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Em Assembléia Geral
Ordinária realizada no
ultimo sábado (29), o

presidente da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no
Brasil, Kokei Uehara, repre-
sentante do Bunkyo (Socieda-
de Brasileira de Cultura Japo-
nesa) e que encabeçou a cha-
pa única denominada “União
Pró-Centenário”, foi reeleito
por aclamação – votaram 54
associados – para mais um
mandato.

Além do Colegiado Admi-
nistrativo, foram eleitos tam-
bém os membros do Conse-
lho Fiscal. O mandato – tan-
to do Colegiado Administra-
tivo quanto do Conselho Fis-
cal – vai até a Assembléia
Geral Ordinária de 2009.

Na ocasião foi aprovada
também a nova logomarca
dos festejos, apresentada pelo
coordenador geral da DPZ
para o Centenário, Léo
Sussumu Ota. Três associa-
dos foram contra a substitui-
ção.

Apesar do clima de apa-
rente tranqüilidade, não fal-
taram críticas à atual admi-
nistração e à programação do
centenário, em especial aos
projetos aprovados pela as-
sociação. Sobrou até mesmo
para a Comissão Eleitoral.
Um dos mais exaltados foi o
diretor do Centro Brasileiro
de Língua Japonesa, Yuho
Morokawa, que esteve repre-
sentando o presidente da en-
tidade, Hiromi Tani.

Morokawa criticou a exi-
gência de 40 vice-presiden-
tes para compor uma chapa,
condição que, segundo ele,
teria inviabilizado a candida-
tura de uma chapa de oposi-
ção, e o fato de o nome de
Tani ter sido inscrito numa
das listas divulgadas pela cha-
pa União Pró-Centenário.
Morokawa citou a reporta-
gem publicada pelo Jornal do
Nikkey no dia 21 de abril.

Respeito – O presidente da
Comissão Eleitoral, o advoga-
do Kiyoshi Harada, rebateu as
críticas afirmando que, em car-
ta-circular de 26 de abril, co-
municou aos associados que,
“neste data (26 de abril), re-
cebi uma  correspondência
datada de 25 de abril, subscri-
ta pelos integrantes da chapa

Chapa Reconstrução –
Biênio 2006/2008

Diretoria
Presidente: Luiz Yuki
1º vice: “Paulo” Kikuo Yamaji
2º vice: Olimpio Kosonoe
3º vice: Teruyo Hobo

Conselho Fiscal
Membros efetivos:
– Suetoshi Takashima
– Shingo Koba
– Kozo Kawabata
Membros suplentes:
– Tetsuo Kojima
– Katsuyuki Sano
– Ruth Okubo Kino

CENTENÁRIO

Kokei Uehara é reeleito presidente da associação

União Pró Centenário, solici-
tando as correções e substitui-
ções de nomes”. Na listagem
definitiva, Tani foi subsituído
pelo ex-desembargador Kazuo
Watanabe, representante do
Instituto Comparado Brasil-
Japão.

Harada afirmou ainda que
“não tenho culpa se o jornal

não foi comunicado” (nota da
redação: o Jornal do Nikkey
não recebeu nenhum comuni-
cado por escrito da Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil sobre a altera-
ção em tempo hábil).

Kokei Uehara preferiu
destacar o “espírito democrá-
tico” da assembléia. “Aceito
[as críticas] de bom grado,
mas o que falta no mundo é
respeito mútuo. O principal é
que o local das comemora-
ções em São Paulo já está
definido”, disse Uehara, refe-
rindo-se ao Anhembi e, ao
mesmo tempo, afirmando que
o Centro Integrado Brasil-Ja-
pão, considerado o principal
projeto do centenário, “é uma
construção que ficará para a
posteridade”. “Estamos traba-
lhando na área federal, esta-
dual e municipal”, garantiu.

Novos projetos - Durante a
assembléia, foram aprovados
o Balanço Geral encerrado em
31 de dezembro de 2005 e a
previsão orçamentária para
2006. O coordenador geral da
Associação para Comemora-
ção do Centenário da Imigra-
ção Japonesa no Brasil, Reimei
Yoshioka, apresentou também
os 124 projetos recebidos pela
Comissão de Projetos na ter-
ceira etapa de seleção, encer-
rada em 31 de dezembro de
2005.

Segundo Yoshioka, a Co-
missão classificou os projetos
em aprovados, reprovados,
patrocínio próprio, co-patrocí-
nio e apoio. Do total, apenas
quatro mereceram o rótulo de
“responsabilidade da associa-
ção”: a vinda da Banda da
Marinha Japonesa;  vinda da
Banda da Polícia Japonesa de
Tóquio; apresentação de dan-
ças folclóricas japonesas e
exposição de pôsteres regio-
nais do Japão.

De acordo com seus cál-
culos, nesta terceira etapa se-

Reeleito, Kokei Uehara destacou o “espírito democrático”
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COLEGIADO ADMINISTRATIVO
(pela ordem, denominação do associado efetivo e seu representante)

Presidente: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo) – Kokei Uehara
01. Vice-Presidente: Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (Enkyo) – Seiti Sacay
02. Vice-Presidente: Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil
(Kenren) – Osamu Matsuo
03. Vice-Presidente: Câmara do Com. e Ind. Japonesa no Brasil – Makoto Tanaka
04. Vice-Presidente: Aliança Cultural Brasil-Japão – Teruo Makio
05. Vice-Presidente: Liga das Assoc. Nikkeis do Vale do Paraiba – Tetsuo Kanno
06. Vice-Presidente: Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira do Estado do Rio
de Janeiro – Akiyoshi Shikada
07. Vice-Presidente: Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Gran-
de – Marcos Paulo Tiguman
08. Vice-Presidente: Federação das Associações Nipo-Brasileiras da Noroeste – Kazoshi
Shiraishi
09. Vice-Presidente: Sociedade Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba –
Jorge Yamawaki
10. Vice-Presidente: União Cultural Esportiva Sudoeste – Hélio Keichi Mori
11. Vice Presidente: União Cultural Alta Sorocabana – Yoshiyuki Funada
12. Vice-Presidente: Sociedade Cultural Japonesa de Ribeirão Preto – Masaru Fuji
13. Vice-Presidente: Sociedade Mineira Cultural Nipo-Brasileira – Naoya Baba
14. Vice-Presidente: Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco –
Osamu Hiratsuka
15. Vice-Presidente: Assoc. Cultural e Esportiva Agrícola de Suzano –Jorge Ueno
16. Vice-Presidente: União Cultural e Esportiva Guarulhense – Fernando Mukuno
17.  Vice-Presidente: Associação Japonesa de Santos – Hiroshi Endo
18. Vice-Presidente: Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro-Oeste –
Mitsutoshi Akimoto
19. Vice-Presidente: Associação Nipo-Brasileiro de Goiás – Mário Yoshihide Kuwae
20. Vice-Presidente: Associação Cultural Japonesa do Recife – Masaichi Okazaki
21. Vice-Presidente: Associação Nikkei de Vitória – Nobuo Matsunaga
22. Vice-Presidente: Assoc. Cult. e Assistencial da Liberdade (Acal) – Hirofumi Ikezaki
23. Vice-Presidente: Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas – Tadayoshi Hanada
24. Vice-Presidente: Sociedade Brasileira Japonesa de Beneficência Santa Cruz –
Paulo Yokota
25. Vice-Presidente: Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão – Kazuo Watanabe
26. Vice-Presidente: Associação Nipo-Catarinense – Elidio Yociharu Sinzato
27. Vice-Presidente: Associação Andreense para Comemoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil – Suetoshi Takashima
28. Vice-Presidente: Liga das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Alta Paulista –
Roberto Yoshifumi Kawasaki
29. Vice-Presidente: União Cultural e Esportiva São Paulo Norte – Toyohiro Shimura
30. Vice-Presidente: Associação Cultural e Esportiva Saúde – Tomio Katsuragawa
31. Vice-Presidente: Coopercotia Atlético Clube –Jorge Tashiro
32. Vice-Presidente: Nippon Country Club – Sadao Kayano
33. Vice-Presidente: Câmara Junior Brasil-Japão – Lucilia Cristina Satomi
34. Vice-Presidente: Associação Cultural de Mogi das Cruzes – Kiyoji Nakayama
35. Vice-Presidente: Associação Harmonia de Educação e Cultura – Tadayosi Wada
36.Vice-Presidente: Assoc. Brasil-Japão de Pesquisadores (SBPN) – II-sei Watanabe
37.Vice-Presidente: Fundação Instituto Michie Akama – Antonio Akama
38. Vice-Presidente: União dos Escoteiros do Brasil – Região São Paulo – Toshio
Kawakami
39. Vice-Presidente: Associação Okinawa Kenjin do Brasil – Akeo Uehara Yogui
40. Vice-Presidente: Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Dourados –
Kiyoshi Rachi

CONSELHO FISCAL (nome e denominação do associado)

01. Efetivo: Takao Yamada – Aditec Adm. Tec. Contábil Ltda
02. Efetivo: Cláudio Takeda – Anhanguera Nikkei Clube
03. Efetivo: Kihatiro Kita – Associação Cultural e Esportiva Saúde
01. Suplente: Kendi Kiyohara – Kodomo-no-Sono
02. Suplente: Nelson Yagi – New Vision Viagens e Turismo Ltda.
03. Suplente: Tedudi Arie – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa

Kazuo Watanabe (à frente), que integrou a chapa de Kokei Uehara

riam investidos mais US$ 130
mil.

Já o ex-desembargador
Kazuo Watanabe sugeriu a
constituição de um grupo de tra-
balho especial para cuidar de
assuntos específicos relaciona-
dos ao projeto Centro Integra-
do Brasil-Japão, como a locali-
zação do terreno e o orçamen-
to. O Colegiado Administrativo
oficializou também uma comis-
são específica (já existente)
para a Reforma da Associação

Harmonia e autorizou pedido da
diretoria da Sociedade Brasilei-
ra e Japonesa de Beneficência
Santa Cruz para iniciar
angariação de recursos, por
doações, até o limite de US$ 12,
5 mi para serem investidos no
projeto de duplicação de sua
capacidade de atendimento,
aumento de serviços para a
população de terceira e quarta
idades e ampliação da medici-
na preventiva.

(Aldo Shiguti)

Numa disputa apertada até
o final da contagem dos votos,
o candidato Luiz Yuki foi acla-
mado o novo presidente da
União Paulista de Karaokê
(UPK). A eleição aconteceu
no último sábado (29), na As-
sociação Shizuoka Kenjin do
Brasil, na Liberdade, e reuniu
grande parte dos associados
da entidade, que estiveram no
local durante toda a tarde, após
terem acompanhado a assem-
bléia geral que aprovou as con-
tas de 2005. Surpreso com o
resultado – momentos antes
estava confiante de que con-
seguiria até 90% dos votos –,
o ex-presidente de honra da
entidade e presidente entre
1998 e 2003 chegou a pensar
que iria perder, quando o can-
didato da situação, Elzo Sigue-
ta, alcançou até 20 votos a
mais durante a apuração.

Com o resultado, a chapa

Reconstrução assume a partir
deste mês a nova diretoria e
conselho fiscal da entidade que
acolhe cerca de 250 associa-
ções e clubes de karaokê de
todo o Estado. Nas semanas
que anteciparam a eleição, o
cenário era conturbado, e am-
bos os candidatos trocavam
farpas por meio da imprensa
nikkei, defendendo suas posi-
ções, como até mesmo o presi-
dente da comissão eleitoral,
Tetsuji Arie, mencionou, em sua
apresentação. “A eleição foi
cercada de muitos problemas,
tendo inclusive causado emba-
raços à comissão anterior. E
estabeleceram-se novos con-
tornos para sua realização.”

O registro de duas chapas
era novidade na UPK, já que
desde sua fundação, em 1988,
não havia discordância de idéi-
as entre seus membros a pon-
to de dividir a associação en-

UPK

Luiz Yuki volta à presidência após disputa apertada na eleição

tre dois concorrentes de opini-
ões distintas. Até normas do
regulamento da eleição foram
tema de discussão, e com a
confusão, a antiga comissão
eleitoral nomeada pela direto-
ria saiu de cena, o que provo-
cou a mudança da data da as-
sembléia.

Na nova ata, tinham o di-
reito de votar os associados
inscritos até 31 de dezembro
do ano passado e quites com
as mensalidades até 20 de abril
deste ano. “Como é uma dis-
puta bastante acirrada, acre-
dito que haverá quase 100%
de votantes, seja por titulação
ou procuração”, apostava
Arie, antes de abrir a sessão.
E para esquentar um pouco
mais o clima de ansiedade,
uma lista apresentada por Yuki
colocava em dúvida a valida-
de de 24 nomes que, para ele,
não poderiam votar. Estes de-

positaram seus votos em urna
separada para serem analisa-
dos com documentos pela
UPK. Um dos membros da
comissão, Isao Ito, reclamou
da desconfiança. “Estão con-
testando tudo, acho um absur-
do. Falaram que não tenho um
ano de sócio, mas estou com
os dois últimos anos em dia”,
dizia ele, que há muito tempo
acompanha a entidade. No fi-
nal da votação, a situação fi-
cou esclarecida e as cédulas
“complicadas” foram juntadas
com as da urna principal.

Entre os eleitores estava
também o presidente do con-
selho de jurados da UPK, o
maestro Shoiti Shimada, que,
apesar do apoio evidente a
Yuki, declarou: “Eu torço pela
democracia. A UPK já tem
muitos anos e para mim não
penso em meu cargo, o impor-
tante é que todos estejam uni-
dos. Não é só um quem man-
da, todos devem conversar.”

Apuração - Após o encerra-
mento da votação, às 18 ho-
ras, todos se sentaram no sa-
lão para acompanhar a conta-
gem, tensa, num clima de
suspense. Elzo Sigueta de um
lado e Luiz Yuki de outro. Ao
final, o placar apontava: 126 a
124 para Yuki. “Foi apertado”,
desabafou o eleito. “Estava
esperando um pouco mais de
votos pelas pessoas que esta-
vam votando, e temia o núme-
ro de procurações – foram 38.
Mas mostrou equilíbrio, a ad-

ministração que estava teve
momentos importantes e eu
era oposição.” Sigueta cumpri-
mentou o adversário e reco-
nheceu que tratou-se de um
processo democrático. “Voto é
voto. Imaginava que chegaria
a 130 votos, pelo menos, mas
se é o desejo da comunidade
não tenho a contestar”, afirmou
ele, dizendo que continuará a
cantar e ajudar no que for ne-
cessário ao karaokê. Convida-
do por Yuki a ser o presidente

de honra, abraçou o vencedor
e posaram para fotos. Outra
meta é se dedicar à candida-
tura política, já que deve con-
correr agora como deputado
estadual por São Paulo.

Dentre os projetos do novo
eleito, está a reunificação da
UPK, possíveis mudanças no
estatuto e como sempre dizia
durante a campanha, “que a
UPK volte a ser uma entidade
normatizadora”.

(Cíntia Yamashiro)

Chega hoje a São Paulo o
ministro da Agricultura, Silvi-
cultura e Pesca do Japão,
Shoichi Nakagawa, para co-
nhecer as instalações agríco-
las brasileiras e se encontrar
com membros do governo bra-
sileiro, a fim de fazer com que
o País reflita nas negociações
com a OMC.

A recepção será na Asso-
ciação Hokkaido de Cultura e
Assistência. Em seguida,
Nakagawa visita o Parque do
Ibirapuera, onde levará flores
ao Monumento em Homena-
gem aos Pioneiros da Imigra-
ção Japonesa, o Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa no
Brasil, no Bunkyo, e tem um
encontro com a Câmara de

Comércio e Indústria Japone-
sa do Brasil.

Amanhã viaja até Brasília,
onde seria recebido pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (a Embaixada não havia
confirmado a informação até
o fechamento desta edição), e
terá uma reunião com o minis-
tro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan.

 No último dia, irá conhe-
cer a Usina São Martinho, em
Pradópolis, reunir-se com o
ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Rober-
to Rodrigues, e realizará cole-
tiva com a imprensa, antes de
partir. A viagem ministerial in-
clui ainda a Áustria e a Suíça.

AGRICULTURA

Ministro japonês visita usina em
SP e vai amanhã para Brasília

Yuki (centro), que pretende promover mudanças na entidade
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A primeira das cinco etapas da Liga Nipo-Bra-
sileira de Tênis de Mesa 2006 aconteceu na Uceg
e teve a participação de 320 atletas de diferen-
tes cidades do Estado de São Paulo. O evento,
que é um dos maiores da categoria depois do
Intercolonial, aconteceu no dia 23 de abril.

1: Luana Saito, a atleta mais jovem, com José
Kanashiro  2: Elzo Shigueta, vice-presidente da
comissão de Esportes do Bunkyo, Yoshio Imaizumi,
presidente da Liga, Mario Sakae, diretor da
Acenbo, e Jose Kanashiro  3: Fabio Matos, técni-
co do Guaratinguetá, com Mario Nishimura, dire-
tor de esportes da Uceg e tesoureiro da Liga

O artista japonês Nobuo Mitsunashi realizou,
no dia 27 (quinta-feira), a abertura da mos-
tra  “37,2 °C’, na Galeria Deco. Em sua sexta
mostra individual no Brasil, ele usa vestidos e
luvas feitas de renda, além de casulos e órgãos
confeccionados com feltro de lã de carneiro,
para ilustrar a condição feminina e suas carac-
terísticas, como a sexualidade e o comporta-
mento. A mostra, que é inédita, segue até o dia
31 de maio. Em agosto, o artista promete a se-
gunda etapa, abordando a questão masculina.

DIVULGAÇÃO

1: Os artistas plásticos Yasuhi Taniguchi, Yumi Takatsuka e Nobuo Mitsunashi  2: A artista Sachiko
Koshikoku e Chieko Nakata  3: O artista plástico James Kudo, a estilista Regina Osako, a jornalista
Flavia Durante e o artista plástico Rogério Degaki  4: O artista plástico Nobuo Mitsunashi, o professor
da PUC e colecionador Miguel Chaia e o artista plástico Futoshi Yoshizawa  5: Os artistas plásticos
Arnaldo Battaglini e Kimi Nii

O terceiro jantar dançante promovido pela San-
ta Maria é um baile dos anos 70, 80 e 90 e tem
sido um sucesso. A última edição aconteceu
em abril, na sede da Associação Okinawa de
Santa Maria.

1: Toshiaki Tamae e Helena Tamashiro  2: Da esq.
p/ dir.: Renata dos Santos, Alison Takara, Anderson
Nori Takara e Felipe Yukio Cavalaro  3: Toshiaki
Tamae, Paulo Uehara, Mori Takushi, Hideki
Takara, Osvaldo Shimamoto e Paulo Takara  4:
Akeo Yoshi e Yoshio Imaizumi  5: Tadhao Takara,
Toshiaki Tamae, Yoshio Imaizumi e Shiney Uehara

O advogado Samuel M. Yoshida comemorou
seu aniversário ao lado de familiares e amigos,
durante um descontraído almoço no último sá-
bado (29). A festa foi em sua residência, em
São Paulo.
1: Samuel Yoshida, Tetsuo Iwamura, Hideo Hirai e
Shuji Nagase  2: Em pé: Emiko Uyeda e Masato
Yokota; sentados: Álvaro Lazarini e Marta Fiori
3: Mary Hirai e Lucia Yamada  4: Sumiko Hirose,
Beth Yoshida e Chieko Aoki  5: Massami Uyeda,
Luciano Amadio e Samuel Yoshida 6: Hiroe e
Massafumi Wakabayashi, Hirotomi e Mirian Yuki
7: Tomoe Yokota, Felicia Harada, Yara Amadio e
Beth Yoshida

A JCI Brasil-Japão, associação de jovens em-
preendedores e geradores de negócios, seguin-
do o projeto de Finanças Pessoais, vai realizar
no próximo dia 15 uma palestra com o consul-
tor financeiro Gustavo Cerbasi. O tema será
“Como conquistar e manter a tão sonhada in-
dependência financeira”. O consultor, que é lí-
der em vendas e autor de “Casais inteligentes
enriquecem juntos”, dá dicas sobre como con-
quistar e manter a riqueza no novo cenário de
estabilidade econômica do País. Na foto: Lucilia
Satomi, Gustavo Cerbasi, Roberto Sekiya e
Fabio Yuki

A Câmara Municipal de São Paulo foi palco,
no dia 24 de março, de um encontro entre pra-
ticantes de kobudô. A arte marcial dos samu-
rais foi introduzida ao Brasil pelo mestre Jorge
Kishikawa, que recebeu na oportunidade uma
homenagem pelo Dia do Samurai, dia também
de seu aniversário.
A cerimônia teve a iniciativa do vereador William
Woo (PSDB) (2º à esq. na foto), após as apre-
sentações realizadas no Pavilhão Japonês.

O secretário nissei de São Bernardo
do Campo Hiroyuki Minami foi a
autoridade convidada a representar a
região no segundo dia de seminário de
Dalai Lama, realizado no dia 27
(quinta-feira), no Templo Zu Lai, na
cidade de Cotia. Minami esteve em
companhia do vereador de São Paulo
William Woo e do empresário Hong
Tsu Ho.
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O Jornal do Nikkey está
selecionando dois estagiários
para trabalhar na redação (em
português). O candidato deve
estar cursando faculdade e ter

conhecimento básico da
cultura japonesa.

O currículo deve ser enviado
ao e-mail

jornaldonikkey@yahoo.com.br
com o título Estágio.

O casal Nair e Suetoshi Takashima, que admi-
nistra o Hospital Brasil, instituição de grande
importância em Santo André, comemorou no
dia 15 de abril suas bodas de ouro. A festa, que
reuniu 400 convidados para jantar, foi realizada
no Espaço Grand Hyatt, em São Paulo.
Na foto, ao lado do casal, os filhos Melany,
Lisete e Newton, entre outros.
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