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Class Nome                                                                                                                        Nº de votos

001 Raul M. Takaki .............................................................. 4 8 5
002 Banco Sudameris Brasil S.A. ...................................... 4 8 1
003 Yakult S.A. Indústria e Comércio ................................. 4 6 0
004 Masato Ninomiya ......................................................... 4 5 7
005 Kenji Iryo ...................................................................... 4 5 4
006 Câmara Júnior Brasil-Japão ....................................... 4 5 2
007 Assoc. Beneficente Feminina Esperança .................. 4 5 1
008 Sansuy S.A. Indústria de Plásticos ............................. 4 3 9
009 Bunkyo - Assoc. Cult. de Mogi das Cruzes ................. 4 2 2
010 Assoc. de Ikebana do Brasil ....................................... 4 2 0
011 Empresa Jornalística São Paulo Shimbun S.A. ........ 4 1 9
012 Hatiro Shimomoto ....................................................... 4 1 7
013 Fed. das Assoc. de Províncias do Japão no Brasil ... 4 0 4
014 Kihatiro Kita .................................................................. 4 0 2
015 Assistência Social Dom José Gaspar ....................... 3 9 9
016 Osamu Matsuo ............................................................ 3 9 3
017 Assoc. Cult. Esp. Saúde .............................................. 3 7 4
018 Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões 3 7 2

019 Centro Brasileiro de Língua Japonesa ...................... 3 6 8
020 Kazuo Watanabe .......................................................... 3 6 1
021 Toshihiko Tarama ........................................................ 3 5 8
022 Wilma Kiyoko Vieira da Motta ...................................... 3 5 7
023 Sakura Nakaya Alimentos Ltda. .................................. 3 5 6
024 Kenji Ishii ..................................................................... 3 5 5
025 Assoc. Cult. Recr. Akita Kenjin do Brasil .................... 3 5 5
026 Assoc. Cult. Nipo-Brasil de Araçatuba ........................ 3 5 4
027 Assoc. Fukuoka do Brasil ........................................... 3 5 0
028 Toyotaro Tanabe .......................................................... 3 4 5
029 Assoc. Cult. Esp. Tucuruvi ........................................... 3 4 4
030 Reimei Yoshioka .......................................................... 3 4 4
031 Cotia Seinen Renraku Kyogikai .................................. 3 4 0
032 Assoc. Hokkaido de Cultura e Assistência ................ 3 3 7
033 Takeshi Honda ............................................................. 3 3 5
034 Victor Kobayashi .......................................................... 3 3 4
035 Yataro Amino ................................................................ 3 3 3
036 Anacleto Seitetsu Hanashiro ...................................... 3 3 2
037 Renato Kenji Nakaya ................................................... 3 3 2
038 André Ryo Hayashi ...................................................... 3 3 1
039 Assoc. Kyodo Minyo do Brasil ..................................... 3 2 9
040 Coji Yanaguita .............................................................. 3 2 9
041 Hiromi Tani ................................................................... 3 2 8
042 Décio Issamu Nakagawa ........................................... 3 2 8
043 Mitsuo Nishime ............................................................ 3 2 6
044 Isidoro Yamanaka ........................................................ 3 2 4
045 Assoc. Kumamoto Kenjin do Brasil ............................ 3 2 1
046 Seiti Sacay ................................................................... 3 1 8
047 União Cult. Esp. São Paulo Norte .............................. 3 1 7
048 Kiyoshi Harada ............................................................ 3 1 7
049 Marcelo Hiroyuki Hideshima ....................................... 3 1 6
050 Cooper. Central Agrícola e de Colonização do Brasil 3 1 3

051 Assoc. Miyaguikenjinkai do Brasil .............................. 3 1 2
052 Assoc. Cult. Niigata do Brasil ..................................... 3 1 2
053 Léo Sussumu Ota ....................................................... 3 1 2
054 Fed. das Assoc. Cult. Nipo-Brasileiras da Noroeste . 3 0 9
055 Carlos Koji Takahashi ................................................. 3 0 7
056 Elzo Sigueta ................................................................. 3 0 6
057 Assoc. Nagasaki Kenjin do Brasil .............................. 3 0 5
058 Mamoru Ozaki .............................................................. 3 0 4
059 Assoc. de Beneficência e Cultura Miyazaki ................ 3 0 2
060 Sadao Onishi ............................................................... 3 0 2
061 Lidia Reiko Yamashita ................................................ 3 0 2
062 Kyoko Yanagida Nakagawa ........................................ 3 0 0
063 Koichi Nakazawa ......................................................... 2 9 9
064 Editora Grafica Topan Press Ltda. .............................. 2 9 9
065 Paulo Yokota ................................................................ 2 9 8
066 Emp. Jornal. International Press Brasil Ltda. ............ 2 9 7
067 Akio Ogawa .................................................................. 2 9 6
068 Assoc. Fukushima Kenjin do Brasil ........................... 2 9 3
069 Kumiko Matsunaga ...................................................... 2 9 3
070 Harumi Arashiro Goya ................................................. 2 9 2
071 Assoc. Cult. Recr. Oita Kenjin do Brasil ..................... 2 9 1
072 Tohoru Nishi ................................................................ 2 9 1
073 Yamato Comercial Ltda. .............................................. 2 9 1
074 Milton Sugahara ........................................................... 2 8 9
075 Assoc. Nipo-Brasileira de Cultura Musical ................ 2 8 8
076 Takashi Wakamatsu .................................................... 2 8 7
077 Assoc. Shimane Kenjin do Brasil ............................... 2 8 3
078 Jorge Yamashita .......................................................... 2 8 3
079 Assoc. Cult. Nipo-Brasil V. N. Cachoeirinha .............. 2 8 2
080 Sadao Kayano ............................................................. 2 8 1
081 Yamagata Kenjinkai do Brasil ..................................... 2 8 0
082 Tadayosi Wada ............................................................ 2 8 0
083 Saburo Sakawa ........................................................... 2 7 8
084 Roberto Yoshihiro Sekiya ............................................ 2 7 7
085 Toyohiro Shimura ......................................................... 2 7 6
086 Yomei Sasaki ............................................................... 2 7 5
087 Yoshiharu Kikuchi ........................................................ 2 7 4
088 Assoc. Cult. Nipo-Brasileira de Registro ................... 2 7 2
089 Seizi Oga ...................................................................... 2 7 0
090 Akio Koyama ................................................................ 2 7 0
091 Ricardo Kiyoshi Sasaki ............................................... 2 7 0
092 Hideaki Iijima ............................................................... 2 7 0
093 André Tatsuhiko Korosue ............................................ 2 7 0
094 Kenichi Kaneko ............................................................ 2 6 8
095 Jinzaiginko Sol Nascente Cons RH Ltda. .................. 2 6 6
096 São Paulo Nikkey Palace Hotel S.A. ........................... 2 6 5
097 Tomoko Higuchi ........................................................... 2 6 5
098 Assoc. Cult. Tottori Kenjin do Brasil ............................ 2 6 2
099 Madoka Hayashi .......................................................... 2 6 1
100 Reizo Nishi ................................................................... 2 5 9

Relação dos 100 conselheiros eleitos

No último sábado (31), o
Bunkyo (Sociedade
Brasileira de Cultura

Japonesa e de Assistência So-
cial) definiu os 100 nomes do
Conselho Deliberativo, através
dos votos de associados. Com
mandato de quatro anos para
os 50 primeiros colocados e
dois anos para os 50 demais, o
CD, que teve o presidente do
Jornal Nippak, Raul Takaki,
como mais votado (485 votos),
tem agora uma difícil missão:
a de nomear a nova diretoria
para a gestão 2007/2008, além
de relacionar e definir as dire-
trizes da entidade.

No total, a comissão eleito-
ral responsável contabilizou 777
cédulas válidas, número consi-
derado dentro das expectativas.
Já as impugnações somaram
apenas 9 cédulas, por não cor-
responderem com as normas
estabelecidas (rasura, identifi-
cação na cédula). Entre os vo-
tos válidos, a apuração confe-
riu nada menos do que 56.503
votos. Segundo os próprios
membros, não houve nenhum
tipo de reclamação ou pedido
de recontagem de votos.

“Mostramos que o Bunkyo
está moderno e com organiza-
do. Nesta eleição não tivemos
qualquer dificuldade em rela-
ção à contagem e trabalho da
comissão. Acho que todos es-
tão de parabéns e vamos par-
tir agora para a escolha da di-
retoria e do presidente do Con-
selho Deliberativo. Como são
bem menos votos, creio que
será ainda mais tranqüilo”, ex-

COMUNIDADE

Bunkyo elege 100 conselheiros;
Raul Takaki é o mais votado

Eleição do Conselho
em números

777 cédulas válidas
56.503 votos apurados
9 impugnações
60 voluntários
4 minutos para apuração
de cada voto

plicou o presidente da Comis-
são Eleitoral e ex-presidente do
Bunkyo, Atushi Yamauchi.

Já o secretário geral da Co-
missão, Issao Minami, também
se mostrou con-
tente com os ru-
mos da eleição.
Para ele, tão im-
portante quanto
a escolha dos
conselheiros foi
a participação
maciça da co-
munidade, aju-
dando na infra-
estrutura e montagem de equi-
pamentos utilizados. Vale lem-
brar que todo o processo de
contagem e classificação dos
conselheiros foi feito por um
software especifico criado por
Nelson Nakamura. “Escolhe-
mos os 100 candidatos de for-
ma transparente e honesta.

Tanto é assim que não tivemos
nenhuma reclamação e nem
problemas com os voluntários.
Cada vez mais a comunidade
nipo-brasileira se mostra orga-

nizada e bem
estruturada”,
acredita Mina-
mi.

Durante as
quase seis ho-
ras de votação
e apuração,
um número
chamou a
atenção dos

presentes: ao se contabilizar o
número total de cédulas, o
montante chegou a 781, mes-
mo número dos primeiros imi-
grantes que desembarcaram
em Santos do navio Kasato
Maru. “Foi uma feliz coinci-
dência”, disse o atual presiden-
te do Bunkyo, Kokei Uehara,

acrescentando que sendo o
principal líder da entidade, “é
uma responsabilidade muito
grande promover a escolha
dos 100 conselheiros”.

“Estávamos preocupados
com o sistema de voto por cor-
respondência, pois é a primeira
que esse tipo de eleição é rea-
lizada no Bunkyo. Mas, com
organização e muito trabalho
dos voluntários, mostramos que
estamos caminhando para gran-
des conquistas e modernidade.
Provamos que a entidade pode
sim realizar ações concretas e
com grande representatividade.
Agora, o Conselho terá uma
difícil missão, a de escolher a
diretoria. E não é só isso. Com
a reforma estatutária, eles
[conselheiros] terão responsa-
bilidades maiores e poder de
decisão”, afirmou Uehara.

        (Rodrigo Meikaru)

Fim da eleição do Conse-
lho Deliberativo, é hora de ava-
liar e fazer um balanço sobre
o que pode ser feito para a elei-
ção da diretoria, marcada para
o dia 28 de abril no próprio
Bunkyo. Se antes tudo era
uma incógnita, a partir dessa
semana é chegado o momen-
to de se fazer a verdadeira
mobilização para angariar vo-
tos e conquistar a simpatia dos
100 conselheiros.

Segundo o GAS (Grupo de
Apoio da Situação), reuniões
estão marcadas para esta se-
mana a fim de fazer o balanço
da “campanha” feita antes da
eleição do Conselho. Na lista
enviada a todos os associados
há cerca de duas semanas e
com indicação de 100 nomes
para compor o CD, 66 conse-
guiram uma das cadeiras, o
que demonstra – em tese, pois
os votos são secretos – que a
atual diretoria possui um forte
apelo entre os associados.

Um dos coordenadores do
grupo, Tomio Katusragawa,
confirma que os encontros ser-
virão para estudar estratégias
e tentar convencer os 100 mem-
bros de que os atuais dirigentes
podem continuar os trabalhos à
frente do Bunkyo. Sem contar
o Centenário da Imigração, do
qual boa parte dos diretores atu-
ais atuam na Associação res-
ponsável pelos festejos.

Mesmo com a definição do
último sábado, o atual presiden-
te Kokei Uehara não garante
participação no pleito do dia 28
de abril. Contudo, a candida-
tura já está 100% definida, se-
gundo apurou o Jornal
Nippak. Inclusive com as pro-
postas e idéias a serem colo-
cadas em prática no terceiro
mandato. Da atual diretoria,
sabe-se, por exemplo, que al-
guns nomes que hoje fazem
parte da vice-presidência se-
rão riscados do próximo man-
dato, caso a situação consiga
garantir o maior número de

votos. Já no quadro de direto-
res, cerca de 50% dos atuais
membros serão mantidos no
cargo. A outra metade depen-
derá de aprovações e até pos-
síveis coligações com chapas
de oposição.

“Entre esses assuntos que

vamos discutir nas próximas
semanas, a reeleição também
fará parte da pauta. Tudo de-
penderá de um consenso”, des-
pista o professor.

Oposição - Já do outro lado
“do muro”, a estratégia é cor-

rer contra o tempo para tentar
reverter possíveis votos a fa-
vor da situação. Um deles é
do atual vice-presidente e can-
didato Akio Ogawa. Eleito para
o Conselho com 296 votos (67ª
colocação), o economista afir-
ma que é chegada a hora “de
ir para as cabeças”. Uma das
primeiras medidas tomadas –
e já colocada em prática des-
de domingo (1) – é bater um
papo informal com os eleitos
para o CD. “Foi uma eleição
muito boa, que mostrou a for-
ça do Bunkyo. Houve renova-
ção e isso é muito importante.
Agora vem a segunda parte, a
presidência da entidade e do
próprio Conselho”, disse ele.

Já a Shinsei Ki-No-Kai, li-
derada por nomes como Akio
Koyama, Yuho Morokawa, Hi-
romi Tani e Koichi Nakazawa,
afirma que não sabe se sairá
ou não com um candidato. Nas
contas do grupo, 35 pessoas
indicadas conseguiram assegu-
rar uma das vagas. Uma reu-
nião para definir as ações a se-
rem tomadas está marcada
para hoje, em São Paulo. “Não
temos certeza se haverá um
nome para se candidatar à pre-
sidência. Conseguimos um bom
número de pessoas dentro do
Conselho, o que por si só já é
uma vitória para nós. Era um
dos ideais do nosso grupo, mais
do que pensar em diretoria”,
explicou Yuho Morokawa.

Até o momento, não há
como prever os rumos que a
eleição da diretoria irá tomar.
Em tese, todos os nomes indi-
cados nas três listas (uma do
GAS, uma da Shinsei-Ki-No-
Kai e outra de Akio Ogawa)
enviadas como sugestão de
voto surgem como apoio. En-
tretanto, nomes que estão em
mais de uma lista – 5 no total
– e aqueles que não consta-
vam em nenhuma podem fa-
zer a diferença, na visão dos
três grupos.

                              (RM)

Grupos de apoio fazem balanço e avaliam viabilidade de candidaturas

Em tese, dados mostram força de atual diretoria

Dos 100 nomes escolhidos para fazer parte do Conselho
Deliberativo, boa parte está presente na lista de indicações
formulada pelo GAS (Grupo de Apoio da Situação). Em me-
nor porcentagem, a Ki-No-Kai aparece em segundo lugar.
Como o Jornal Nippak não teve acesso à lista de Akio
Ogawa, não há como se fazer um levantamento dos nomes
indicados pelo atual vice-presidente. No levantamento do perfil
do Conselho, mudanças também ocorreram em relação à
gestão anterior, como maior número de pessoas físicas e de
entidades:

Números:

65 nomes indicados pelo GAS asseguraram uma das vagas
para Conselho

35 candidatos indicados pela Shinsei Ki-no-Kai conseguiram
uma das vagas

05 novos conselheiros constam nas listas tanto da Ki-No-Kai
quanto do GAS

Perfil:

10 empresas e instituições privadas fazem parte do Conselho

32 associações, a maioria entidades nikkeis, foram escolhi-
das pelos associados

58 pessoas físicas comporão o Conselho Deliberativo, mui-
tas delas pela primeira vez

Ao final da apuração, membros do Bunkyo e Comissão Eleitoral comemoraram eleição tranqüila

FOTOS: JORNAL NIPPAK

Uehara (de terno) e Ogawa (abaixo): candidatos iniciam campanha

* Os 50 primeiros da lista têm mandato de quatro anos. Já os
demais ficam no Conselho Deliberativo por dois anos
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Arrumar as malas e em-
barcar rumo ao Japão
em busca de melhores

condições de vida já virou ro-
tina entre os nikkeis. Do outro
lado do mundo, enfrentam lon-
gas horas de trabalho e a sau-
dade até a tão esperada data
de volta. E o que era para ser
muito bom em estar novamen-
te em casa acaba se tornando
o começo de muitos problemas
de readaptação no próprio
país.

Acostumados aos altos sa-
lários nipônicos e a facilidade
de arranjar emprego, ainda que
para isso seja preciso se des-
locar para outra cidade, ex-
dekasseguis ao chegarem aqui
se deparam com a realidade
vivida pela população: baixa
renda e o desemprego.

Segundo dados do Instituto
de Promoção Humana Grupo
Nikkei, ONG que atua como
um canal entre empregador e
empregado, mais da metade
dos nikkeis que procuram apoio
na entidade são ex-dekasse-
guis. “Muitos acreditam que é
somente a esse público” com-
pleta a presidente do Grupo
Nikkei, Leda Shimabukuro.

O consultor de marketing e
recursos humanos, especializa-
do em dekasseguis, Renato
Botuem, observa que ao vol-
tarem, essas pessoas chegam
a ficar em média dois anos
paradas, sem trabalhar. “Mui-
tos que voltam ao Brasil não
estão preparados para o mer-
cado brasileiro devido à defa-
sagem acadêmica, atualização,
informação” explica.

Denis Saito, 30, serviu o
exército e em seguida viajou
para o Japão, onde morou du-
rante dez anos. Abriu um ne-
gócio com seu sogro, mas teve
de fechar as portas no fim do
ano passado e desde então,
está à procura de uma oportu-
nidade – pelos seus cálculos,
já mandou cerca de cem cur-
rículos, mas ainda não recebeu
nenhuma resposta.

Para ele, o motivo é a falta
de experiência e de uma fa-
culdade, por isso, um de seus
planos é estudar, uma vez que
já apagou a idéia de trabalhar

novamente nas fábricas japo-
nesas. “Lá é muito bom, mas
aqui é muito melhor” enfatiza.
E apesar de estar nessa situa-
ção, o nikkei tem uma visão
bastante otimista. “Pelo menos
agora tenho mais tempo com
a família. Ainda não estou de-
sesperado atrás de um empre-
go” afirma.

Situação muito diferente de
Edson Nakaya, 36. Após nove
anos consecutivos no Japão, o
marketeiro está sentindo o
quanto é difícil é se inserir no-
vamente no mercado de tra-
balho. No dia em que a repor-
tagem do Jornal Nippak es-
teve no Instituto Nikkei, ele ti-
nha ido a uma dinâmica de gru-
po da empresa aérea JAL
(Japan Air Lines), e estava
desanimado pelo fato de sua
estadia no Japão ter resultado
em uma defasagem profissio-
nal.

“Foi um banho de realida-
de” define, explicando que os
concorrentes tinham muito
mais bagagem e conhecimen-
to trazidos de locais de traba-
lhos e cursos. “O grande de-
safio é convencer alguém que
eu posso retomar a minha pro-
fissão” desabafa.

Um outro fator que o preo-
cupa é a falta de um “pé de
meia” o qual não conseguiu
fazer devido a contratempos
com a saúde acarretando o de-
semprego e a necessidade de

mandar dinheiro para cá e aju-
dar a família. “O pior de tudo
é sentir que eles [a família] não
reconhecem o meu esforço”
revela. E mesmo contra a sua
vontade, ele afirma que se as
condições não melhorarem
terá de pegar o avião nova-
mente.

Orientação – Botuen explica
que é no retorno que está o
maior obstáculo. Muitos en-
contram problemas de readap-
tação, seja pela segurança,
baixos salários, desemprego,
família, amigos. Desse modo,
não conseguem se firmar na
própria terra-natal, o que justi-
fica tantas idas e vindas às fá-
bricas nipônicas.

Outro grande problema é
abrir um negócio próprio. Saito
investiu em um comércio de
produtos de limpeza e levou a
loja durante um ano, quando a
falência foi decretada. O mo-
tivo? O consultor, que também
apresenta um programa dedi-
cado aos brasileiros que mo-
ram no Japão sobre negócios
e finanças na Radio Fênix,
aponta como a falta de expe-
riência de nunca ter trabalha-
do no Brasil antes e ousar ser
logo patrão.

A recomendação é que an-
tes de ser dono, seja um funci-
onário, pois só assim, a pessoa
saberá lidar com os problemas
que possam aparecer. “Quan-

MERCADO DE TRABALHO

Ex-dekasseguis enfrentam
dificuldades de readaptação

do se é empregador deve-se
pensar como empregado e
quando se é empregado deve-
se pensar como empregador”
resume. E não só isso, uma
outra causa do índice de que-
bra das empresas, é a perda
de referência do valor da mo-
eda, de acordo com o especi-
alista.

Com tantos empecilhos que
cercam a vida de um ex-de-
kassegui quando retornam,
será que é possível refazer a
vida aqui? Botuen responde
que sim. “O ponto de partida
para isso é apagar as linhas de
montagem japonesas e ter na
cabeça que não é vergonha ter
trabalhado nas terras dos an-
cestrais” afirma.

Shimabukuro opina que
quem viveu do outro lado mun-
do possui diversas qualidades
adquiridas no serviço de lá que
são muito valiosas. “É impor-
tante que essas pessoas per-
cebam esse pontos positivos e
apliquem no dia-a-dia no Bra-
sil” indica explicando que esse
é o trabalho do Instituto Nik-
kei desenvolvido no “Projeto
Tadaima”, programa dedicado
a esses trabalhadores.

E ambos concordam no
mesmo ponto: “É possível se
firmar no Brasil, sem experi-
ência profissional ou acadêmi-
ca, desde que a mente se vol-
te para cá”.

(Cibele Hasegawa)
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Naguisa elege nova diretoria
para o biênio 2007/2008

Em Assembléia Geral Or-
dinária realizada no último dia
23, em sua sede (Zona Sul de
São Paulo), a Associação
Naguisa de Cultura e Benefi-
cência elegeu sua nova dire-
toria para o biênio 2007/2008.
Milton Sugahara substituirá o
atual presidente, Eiji Denda,
que ficou à frente da entidade
durante 2 gestões – 4 anos – ,
a partir de 2003.

“Quero agradecer aos nos-
sos associados, aos conselhos
fiscal e administrativo e prin-
cipalmente, aos companheiros
da diretoria pelo apoio e dedi-
cação, pois sem eles não teria
sido possível realizar nada”,
declarou Denda que prometeu
continuar colaborando com a
nova diretoria.

O aumento da frequência
dos associados junto à entida-
de e atividades voltadas à be-
neficência, bem como, o reco-
nhecimento alcançado junto
aos próprios associados e à
sociedade nipo-brasileira fo-

ram, na sua opinião, os pontos
de destaque durante a sua ges-
tão.

O novo presidente Milton
Sugahara já ocupou esse car-
go anteriormente à gestão atu-
al, no período compreendido
entre 1999 e 2002.

“Vamos manter as realiza-
ções da diretoria anterior e in-
crementar outras. E graças
aos esforços dessa diretoria, o
espaço hoje, da nossa associ-
ação tornou-se pequeno, sen-
do esse, um assunto bastante
importante a ser resolvido”,
prometeu Sugahara.

A composição da nova di-
retoria da Naguisa para o
biênio 2007/2008 ficou assim:
Presidente: Milton Sugahara
Vice-Presidente: Clineu Ida
Vice-Presidente: Kiyotada
Ochi
1ª Secretária: Helena Jimbo
2ª Secretária: Fumiko Oishi
1º Tesoureiro: Lourenço Na-
kagawa
2º Tesoureiro: Ênio Kirihata

A partir da esq.: Nakagawa, Ida, Sugahara, Denda, Helena e Fumiko

DIVULGAÇÃO

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Seki envia livros para
crianças mogianas

Gilberto Moro entrega a Nakayama os livros enviados pela cidade de
Seki: intercâmbio deve favorecer ensino do idioma japonês em Mogi

A Prefeitura de Seki (Pro-
víncia de Gifu), cidade-irmã de
Mogi das Cruzes, enviou aos
mogianos um lote com mais de
cem livros infantis. O material
foi entregue nesta sexta-feira
(30/03) pela Prefeitura de
Mogi das Cruzes à Associação
Cultural Bunkyo, que o usará
em cursos de japonês e na pre-
servação da cultura entre os
descendentes.

“Estes livros foram coleta-
dos pela Prefeitura entre os
moradores de Seki, como for-
ma de estreitar e fortalecer o
intercâmbio entre as duas cida-
des. Nossa intenção agora é
fazer uma campanha para en-
viar livros em português para
as crianças dekasseguis da ci-
dade”, destacou o presidente do
Bunkyo, Kiyoji Nakayama.
Durante a entrega, ele lembrou
que os representantes de Seki
entregaram material esportivo

de beisebol a crianças brasilei-
ras na última visita ao Brasil.

Na avaliação do chefe de
gabinete João Gilberto Moro,
que fez a entrega dos livros, o
gesto da população japonesa
merece aplausos: “O intercâm-
bio com nossas cidades-irmãs
de Seki e Toyama é um grande
orgulho para nosso município”.

Na carta de apresentação,
o prefeito de Seki, Akio Goto,
ressalta que cerca de 900 bra-
sileiros vivem hoje no municí-
pio “trabalhando de forma dili-
gente e contribuindo como ci-
dadãos”: “Por outro lado, é de
nosso conhecimento que em
Mogi residem 25 mil descen-
dentes de japoneses e, como
parte inestimável de nosso
povo, desejo sinceramente que
a cultura e a língua japonesa
sejam resguardadas e difundi-
das entre as crianças descen-
dentes”.
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Oterá de Guaimbê prepara festa para comemorar seus 50 anos
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

No dia 29 de abril, a partir
das 8h30, será realizada a so-
lenidade comemorativa do cin-
qüentenário do Guaimbê
Bukyokai, que deverá ter o
nome alterado para Guaimbê
Nanbei Hongwanji, com mis-
sa, homenagem aos idosos
com mais de 80 anos
(koreisha), almoço festivo e
apresentação de números ar-
tísticos.

O templo foi fundado no dia
27 de janeiro de 1957 e só em
19 de maio do mesmo ano foi
entronizado o butsudan (altar
budista). O primeiro sacerdo-
te foi Sebe Sossogu e o primei-
ro presidente Taka Komagiro.
Sem sacerdote residente, até

há pouco tempo era assistido
pelo religioso de Marília. Com
o seu falecimento, a sacerdo-
tisa de Lins, Tijo Okayama,
passará a assisti-lo.

Para os ex-moradores de

Templo foi fundado no dia 27 de janeiro de 1957

ARQUIVO PESSOAL

Guaimbê que queiram partici-
par das festividades, entrar em
contato com o atual presiden-
te Naoi Endo pelo telefone:
(14) 3553-6094 ou com os di-
retores Mário Hatanaka (14)

3553-1146, Sadayuki Saito (14)
3553-1164 ou Morishigue
Arashiro (14) 3553-6222, para
fazer a reserva.

A cidade – Guaimbê está lo-
calizada cerca de 482 km da
Capital e está situada na Ro-
dovia Federal BR 153, entre
Lins e Marília. Possui, apro-
ximadamente, 5 mil habitan-
tes. O município conta com 70
famílias nikkeis, sendo que 40
fazem parte do Oterá. A co-
munidade nipo-brasileira local
foi fundada também por
Shuhei Uetsuka, o “Pai da
Imigração”. Guaimbê teve,
nos áureos tempos, outra igre-
ja ligada à comunidade, como
a Anglicana, cujo titular da
Paróquia era o reverendo
Ono, que mais tarde se mu-
daria para Pereira Barreto. O
prefeito é nikkei, o médico
Seisu Komesu. A atividade
predominante ainda é o café,
frutas e hortaliças. A cana ain-
da não chegou nessas para-
gens. Apesar de pequena, a
comunidade nipônica é bem
atuante. É a única cidade que
possui um conjunto musical
para animar os bon odori dos
Bunkyos da região. Possui
campo de gatebol, dedica-se
ao shakô dansu e ao karaokê.

*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista e
reside em Lins (SP)

Após dois anos de elabora-
ção do estudo sobre o Plano
Integrado de Melhoria Ambi-
ental na Área de Manancial da
Represa Billings, o coordena-
dor geral da Agência Interna-
cional de Cooperação do Ja-
pão (Jica) no Brasil, Mashiro
Kobayashi, entregou oficial-
mente o relatório final do pro-
jeto para o prefeito de São
Bernardo, William Dib. O
evento, realizado no último dia

29, contou com a apresenta-
ção do plano e visita à Repre-
sa Billings (região do Riacho
Grande).

Estiveram presentes repre-
sentantes do Banco de Coo-
peração Internacional do Ja-
pão (JBIC), Kan Bito, da
Agência Brasileira de Coope-
ração Internacional do Minis-
tério das Relações Exteriores
do Brasil, Wofsi Yuri Souza, e
do Consulado do Japão.

BILLINGS

Jica entrega relatório final
sobre o plano de recuperação

Ex-dekasseguis discutem seus problemas em reuniões no Grupo Nikkei


