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Em reunião realizada na
noite desta segunda-fei-
ra, os membros da Co-

missão de Reforma Estatutária
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa) aca-
taram o resultado da audiên-
cia pública, que apontou vitó-
ria da eleição indireta para a
escolha do próximo presiden-
te da entidade.

Outro item aprovado pela
Comissão foi a representação
de apenas dois associados por
outro associado mediante pro-
curação em assembléias (atu-
almente cada associado pode
representar até outros dez). O
mesmo fica valendo para a
representação em reuniões do
Conselho Deliberativo (hoje
cada associado também pode
representar outros dois).

Quanto ao número ideal de
membros efetivos do Conse-
lho Deliberativo prevaleceu o
de 150, como é atualmente,
mas com a renovação anual de
um terço do quadro.

Segundo o presidente da
Comissão, o advogado Kiyoshi
Harada, na próxima assem-
bléia os 50 mais votados terão
mandato de três anos, os 50
seguintes, de dois anos e, fi-
nalmente, os 50 menos vota-
dos de um ano. Também foi
aprovada a criação do cargo
de assistente social para a ob-
tenção do certificado de filan-
tropia. Desta forma, o número
total de diretores passa dos
atuais 26 para 27.

Harada e o secretário da
Comissão, Tuyoci Ohara, de-
vem entregar à diretoria do
Bunkyo as propostas de modi-
ficação com a minuta do Es-
tatuto Social nesta quinta-fei-
ra, às 17h, quando então a
Comissão será dissolvida.

“Trata-se de um anteproje-
to e, como tal, a diretoria tem
total liberdade para modificá-
lo. Uma vez debatido, elabo-
ra-se o projeto definitivo, que
é levado para apreciação da
assembléia. Quer dizer, quem
não se manifestou na audiên-
cia pública terá uma nova opor-
tunidade”, esclarece Harada.

E-mails - A exemplo da au-
diência pública, realizada no
último dia 10, quando nove as-
sociados se manifestaram a

favor da eleição direta contra
seis que optaram pelo voto di-
reto, também na reunião da
Comissão, a maioria acabou
optando pelo voto indireto.
Segundo apurou o Jornal do
Nikkey, dos seis membros
que fazem parte da Comissão,
apenas Akio Ogawa, que tam-
bém é um dos vice-presiden-
tes do Bunkyo, votou pela elei-
ção direta.

Às vésperas da reunião,
Ogawa ainda tentou reverter
o resultado da audiência e
“convocou” os associados sim-
patizantes à causa para que se
manifestassem a favor da elei-
ção direita. Segundo ele, após
a audiência foram protocola-
das na secretaria do Bunkyo
cerca de 50 mensagens favo-
ráveis à eleição direta. Os

membros da Comissão, no en-
tanto, decidiram acatar a de-
cisão da audiência e não leva-
ram os comunicados em con-
s i d e r a ç ã o

“Assim como os inúmeros
e-mails deixados em minha
caixa postal”, disse Harada,
acrescentando que por con-
senso foi decidido que as men-
sagens seriam lacradas e en-
tregues à diretoria juntamente
com as conclusões da Comis-
são. “As manifestações teriam
que ser feitas no dia e na hora
marcada. E olhando para o
público, não de forma fria”,
alega Harada.

Contra - E Ogawa acatou a
decisão. “Foi o mais correto
porque as manifestações fo-
ram entregues fora do prazo”,
admite, afirmando que não se
sente derrotado. “Continuo
achando que a eleição direta é
o regime mais adequado para
o Bunkyo porque o interesse
pela instituição é muito gran-
de. Não tenho nenhuma quei-
xa quanto à Comissão, que fez
um belo trabalho. Apesar de a
audiência ter sido um treina-
mento democrático, no caso do
Bunkyo, não é a forma mais
adequada para conhecer a opi-
nião dos associados porque o
que se percebe claramente é
que os japoneses não costu-
mam se manifestar em públi-
co”, observa Ogawa, afirman-
do que “talvez o que tenha ha-
vido foi uma falha da minha
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Membros da Comissão acatam decisão da audiência pública

Desapontamento e revolta
eram os sentimentos que toma-
vam conta dos fãs da banda
U2 que não conseguiram com-
prar ingressos na segunda-fei-
ra, em São Paulo. Os shows
acontecem daqui a cinco se-
manas no Morumbi, mas a cor-
rida já começou. Até o último
momento, a esperança era con-
seguir voltar para casa, se não
com um ingresso na mão, com
uma garantia de que veriam a
banda pelo menos no segundo
dia de show, já que os últimos
ingressos para o dia 20 de fe-
vereiro se destinariam àqueles
que receberam senhas.

“Se o Pão de Açúcar acha
que isso é tratar bem o consu-
midor, quero saber o que é fal-
ta de respeito”, disse indigna-
da a analista de sistemas
E.Y.K, 28, que pegou fila des-
de as 7h30 da manhã da se-
gunda na unidade da Av. Bri-
gadeiro Luiz Antônio. A rede
de supermercados foi a res-
ponsável pelas vendas do pri-
meiro show. Para o segundo,
quem quiser ir deve aguardar
por novos detalhes, ainda não
divulgados pelos empresários
que trazem a banda em sua
segunda vez ao Brasil.

Um grupo que chegara uma

hora antes de E. também saiu
de mãos vazias no final do dia.
Revezando com os amigos, o
técnico Eduardo Nakamura, 23,
foi cedinho ao trabalho, ficou
duas horas, e foi para a fila, que
parecia não andar. “Avisei ao
chefe que viria para cá.” Só não
tinha certeza até que horas fi-
caria. “Talvez por umas 12 ho-
ras, lá pelas 18h consiga che-
gar ao caixa”, dizia. Permane-
ceu até às 23h30, quando o
portão da loja foi fechado. E não
conseguiu comprar seu ingres-
so para a arquibancada. A mai-
oria dos amigos que o acompa-

nhavam já tinha desistido e ido
embora.

Uma delas era a estudante
Gisele Kohata, 24. “Eu ia com-
prar, mas estou perdendo a
paciência”, disse. A colega
Cristine Balliego, 27, explica-
va que um dos motivos de re-
volta era ver muitos idosos e
grávidas, chamados de última
hora, na fila de atendimento
preferencial. “O pessoal está
abusando”, dizia, sabendo que
os ingressos seriam, na verda-
de, para os parentes.

Uma das que praticava tal
ato era a administradora nissei

que aceitou se identificar ape-
nas pelas iniciais R.L.O., 28.
“‘Fui’ ao médico [para faltar
ao trabalho], e vim para com-
prar os ingressos para mim e
uns amigos. Quando cheguei,
a fila estava no final da rua;
então trouxe meu pai, de 64
anos, que já está bravo”, dizia.
Isso porque ela mora numa das
ruas próximas. O final da fila,
na manhã da segunda, alcan-
çava a quadra debaixo na rua
paralela à Brigadeiro, após dar
a volta no mesmo quarteirão.
“Sou uma fã regular, não sou
de colecionar camisetas nem
leio cada detalhe, mas adoro
as músicas, desde o início dos
anos 90”, afirmou.

Duas irmãs de Brasília, mas
que moram em São Paulo, des-
cansavam na calçada da Ala-
meda Lorena, debaixo de um
sol forte naquela manhã, e pro-
tegidas com óculos escuros.
“Eu prefiro Franz Ferdinand a
U2. Deste, gosto dos álbuns
mais antigos”, revelou Kátia
Urata, 22, lembrando dos esco-
ceses que farão a abertura.
Estudantes, pagariam meia-en-
trada na pista. Para Carla, “vale
a pena pegar essa fila porque
são duas grandes bandas.”

Numa temperatura de mais

U2/VERTIGO TOUR

Após tentativa frustrada, fãs esperam organização na venda de mais ingressos

Aficionados pelo U2 enfrentaram horas de fila debaixo de sol forte
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parte de não ter explicado o
que é uma audiência pública”.
“Se tivesse acelerado [o pedi-
do de opiniões], o resultado te-
ria sido outro”, conta Ogawa,
que chegou a realizar, por con-
ta própria, uma enquete infor-
mal com os 26 diretores da en-
tidade e que apontou 19 votos
favoráveis à eleição direta,
duas abstenções e cinco votos
favoráveis à eleição indireta.

A favor - Embora reticente, o
ex-desembargador Kazuo
Watanabe comemorou a deci-
são. “O trabalho da Comissão
ainda terá que ser submetido
à apreciação da diretoria, mas
[a eleição indireta] é a solução
mais adequada para o Bunkyo.
O ponto fundamental a ser
considerado é ter claro o pa-
pel do Bunkyo, que não é um
sindicato ou um clube de as-
sociados e sim uma entidade
que representa uma comunida-
de. O mais importante é ele-
ger um Conselho Deliberativo
que tenha representantes de
várias gerações”, explica.
“Não é com um voto a mais
ou com um voto a menos que
vamos ter uma entidade repre-
sentativa”, garante ele, que
rebate as críticas de que a elei-
ção indireta representaria um
“retrocesso”.

“Retrocesso em que senti-
do? Ninguém é contra a elei-
ção direta. Talvez essas pes-
soas se esqueçam que os
membros do Conselho Delibe-

rativo, que elege a diretoria,
são escolhidos pela forma di-
reta. A democracia não tem
muito a ver com esse tipo de
regime, até porque no Japão e
na Inglaterra o regime é par-
lamentarista e ninguém discu-
te a democracia nesses paí-
ses”, conclui Watanabe, que
também apoiou os outros dois
pontos aprovados pelos mem-
bros da Comissão.

“Sou a favor da renovação
do Conselho, mas acho que a
eleição anual pode ser muito
desgastante”, pondera. Hara-
da não vê problemas. “Os as-
sociados já participam da As-
sembléia Ordinária, que é rea-
lizada todos os anos. Não vejo
problemas se convocar em
seguida uma Assembléia Ex-
traordinária”, lembra Harada,
que considerou o trabalho da
Comissão “cansativo”.

“Mas vale a pena pelo
aperfeiçoamento do processo
democrático. Não sou partidá-
rio nem da eleição direta nem
da eleição indireta. Sou a fa-
vor que se eleja uma pessoa
séria, honesta e competente
para o cargo. E que tenha re-
presentatividade. Tanto não te-
nho preferência que na OAB
[Ordem dos Advogados do
Brasil] e no Instituto dos Ad-
vogados do Brasil a eleição é
direta enquanto na Associação
dos Advogados a eleição é in-
direta. E não vejo problemas
quanto a isso”, explicou.

(Aldo Shiguti)

O prefeito de São Paulo,
José Serra (PSDB), recebeu na
última sexta-feira os coordena-
dores da Associação para a Co-
memoração do Centenário da
Imigração Japonesa no Brasil,
entidade presidida por Kokei
Uehara.

Eles solicitaram ao prefei-
to ajuda para que uma das ati-
vidades seja realizada no sam-
bódromo paulistano e a insta-
lação de um monumento por
ocasião do centenário.

Segundo o vice-prefeito, Gil-
berto Kassab, que coordena os
trabalhos da comissão repre-
sentando a Prefeitura, Serra
apoiou a festa no sambódromo
e sugeriu áreas em que pode-

ria ser instalado o monumento.
“Foi uma reunião muito po-

sitiva. Todos saíram satisfeitos
e perceberam a extrema boa
vontade do prefeito de colocar
a Prefeitura a favor dessas fes-
tividades para que tudo saia da
melhor maneira possível”, disse
Kassab, ressaltando a importân-
cia das atividades dos japoneses
no Brasil nesses 100 anos.

Além de Kokei Uehara,
que preside também o Bunkyo
(Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa), participaram
da reunião os vereadores Au-
rélio Nomura (PV), Antônio
Goulart (PMDB), Jooji Hato
(PMDB), Ushitaro Kamia
(PFL) e Paulo Teixeira (PT).

IMIGRAÇÃO JAPONESA

Prefeitura aprova sambódromo
para festejos do centenário

Como fã da banda irlande-
sa, a redatora que vos escre-
ve também esteve no meio da
multidão o dia inteiro para ten-
tar conseguir uma entrada
para a Vertigo Tour. Decep-
ção com a organização. Não
fui das primeiras a chegar, já
que compus a fila da unidade
Brigadeiro da rede de super-
mercados às 10h20 da manhã
da segunda. Longe disso, os
primeiríssimos já acampavam
no local desde o meio-dia do
sábado (14).

Esses com certeza volta-
ram para casa felizes. Quem
apareceu na manhã de ante-

ontem, desde às 6h, 7h, teve
apenas a porta fechada na
cara e nenhuma recompensa
após tanto tempo de espera.
Meu saldo: treze horas de fila,
água, suco de garrafinha e re-
frigerante para abastecer, além
de uma revista comprada
numa banca no meio da traje-
tória – para passar o tempo –
e a companhia de um radinho
de pilha. Ingresso? Nem senha
me chegou às mãos, mesmo
estando na última reta, às 23h,
a menos de dez metros da en-
trada da loja após minutos an-
tes de ir embora, sem ter com
quem reclamar.

‘Stuck in a moment you can’t get out of it’
Para dividir a indignação e

a ansiedade, bate-papo com os
vizinhos de fila, que moram em
São Paulo, no interior, gente de
todos os tipos, mas a maioria
nos seus vinte e poucos anos
e com o bolso um pouco mais
recheado – o ingresso mais
barato custa R$ 200,00.

Pela ansiedade, fui almoçar
– comer um lanche – somente
às 19h30. Lembrei-me que há
seis anos, em 1998, para adqui-
rir o ingresso da PopMart Tour,
não enfrentei dificuldades. Se
havia fila na loja C&A de San-
to André, não durou dez minu-
tos, e saí feliz com o tíquete

para a pista, tendo desembol-
sado na época R$ 50,00 – ain-
da era estudante. Valeu a
pena. Desta vez, ainda tenho
esperança de ver o grupo de
perto cantando músicas como
“One”, das mais antigas, ou
“Stuck in a moment you can’t
get out of it”, do penúltimo ál-
bum, cuja tradução do título
parece sintetizar minha situa-
ção naquela experiência (“Pa-
ralisada num momento que
você não consegue sair”).
Resta saber o segredo para
garantir o ingresso para o se-
gundo dia de show.

(C.Y.)

de 30º C, quem saiu ganhando
foram os vendedores ambulan-
tes, que passavam vendendo
copos de água a R$ 2,50 e
latinhas de cerveja a R$ 3,00.
No final do dia, só se via lixo
pelas calçadas, guias e nos va-
sos de plantas que decoravam o
lado externo do supermercado.

Boatos não paravam de
chegar, sobre o final dos in-
gressos, o fechamento das por-
tas e as vendas para o dia 21.
O sistema adotado, de vendas
on-line, congestionou a Inter-
net, e por isso nem quem foi
pessoalmente nos caixas con-
seguia atendimento rápido.
Aproximadamente às 9 horas,

os policiais que faziam a segu-
rança dos locais começaram a
avisar nas filas que só quem
teria senha seria atendido. Os
restantes poderiam voltar para
casa. Sentido-se desrespeita-
das, as pessoas começaram a
protestar, sem arredar o pé e
não querendo acreditar.

Em outras unidades da Ca-
pital, a confusão foi a mesma,
com milhares de pessoas à
espera, da compra e de infor-
mações. Em nota oficial, os
produtores pediram desculpas
pelo transtorno e culparam a
confusão pela grande procura,
não esperada.

(Cíntia Yamashiro)

1956 ~ 2006
– 50 anos –

Prêmio Paulista de Esporte

Membros da Comissão de Reforma Estatutária durante audiência
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1: Sohen Hayashi, anfitrião do almoço  2: O côn-
sul Masuo Nishibayashi tocando violino  3:
Mihoko Ikeda, Julia Honda, Kumiko Matsunaga e
Martha Fujioka  4: Somi Matsubara, Kikuko Ni-
shibayashi, Akiko Takahashi, Lina Matsubara e
Aundrey Mati 5: Rina Sugimoto, Noriko Chaki,
Haruko Ogasawara e Tamiko Ueda  6: Shizuko
Osawa, Mayumi Hossono e Cecília Riho Omae  7:
Midori Hasegawa, Yoko Maki e Yuriko Ogino  8:
Hiromi Shimizu e Sumico Hirose  9: Kokei Uehara,
Kikuko e Masuo Nishibayashi  10: Makoto Tana-
ka e Koichi Nakazawa  11: Iuzo Takeda e Takako
Nishimura  12: Akira Kawaai, Eduardo e Helena
Sakamoto  13: Yukio Kawamoto, Mihoko Ikeda e
Darci Hamaoka  14: Kazuo Wakabayashi entrega
para Motome Ida, de Araçatuba, a gravura do sor-
teio juntamente com a professora Soken Hayashi

O Centro de Chadô Urasenke do Brasil comemorou no domingo (15) seu tradicional shinnenkai.
Este ano, o evento foi realizado no Buffet Baiúca e contou com a presença de centenas de
pessoas. Durante o animado almoço, muitos sorteios foram feitos, shows musicais e o cônsul
geral do Japão em São Paulo tocou belissimamente o violino.

O casal Felícia e Kiyoshi Harada recebeu amigos para um shinnenkai no último dia 15, em sua
residência. Segundo os anfitriões, o evento acontece tradicionalmente para trazer muita sorte
durante o ano.

1: Armando Kihara, Renato Yamada, Samuel Yoshida, Koji Yanaguita, Kiyoshi Harada e Fernando
Lopes 2: Lúcia e Renato Yamada  3: Mirtes Sanda, Akiko Yanaguita e Felícia Harada  4: Lúcia Yamada,
Felícia Harada e Lúcia Kihara

Leandro Hattori comemorou seu aniversário na
quinta-feira (12) ao lado de centenas de ami-
gos num badalado bar no bairro da Vila Olímpia.
Durante a festa, muitas brincadeiras foram fei-
tas com o aniversariante, que teve de dançar a
dança do ventre, e foi muito aplaudido.

1: Leandro Hattori no corte do bolo  2: Victor Ko-
bayashi e William Mame  3: Fabio Yuki, Edson Ya-
mamoto e Roberto Sekiya

Muitas pessoas sofrem
desse desconforto, na parte
superior do abdome, também
conhecido como dispepsia.
Essa dor tem início com a in-
flamação das paredes do es-
tômago e pode ocorrer devi-
do a uma superprodução de
ácido estomacal, consumo
excessivo de álcool, consumo
de algum remédio ou por al-
guma infecção.

Alguns alimentos, por ser

SAÚDE

Indigestão
menos fáceis de digerir que
outros, também podem causar
esse desconforto.
Como evitar a indigestão:
– Faça várias refeições ao
dia; não pule nenhuma. Assim,
quando comer, não vai estar
com tanta fome e não vai co-
mer muito
– Coma lentamente e masti-
gue bem a comida. Nunca
como com pressa
– Evite frituras e comidas gor-

durosas ou qualquer alimen-
to que você saiba, de ante-
mão, que lhe causará proble-
mas (por exemplo, muita gen-
te acha o pimentão difícil de
digerir)
– Evite tomar remédios que
contenham aspirina
– Controle o estresse e evi-
te situações tensas

Fonte: Do livro “A comida certa
para seu corpo”


