shinya Nobuyuki

Documentário japonês terá
imagens de Registro
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

D

e 05 a 12 de maio, o
Espaço Cultural da
Fundação Japão sedia
uma exposição de 57 obras inéditas de Shinya Nobuyuki, especialista na representação de
jizos, os santos protetores das
crianças, em estilo sumiê
Os jizos são divindades budistas, populares no Japão
como santos protetores das
crianças. O artista Shinya
Nobuyuki, que nasceu no templo budista Joraku-ji, em
Fukuoka, especializou-se na
representação destes jizos em
estilo sumiê, utilizando tinta
sumi sobre papel.
Os jizobosatsu, mais conhecidos como Jizo, significam em
português “estátua de pedra de
Buda”. Os japoneses tinham o
costume de criar o jizo e
reverenciá-lo, pois era conhecido como o deus íntimo dos
benefícios na Terra.
Vida longa, crescimento sadio e seguro das crianças, boa
colheita e vitórias nas batalhas
eram algumas das razões que
levavam os japoneses a reverenciar o jizo. No Japão é comum encontrar este tipo de estátua pelas ruas e estradas e

até mesmo em áreas metropolitanas, carregando pedras preciosas na mão esquerda e uma
bengala na mão direita.
Durante a exposição será
lançado o livro “Sorriso Singelo”, e também estão programados workshops de cerâmica e
demonstrações de cerimônia
de chá.
O projeto é uma realização
da Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil,
com participação da Fundação
Japão e outras entidades.
SORRISO SINGELO - O MUNDO
DE SHINYA NOBUYUKI
EXPOSIÇÃO: DE 05 A 12 DE MAIO, DAS
10 ÀS 18H (EXCETO DOMINGO, DIA 6)
WORKSHOPS DE CERÂMICA: DIA 05 E
12/05 ÀS 13H30, 14H30 E 15H30
DEMONSTRAÇÃO DE CERIMÔNIA DO
CHÁ: DIA 05 E 12/5 ÀS 14H00, 15H00
E 16H00
ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO
JAPÃO (AV. PAULISTA, 37 – 1º ANDAR)
ACESSO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS

Shinya Nobuyuki é especialista na represetação de santos em sumiê

ENTRADA GRATUITA
INFORMAÇÕES:
11/3141-0110 / 3141-0843
SITE: WWW.FJSP.ORG.BR

EXPOSIÇÃO

EVENTO

Chieko Aoki homenageia sua
mãe e a cultura japonesa

Samurais comemoram seu dia
com aulas e demonstrações
DIVULGAÇÃO

A empresária Chieko Aoki,
presidente das redes Blue Tree
Hotels e Noah Gastronomia &
Eventos, é uma das 12 convidadas especiais a participar da
exposição “Minha Mãe é
Jóia”, promovida pelas
designers Liora Czeresnia e
Miriam Mamber, no atelier das
designers (localizado na Rua
Tavares Cabral, 102, conjunto
81- Pinheiros – São Paulo). A
exposição, que promoverá
também sugestões de presentes elaboradas pelas designers
até 12 de maio, véspera do Dia
das Mães, reúne peças que
famosos como Ignácio de
Loyola Brandão, Joyce
Pascowitch e Neka Menna
Barreto destacaram como presentes marcantes recebidos de

suas mães.
Chieko Aoki homenageia
sua mãe e também a cultura
japonesa com a exposição de
um especial obi-himo, a tira que
segura o obi do quimono. Criado pelo artesão Nakauchi,
muito premiado e membro importante da Academia Japonesa de Artesãos da Arte Japonesa, o obi-himo foi um presente de casamento de sua
mãe, recebido por Chieko Aoki
há anos. Feito artesanalmente
com finos fios de seda, entrelaçados até formar um cordão
forte que pode ser usado por
gerações, o obi-himo é um presente inesquecível para a empresária, já que sua mãe dedicou muito tempo até encontrar
o modelo ideal para a data.

SOLIDARIEDADE

Soho promove Campanha
Beneficente no Jabaquara
No próximo domingo (6 de
maio), das 9h às 16h, profissionais do SOHO Cabeleireiros
irão realizar cortes de cabelo
e sessões de “Quick Massages” por R$ 7,00 e esmaltações
por R$ 3,00, na Praça Alfredo
Egídio de Souza Aranha, em
frente ao metrô Conceição.
Toda a renda obtida com o
evento será revertida para a
Casa Maria de Nazareth, uma
entidade sem fins lucrativos que
promove atendimento médico e
odontológico para os moradores da Favela Heliópolis, com
cerca de 70 mil habitantes.
Promover ações voltadas
para o bem-estar e desenvol-

vimento da sociedade faz parte da filosofia do SOHO. Além
desse tipo de campanha, que
é realizada quatro vezes ao
ano, os excepcionais da entidade Kodomo-No-Sono e os
idosos da casa de repouso
Ikoi-No-Sono recebem gratuitamente cortes de cabelo, todo
terceiro domingo de cada mês.
SOHO SOLIDÁRIO NO
JABAQUARA
QUANDO: 06 DE MAIO
HORÁRIO: DAS 9 ÀS 16H
ONDE: PRAÇA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA
ARANHA (AV. ENGENHEIRO ARMANDO DE
ARRUDA PEREIRA, ALTURA DO Nº 1000)
INFORMAÇÕES: TEL.: 11/3170-4199

Jorge Kishikawa (3º da esq. p/ dir.) com lideranças da comunidade

Para comemorar o Dia do
Samurai – 24 de abril – instituído na capital paulista pelo
deputado federal William Woo
(PSDB), em 2005, então vereador de São Paulo, o Instituto Niten programou dois
workhops gratuitos de Kobudo
(artes samurais) e uma série
de demonstrações de jittejutsu
(técnicas com forquilha),
kusarigamajutsu (técnicas de
foice com corretnte), bojutsu
(técnicas com bastão longo),
naginatajutsu (técnicas com
alabrada), kenjutsu (técnicas
com espada, iaijutsu (técnicas
de desembainhar a espada) e
jojutsu (técnicas com bastão.
As atividades, realizadas
no Pavilhão Japonês, no Parque do Ibirapuera, teve como
ponto alto a apresentação do
mestre Jorge Kishikawa –
fundador do Niten e idealizador do Método KIR (Ken
Intensive Recuperation) –
com o coordenador das unidades do Rio de Janeiro
Wenzel Bohm, que este ano
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foi agraciado com o Prêmio
Paulista de Esportes, na categoria Kobudo.
O evento contou com as
presenças de diversas personalidades e autoridades, entre
elas o vice-cônsul Sachiko
Takeda, o vereador Jooji Hato
(PMDB), os delegados Mauricio José Lemos Freire e Edson Minoru Nakamura, e o
presidente do Centro Cultural
Okinawa do Brasil, Shinji
Yonamine, entre outros.
Durante a solenidade,
Kishikawa, aniversariante do
dia, recebeu homenagens e foi
parabenizado por seu trabalho
em difundir o Kobudo na América Latina – o Niten já conta
com uma unidade em Buenos
Aires, na Argentina – e em
transmitir a cultura japonesa
aos brasileiros.
“Uma vez por ano é bom
lembrarmos e cultivarmos os
valores samurais: honra, coragem, lealdade, compaixão,
benevolência, honestidade e
respeito”, resume Kishikawa.

Autoridades da cidade recepcionaram equipe de filmagem

A cidade de Registro fez
parte de uma das locações do
documentário da TV Yomiuri
Telecasting Corporation, do
Japão, que pretende contar, em
uma hora e meia, a história da
imigração japonesa, desde a
chegada do navio Kasato
Maru até os dias de hoje. Além
da cidade do Vale do Ribeira,
a equipe de produção passou
por outras cidades do estado
de São Paulo, além do estado
do Amazonas e também na
Bolívia.
A equipe passou por 40 locações para o término das filmagens e nos dias 20 e 21, ficou em Registro, onde passou
pelo Museu da Imigração Japonesa, Associação Cultural
Nipo- Brasileira, passando por
ruas antigas com característica nipônica e casas onde os
japoneses passaram pelo início
do século. “Passamos por pontos chaves da cidade e ficamos bastante tocados com a

história dessas pessoas”, diz a
coordenadora e intérprete da
equipe, Alice Nagatane.
Segundo ela, o que mais chamou a atenção da equipe foi a
limpeza e a beleza da cidade.
“Há poucos incidentes de vandalismo, de destruição. Não tem
sujeira no geral”, enfatizou. Disse ainda que durante visita à
AME e Criff ficaram surpresos com a solidariedade da população. Os japoneses elogiaram ainda a unidade da colônia
japonesa e a integração da sociedade com a cultura nipônica, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
Antes de retonar ao Japão,
no último dia 22, a equipe foi
recepcionada pelo chefe de
Gabinete da Prefeitura de Registro, Manoel Chikaoka. “A
administração pública está voltada às questões do Centenário da Imigração Japonesa e
esse espaço é muito importante”, destacou Chikaoka.

DIA 9

Vice-presidente da Embraer
palestra na JCI Brasil-Japão
O vice-presidente-executivo de desenvolvimento tecnológico e projetos avançados da
Embraer, Satoshi Yokota, vai
palestrar em encontro que reunirá empresários, executivos e
autoridades, no Nikkey Palace
Hotel, em São Paulo, no próximo dia 9 de maio, às 19h30.
Yokota vai falar sobre o tema
“Embraer: um exemplo de
construção e competitividade
mundial”, destacando a importância da capacitação, renovação e competitividade mundial, contando também a trajetória da sua vida, seus 36 anos
na empresa. O evento é promovido pela Junior Chamber
International Brasil-Japão, presidido por Leandro Hattori,
com o apoio da Câmara.
Satoshi Yokota, graduado
em engenharia eletrônica pelo
ITA – Instituto Tecnológico da
Aeronáutica, é também membro do conselho superior de
tecnologia da FIESP – Fede-

ração das Indústrias do Estado de São Paulo.
A Embraer, atualmente, é
a quarta maior fabricante de
aeronaves do mundo e uma
das maiores empresas exportadoras brasileiras. Com mais
de 37 anos de experiência em
projeto, fabricação, comercialização e pós-venda, a empresa já produziu cerca de 3.900
aviões, que hoje operam em 69
países, nos cinco continentes.
A Embraer foi a maior exportadora brasileira entre os
anos de 1999 e 2001, e foi a
segunda maior empresa exportadora nos anos de 2002, 2003
e 2004. Atualmente sua força
de trabalho totaliza mais de
19.265 empregados, 85,9%
baseados no Brasil e contribui
para a geração de mais de
5.000 empregos indiretos.
Informações e inscrições
pelo e-mail evento@jcibrjp.org.br ou pelo tel.: 11/
9623-0502.

GRIPE

Hospital Santa Cruz realizará
Campanha de Vacinação
O Hospital Santa Cruz participará mais uma vez da Campanha de Vacinação Contra a
Gripe, promovida pelas Secretarias de Estado e do Município da Saúde. A vacinação é
gratuita e é destinada a pessoas com 60 anos ou mais.
No Hospital Santa Cruz a
Campanha acontecerá nos dias
5 e 6 de maio (sábado e domingo), das 8 às 17 horas. O local
de vacinação será o prédio do
Serviço de Check-up. É impor-

tante levar o RG original e a
carteirinha de vacinação.
Esta é a quinta vez consecutiva que o Hospital Santa
Cruz participa desta importante campanha. No ano passado
foram aplicadas 1.416 doses.
O Hospital Santa Cruz fica
na Rua Santa Cruz, 398, Vila
Mariana (próximo à estação
Santa Cruz do metrô). Mais
informações pelo telefone
5080-2489 /2421 / 2260 (horário comercial).

