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Definitivamente, há algo de
novo no ar. A aguardada “mo-
bilização” da comunidade
nikkei, enfim, saiu do campo
teórico para o prático. Antes
confinada a pequenas rodas de
discussões entre a “classe
politizada”, o apoio a candi-
datos nikkeis era velado, vi-
nha quase em forma de “sus-
surro”. Mas o movimento ga-
nhou corpo. Ou melhor, inici-
almente quatro corpos, repre-
sentantes do “G4 nikkei”. E
expandiu. Tanto que mereceu
um encontro. É verdade que
com alguns “gatos pingados”
na plateia. Mas aconteceu.
Não que o resultado vá mu-
dar o comportamento dos elei-
tores nikkeis de uma hora para
outra. Mas serviu para que a
comunidade “acordasse” –
como frisou o coordenador do
evento, Nagato Hara – para a
necessidade de se eleger “re-
presentantes dignos”.

––––—––—––—–| pág 03

NORI – Em sua segunda vi-
sita ao Bairro Oriental – a
primeira foi em agosto – o
candidato tucano ao Gover-
no do Estado de São Paulo,
Gerado Alckmin, prometeu
que, caso seja eleito, apoia-
rá o projeto do TAV (Trem
de Alta Velocidade). Duran-
te a rápida caminhada pelas
ruas da região, com direito
ao tradicional cafezinho e
nori, Alckmin, que lidera a
corrida ao governo paulista,
prometeu também apoio às
micro e pequenas empresas
e destacou a parceria entre
o Estado e o Japão. Sem-
pre cercado por uma multi-
dão, cumpriu o ritual de pin-
tar um dos olhos do daruma
enquanto fazia seu pedido.
Ao Jornal Nippak,
Alckmin afirmou gostar mui-
to do Bairro Oriental.

ALDO SHIGUTI

Dois em SP, dois em Brasília... A comunidade
nikkei espera por seus representantes

––––—––—––—–| pág 07

Diretoria e médicos do
Santa Cruz selam trégua
A diretoria do Hospital Santa
Cruz convocou coletiva de
imprensa no dia 23 de setem-
bro para anunciar algumas
decisões. A primeira, confor-
me havia antecipado o Jornal
Nippak, foi a posse do se-
gundo vice-presidente, Rena-

–––——––––––––——–––––—–––——–––—–| pág 03

to Nakaya – Tsutomu Naka-
mura, o primeiro vice-presi-
dente, que deveria assumir
automaticamente, encontra-se
no Japão –, como sucessor
do médico Kenji Nakiri, que
renunciou ao cargo de presi-
dente no dia 2 de setembro.

Bunkyo recebe
doação da
maquete do Boeing
747-400 da JAL
Como agradecimento aos
nipo-brasileiros que colabora-
ram na campanha de abaixo-
assinado “Pela continuidade
do vôo direto Tokyo/São Pau-
lo”, a JAL doou ao Bunkyo
uma maquete do Boeing 747-
400 utilizado nos voos entre o
Brasil e o Japão, para que seja
exposta no Museu Histórico
da Imigração Japonesa no
Brasil. Apesar da campanha
de abaixo-assinado que resul-
tou no envio ao Japão de mais
de 10 mil assinaturas, a JAL
realizou segunda-feira (27), o
último voo direto pela rota
Brasil-Japão.

––––——–––| págs. 6 a 11
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BASTOS – Cerca de 300 ex-alunos do Ginásio
Estadual Professora Tsuya Ohno Kimura
(Geptok), da cidade de Bastos, formados entre
1960 e 1972, prestigiaram o I Encontro do ex-
estudantes da instituição, realizado no período de
4 a 6 de setembro, naquele município. O evento,
que contou com a participação de 200 acompa-
nhantes dos ex-alunos, teve uma programação
concorrida, com diversas atividades culturais. A
finalidade do encontro foi agradecer a escola e
os mestres e funcionários pela formação propor-
cionada a cada um dos formandos e realizar uma
confraternização entre os ex-alunos.
Leia mais na página 5

CEREJEIRAS – Cerca de 20 mudas de ár-
vore cerejeira da variedade Himalaia foram
plantadas na manhã do dia 24 no canteiro cen-
tral da Avenida Governador Carvalho Pinto, na
Penha, zona Leste de São Paulo. A iniciativa é
do presidente do Grupo King e ex-deputado,
Hatiro Shimomoto. O procedimento contou

com a participação do Secretário do Verde e
Meio Ambiente, Eduardo Jorge; do subprefei-
to da Penha, Cássio Freire Loschiavo; e de
representantes de entidades do bairro. As mu-
das procedentes de São Roque fazem parte de
um total de 100 pés já plantados naquela re-
gião.

AFLORD – Em Arujá (SP), a Associação dos
Floricultores da Região da Via Dutra
(Aflord) promoveu um jantar no dia 15 de
setembro em homenagem aos candidatos que
melhor representam seus anseios na Assem-

A esposa Masako e o filho Marcelo prestigiaram o
evento

Assessoria de Elzo Sigueta presente ao jantar

Elzo Sigueta com o presidente Hayashi-san e o
vice Mitsuji Otsubo

Elzo Sigueta agradece a presença e o apoio dos
associados, tendo ao lado o deputado federal
Walter Ihoshi

bléia Legislativa e na Câmara Federal. Elzo
Sigueta e Walter Ihoshi, respectivamente, can-
didatos a deputado estadual e federal, recebe-
ram manifestações de apoio de vários direto-
res da entidade.

MARCO DA PAZ – O deputado federal
Walter Ihoshi (DEM) participou, no último
dia 21, da festa de comemoração dos 10 anos
de existência do monumento Marco da Paz,
no auditório da Secretaria de Justiça, locali-
zada no Pátio do Colégio. O evento foi orga-
nizado pela Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), patrona do projeto, e pelo ide-
alizador do Marco da Paz, o assessor espe-

cial da presidência da entidade,  Gaetano
Brancati Luigi. Emocionado, o presidente da
ACSP, Alencar Burti, ressaltou a importân-
cia deste monumento. “A ideia do Marco da
Paz surgiu há dez anos. Na época, a semen-
te foi plantada, cresceu e virou esta bela ár-
vore. O mundo precisa dessa cultura de paz,
inclusive nos negócios. Na paz é que os ne-
gócios são fechados”, afirmou.

99 ANOS DA GV – Em um clima de muita
descontração os ex-alunos, professores, dire-
tores e funcionários da Escola Técnica Esta-
dual “Getúlio Vargas”, participaram no dia 18
de setembro de um grande evento comemora-
tivo dos 99 anos de fundação daquela institui-
ção de ensino. O evento foi realizado na chur-
rascaria do Clube Atlético Juventus, zona Les-
te de São Paulo, e foi preparativo para os fes-

tejos do Centenário do estabelecimento que
deverá acontecer em setembro de 2011. O
engenheiro Mario Saito, um dos coordenado-
res do encontro, destacou que além de festejar
o aniversário, o objetivo foi promover o reen-
contro de amigos, antigos companheiros, cole-
gas de turma e professores; um verdadeiro
encontro marcado por fortes emoções para os
participantes. Leia mais na pág 4

JUNJI ABE EM LORENA – Nem mes-
mo a chuva forte foi capaz de impedir que
mais de 300 pessoas se reunissem para uma
manifestação política em favor do candidato
a deputado federal Junji Abe em Lorena, no
último dia 24. O encontro foi organizado pelo
vereador Marcelo Alvarenga (PSDB) e con-
tou com a participação de autoridades políti-
cas, líderes comunitários e empresários.

10º INTERKAIKANS – Realizada no últi-
mo dia 19 no Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa e de Assistência Social),
a 10ª edição do Interkaikans – gincana es-
portiva, cultural e beneficente – foi retomada
por jovens de cinco entidades nipo-brasileiras
– Seinen Bunkyo, Movimento Jovem, Mogi
das Cruzes/Cocuera/Jacareí, Uceg e Vila
Carrão após um intervalo de oito anos. Wal-
ter Ihoshi (DEM) prestigiou o encerramento,
que teve seu total apoio, como nos anos ante-
riores, antes de ser parlamentar.

Walter Ihoshi após ressaltar a importância do
Interkaikans para a comunidade nipo-brasileira
e para a sociedade em geral

Claudio Kurita, Andre Andako, Carlos Agena,
deputado Walter Ihoshi, Fábio Yamada, Carolina
Yamauti e Marcelo Hideshima

Deputado Ihoshi com os participantes do
Interkaikans 2010

COTIA SEINEN –  O candidato a deputado
federal Junji Abe (DEM) prestigiou no último
dia 19 a 15ª Competição Nikkei Mirim de Atle-
tismo, realizada em Caieiras. O evento contou
com a participação de atletas de diversas ci-
dades, e Mogi das Cruzes foi representada por
uma grande delegação. Recepcionaram os par-
ticipantes o presidente da Associação Nikkei

Mirim de Atletismo, Yuudo Yassunaga; o pre-
sidente da Associação Até a Vista, Mario Ki-
noshita; e o secretário municipal de Esportes
de Caieiras, José Luiz de Abreu. O candidato
esteve também na comemoração do 55º ani-
versário de Cotia Seinem e do 51º aniversário
de imigração do Hanayome, no Centro Espor-
tivo do Kokushikan, em São Roque.
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C0MUNIDADE/HOSPITAL SANTA CRUZ

Médicos do Santa Cruz
esperam “limpeza” no hospital

Adiretoria do Hospital
Santa Cruz convocou
coletiva de imprensa

no dia 23 de setembro para
anunciar algumas decisões. A
primeira, conforme havia an-
tecipado o Jornal Nippak, foi
a posse do segundo vice-pre-
sidente, Renato Nakaya –
Tsutomu Nakamura, o primei-
ro vice-presidente, que deve-
ria assumir automaticamente,
encontra-se no Japão –, como
sucessor do médico Kenji
Nakiri, que renunciou ao car-
go de presidente no dia 2 de
setembro. Nakaya deve pre-
encher a vaga até o fim do
mandato, daqui a um ano e
meio.

A reunião, da qual partici-
param também o presidente do
Corpo Clínico, Yuwa Ishara,
além do terceiro vice-presiden-
te, Eiji Denda e dos diretores
Leonel Fernandes, Salvatore
Sposato e Carlos Ito, serviu
também para tentar colocar um
ponto final à crise que amea-
çava o funcionamento do hos-
pital, a mais antiga e importante
instituição de cooperação nipo-
brasileira.

Nakaya admitiu que não
estava preparado para enfren-
tar a “turbulência”, pois per-
tence ao segmento econômi-
co – preside a Sakura Nakaya
Alimentos – mas aceitou a
“missão de coordenar e cons-
truir uma unidade”. Segundo
ele, uma das questões aponta-
das pelo Corpo Clínico como
possível foco de irregularida-
de, as terceirizações, “estão
normalizados” e “com núme-
ro até avantajados, o que é
uma grande motivação”.

“Hoje, todo o hospital está
unido para tornar esta casa
uma unidade hospitalar exem-
plar dentro da nossa socieda-
de”.

O presidente do Corpo Clí-
nico, Yuwa Ishara, um dos co-
ordenadores do movimento de
“moralização” do hospital e que
culminou com a renúncia do
então presidente Kenji Nakiri,
explicou que a Associação do
Médicos é considerada uma
“oposição dentro do hospital”.
“Trata-se de uma interpretação
errônea porque a associação
existe para ajudar a construir

um hospital de boa qualidade”.
Segundo ele, havia uma “insa-
tisfação com o ex-presidente e
com a posse de Renato Nakaya
abriu-se um canal de comuni-
cação que tem ajudado a supe-
rar os problemas”. “O Corpo
Clínico está pronto para coope-
rar na reestruturação e cresci-
mento do hospital, mas não abri-
mos mão de nossas reivindica-
ções”, disse.

Eiji Denda destacou a ra-
pidez” com que os fatos acon-
teceram e que “superado o
susto, estamos funcionando
normalmente”. “Acredito que
este episódio vai revitalizar to-

das as pessoas que trabalham
no hospital, afinal, é um expe-
riência que o hospital nunca
experimentou”, afirmou, acres-
centando que “se for preciso
sua sangue [pelo hospital] vou
suar sangue”.

Nakaya afirmou que um
dos trabalhos da diretoria da-
qui para frente será o de rene-
gociar a dívida do Santa Cruz,
hoje em cerca de R$ 27 mi-
lhões. Segundo ele, todas as
propostas da “antiga oposição”
serão atendidas numa busca de
transparência. Conforme reve-
lou o Jornal Nippak, a ideia
é contratar uma auditoria ex-

terna para apurar o caso.

Limpeza – O novo presiden-
te admitiu que o “hospital se
sente prejudicado [por eventu-
ais desvios de recursos] en-
quanto instituição hospitalar e,
respondendo a um questiona-
mento do Jornal Nippak se a
diretoria não tinha conheci-
mento das supostas irregulari-
dades, Nakaya disse que a di-
retoria só acompanhava “os
números apresentados no ba-
lanço e balancete”. “O opera-
cional a gente não fica saben-
do”, afirmou, explicando que
espera mudar tal procedimen-
to com uma gestão de “com-
partilhamento” e “envolvimen-
to” do Corpo Clínico.

Segundo Yuwa, “a saída do
principal responsável pelo des-
contentamento dos médicos”
não impede que o Corpo Clíni-
co continue cobrando da dire-
toria. “O movimento do Corpo
Clínico não foi um movimento
pessoal, de uma pessoa queren-
do tirar outra pessoa, mas fo-
ram tantos erros que pela pri-
meira o Corpo Clínico se uniu”,
conta Yuwa, destacando que
espera que as arestas sejam
definitivamente aparadas.

Espera – “Vamos agurdar as
providências. Tudo que foi fei-
to de errado precisa ser levan-
tado e cobraremos uma puni-
ção se for constatado que es-
ses erros foram intencionais”.
“É preciso limpar a instituição
para que ela volte a ter credibi-
lidade”, afirmou Ishara.

(Aldo Shiguti)

ALDO SHIGUTI

Diretoria convocou coletiva para anunciar que adotará medidas: canal de comunicação deve ser maior

O novo presidente, Renato Nakaya, e o médico Yuwa Ishara

Como agradecimento aos
nipo-brasileiros que colabora-
ram na campanha de abaixo-
assinado “Pela continuidade do
vôo direto Tokyo/São Paulo”,
a Japan Airlines (JAL) doou
ao Bunkyo uma maquete do
Boeing 747-400 utilizado nos
voos entre o Brasil e o Japão,
para que seja exposta no Mu-
seu Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil.

Apesar da campanha de
abaixo-assinado, coordenada
pelo Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e
de Assistência Social) e pelo
Kenren (Federação das Asso-
ciações de Províncias do Ja-
pão no Brasil), que resultou no
envio ao Japão de mais de 10
mil assinaturas, a Japan Airlines
realizou na noite de segunda-
feira (27), o último voo direto
pela rota Brasil-Japão.

Como forma de registrar

COMUNIDADE/ROTA BRASIL-JAPÃO

Bunkyo recebe doação da
maquete do Boeing 747 da JAL

esta data, os representantes da
Japan Airlines International Co.
Ltd., Hiroyuki Hioka, CEO The
Americas, e Hiroyasu Konishi,
diretor Representante no Bra-
sil, estiveram no Salão Nobre
do Bunkyo para a doação da
maquete da aeronave e foram
recebidos por Kihatiro Kita e
Kokei Uehara, respectivamente
presidente e presidente de hon-
ra da entidade.

“Já sentimos muita sauda-
de e este avião vai nos matar
esta saudade”, disse o presi-
dente Kita em seu agradeci-
mento à doação, antecipando
que, para novembro está sen-
do planejada uma exposição
sobre os 25 anos do movimen-
to dekassegui e “queremos
expor este avião”. Ao finalizar,
ressaltou “aguardamos o mais
breve retorno da rota Brasil –
Japão”.

(do site do Bunkyo)

DIVULGAÇÃO/BUNKYO

Kokei Uehara e Kihatiro Kita, respectivamente presidente de honra
e presidente do Bunkyo, e os representantes da JAL, Hiroyuki Hioka,
e Hiroyasu Konishi
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COMUNIDADE/99 ANOS DA GV

Encontro reúne ex-alunos e
funcionários da Escola Técnica

Oclima de saudosismo
esteve em alta entre as
exatas 220 pessoas

que participaram do encontro
comemorativo do 99o aniver-
sário da Escola Técnica Esta-
dual “Getúlio Vargas” realiza-
do no dia 18 de setembro, na
churrascaria do Clube Atléti-
co Juventus, zona Leste de
São Paulo. O evento que mar-
cou um reencontro de emo-
ções fortes para os ex-alunos,
professores, diretores e funci-
onários, companheiros da ins-
tituição de ensino, foi um pre-
parativo para os festejos do
centenário do estabelecimen-
to previsto para acontecer em
setembro de 2011. Durante o
encontro foram promovidos
sorteios e bingo beneficentes
com prendas oferecidas pelos
participantes. Organizado por
Mário Ianeta, 88 anos, então
diretor da GV nos anos 50 e
60, com a colaboração de vo-
luntários como Mário Izumi
Saito (formado de 1962) e
Hermiro Yamaguti, o encontro
é realizado anualmente desde
1986, com participação de ex-
estudantes egressos da escola
do bairro do Brás, considera-
da na época “Escola de Imi-
grantes”. Atualmente os anti-
gos e atuais professores rema-
nescentes daquelas décadas
estão com idades entre 60 e
90 anos de idade.

Durante o encontro os ami-
gos de turmas da GV conver-
saram muito, mataram as sau-
dades, trocaram impressões e
contatos para a realização de
novos eventos. Mario Saito
que fez um curso industrial
básico de mecânica de auto-
móveis na Escola GV entre
1959 e 1962 lembra que a con-
vivência com os amigos mar-
cou muito na época. “Tínha-
mos aulas na escola em perío-
do integral aonde eu chegava
sempre entre 6h30 e 7h, como
eu fazia parte de um regime
de pessoas que não tinham al-
tura suficiente dos padrões
normais de estatura para tra-
balhar com tornos, ou seja, fa-
zia parte da turma dos subnu-
tridos, era obrigado a tomar
café da manhã, almoçar, me-
renda e jantar na escola e ia
embora pra casa 18h30. De
manhã tinham aulas teóricas,
à tarde oficina, outras vezes de
manhã oficina e a tarde aula
teórica.

Como forma de registrar o
encontro Mario Saito está pre-
parando um trabalho de pes-
quisa sobre o histórico dos
egressos da GV que está 90%
pronto, será um documento e
testemunho sobre as celebri-
dades e personalidades impor-
tantes do cenário nacional que
estudaram na escola, profissi-
onais nas áreas da arte e in-
dustrial. “Neste encontro

quantas histórias dos colegas
chegaram ao meu conheci-
mento, como um ex-aluno que
foi diretor da Ford; outro que
é dono de uma grande empre-
sa; outro juiz de direito; surgiu
uma porção de nomes. Todas
essas pessoas vão passar um
material para ser incluído e
complementar o trabalho que
estou desenvolvendo, vai enri-
quecer o livro”, destaca.

Mario Saito disse que du-
rante o encontro houve alguns
contatos com representantes
da escola como coordenador
de curso, professores que atu-
am na secretaria da escola e
que fazem parte da comissão
dos festejos do centenário.
“Acredito que do clima que se
despertou existe um sentimen-
to muito forte de que as co-
memorações do centenário no
próximo ano dê certo. O pes-
soal está muito motivado, per-
guntam muito, tenho contado
um pouco da história da esco-
la que muitos não conheciam,
portanto é coisa nova, algumas
coisas para muita gente foi
uma surpresa. As pessoas não
tem noção do que foi a escola
no passado, no tempo em que
ela estava no bairro do Brás”,
afirma.

Origem – Mario Saito expli-
ca que a comemoração do cen-
tenário é na verdade da esco-
la que originou a GV, isto é, a
Escola Profissional Masculina
criada no dia 28 de setembro
de 1911, quando durante a sua
trajetória teve várias denomi-
nações. Em 1931 passou a se
chamar Escola Profissional e

Industrial de São Paulo; em
1934 passou a ser Instituto
Profissional Masculino; em
1942 mudou de nome para
Escola Técnica de São Paulo,
porém como já existia outro
estabelecimento de mesmo
nome, a denominação foi subs-
tituída para Escola Técnica
Estadual “Getúlio Vargas”.
Com a nova reestruturação do
ensino profissional pelo gover-
no em 1963 a GV encerrou as
atividades sendo
desmembrada em três, dando
origem à escola do curso téc-
nico no bairro do Ipiranga; a
Escola Técnica Estadual
“Martin Luter King” no
Tatuapé; e a Escola Técnica
Estadual “José Rocha Men-
des”, na Vila Prudente. “Na
verdade a comemoração do
centenário é da escola de ori-

gem, a Escola Profissional
Masculina criada no dia 28 de
setembro de 1911.

Para Mario Saito muita
gente não imaginava que a GV
do Brás como os ex-alunos
chamam, tem uma história “fa-
bulosa e interessante” com
uma contribuição imensa para
o Brasil. Ele acredita que a
cobertura da mídia como a do
Jornal Nippak de forma iné-
dita não existe em lugar ne-
nhum, por isso o livro é um
sonho que dará certo e que no
ano que vem será publicado,
para contar a história da esco-
la, um conhecimento que ad-
quiriu no trabalho que desen-
volveu nos quase cinco anos
de pesquisa, para ser difundi-
do e levado ao conhecimento
da sociedade.

“A GV formou muitas ce-
lebridades, isso foi uma grata
surpresa no meu trabalho de
pesquisa. As celebrações que
aconteceram, a contribuição
de centenas de nomes de pes-
soas importantes na área in-
dustrial que encontrei no even-
to, a contribuição que os egres-
sos da GV prestaram no de-
senvolvimento da indústria au-
tomobilística e todas as áreas
do setor industrial, acadêmica,
política, cultural, nas artes da
pintura e escultura. O livro
será uma contribuição que que-
ro deixar para a educação e a
historiografia do ensino profis-
sional no Brasil”, assegura.

Veja mais fotos à pág. 2
(Afonso José de Sousa)

AFONSO JOSÉ DE SOUSA

O evento marcou um reencontro de fortes emoções para ex-lunos e funcionários da Getúlio Vargas

Mário Saito que ajudou a organizar o evento: “Estamos motivados”

Sushi bar e restaurante Hideki

Serviço: caixa, recepcionista
e garçonete

Procuramos mulheres para futura contratação, ter noções

de informática, ter o básico da língua japonesa, facilidade

em lidar com o público, mais detalhes na entrevista.

De preferência morar nas mediações

Rua Treze de Maio 1050 – Bela Vista – São Paulo – SP

Tel: 3283-1833  —  Falar com Rubens ou Ilton

Ryue Nishizawa, renomado
arquiteto japonês e ganhador
do prêmio Pritzker 2010, este-
ve em Curitiba no dia 20 de
setembro para proferir a Pa-
lestra promovida pelo Consu-
lado Geral do Japão em Curi-
tiba, Fundação Japão e Uni-
versidade Positivo.

O arquiteto se apresentou
diante de uma platéia lotada
(aproximadamente 800 pesso-
as) de alunos, professores e
profissionais da área de arqui-
tetura de Curitiba, Maringá,
Londrina e de outros estados
como São Paulo e Santa Ca-
tarina.

Antes da palestra, o coor-
denador do Curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da Univer-
sidade Positivo, Professor
Orlando Ribeiro, saudou o ar-
quiteto e agradeceu o Consu-
lado Geral do Japão em Curi-
tiba e a Fundação Japão pela
oportunidade de sediar o
evento na Universidade Posi-
tivo.

 Em seguida, Nishizawa foi
homenageado pelo arquiteto

Manoel Coelho que o presen-
teou com o livro de sua auto-
ria, e pelos alunos do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade que entregaram
uma cesta cheia de lembran-
ças brasileiras.

Após a homenagem, o ar-
quiteto proferiu sua palestra
por aproximadamente uma
hora, apresentando e explican-
do sobre alguns de seus proje-

CIDADES/CURITIBA

Vencedor do Prêmio Pritzker 2010, arquiteto japonês Ryue
Nishizawa ministra palestra em Curitiba

tos arquitetônicos espalhados
pelo mundo.

Nishizawa destacou que na
elaboração de um projeto sem-
pre inicia o processo analisan-
do o objetivo desta construção,
como quem utilizará este es-
paço e para que será utilizado,
sempre preocupado com o
conforto e o bem-estar das
pessoas. Outro aspecto desta-
cado nos seus projetos é a in-

tegração da sua obra à natu-
reza, criando espaços de fácil
contato entre as pessoas que
estão no interior e no exterior
da construção.

Relatou também que, quan-
do inicia um projeto,  não bus-
ca necessariamente as refe-
rências na cultura japonesa,
mas ao final do processo sem-
pre percebe que os espaços
criados carregam alguma de
suas influências, o que consi-
dera natural por ser japonês.
Por estas razões é que se sen-
te muito honrado em ser lau-
reado com o prêmio Pritzker
2010, juntamente com a sua
parceira Kazuyo Sejima
(SANAA), pois prova que o
seu trabalho foi reconhecido
pelo mundo todo. Assim, se
mostra bastante satisfeito em
saber que através da arquite-
tura está cooperando para a
divulgação da cultura japone-
sa em outros países.

Após a palestra, o arquite-
to visitou casas de arquitetos
curitibanos e apreciou o plane-
jamento urbano de Curitiba.

Professor Orlando Ribeiro (dir) saudou o arquiteto japonês

DIVULGAÇÃO

COLUNA DA ERIKA SUMIDA

Undokai
Semana passada foi o dia

dos undokais nas escolas do
Japão. Undokai é a gincana
das escolas japonesas, com
intuito de integrar pais de alu-
nos, alunos, professores, en-
fim, a escola no geral.

E confesso que participar
do undokai não é nada fácil,
nem para os pais e nem para
os alunos, aqui no Japão, até
a semana passada estava um
calor de rachar, agora imagi-
nem os alunos tendo que en-
saiar todos os dias para o un-
dokai, com o sol na cabeça.
E para as mães cabe a tare-
fa de fazer todo o preparati-
vo para a gincana, desde o
bentô (marmita), bebidas,
encerados, cadeiras, guarda-
sol e barraca.

O undokai aqui é bem es-
truturado, os pais veem pre-
parado para a gincana, a
maioria tem barraca e todo o
apetrecho para tornar a jor-
nada mais confortável! E a
disputa de lugar começa
cedo, de madrugada ja tem
pai, procurando o melhor lu-
gar para montar o acampa-
mento da familia.

Mas, quando fui no undo-
kai da minha filha, uma bar-
raca me chamou a atenção,
nela tinha um cartaz escrito:
“Para Estrangeiros” e em
baixo a frase em japonês:
“Gaikokujin bashio”, ou seja,
tinha uma barraca destinada
para os estrangeiros, pois são
bem numerosos nessa esco-
la.

A minha surpresa é que
nenhum brasileiro quis ficar
na barraca, pois alegaram
que isso seria uma forma de
discriminação. Ora, ora gen-
te! Eu não vejo nada
discriminativo nesse ato, a
barraca estava localizada no
melhor lugar do undokai, com
vista privilegiada, na sombra,
e com muito vento, eu pen-
sei:” É aqui mesmo que vou
ficar!” Em nenhuma escola
tive tanta mordomia assim,
imagina, uma barraca desti-
nada só para a minha familia!
E foi ali que fiquei, o undokai
inteiro na sombra, e a minha
familia ficou ali sozinha, já
que ninguem quis nos fazer
companhia, por achar a bar-
raca um motivo de diferenci-
ação racial.

A partir daí ja da para en-
tender a cabeça de brasileiro
em terras nipônicas, a discri-
minação está na cabeça dos
próprios brasileiros, quem em
sã consciência, despensaria
um lugar privilegiado que fora

especialmente reservado para
o uso da sua família? Certa-
mente, a diferenciação raci-
al está no ponto de vista de
cada um, e isso pode ser
muito subjetivo, mas para
mim estava claro que trata-
va-se de uma atenção espe-
cial.

Ouvi um pai japonês falar
que isso é “ sabetsu” ou dis-
criminação, eu virei pra ele e
respondi que não é sabetsu é
“tokubetsu”, ou seja especi-
al. e ainda falei, olhe la a sua
familia toda espremida numa
sombra de um guarda-sol que
mal cabe a sua esposa, e olha
o lugar que vocês estão,
cheio de barro e longe, muito
longe, mas agora olha pra
minha familia, na sombra,
com vento, e toda esparra-
mada na barraca e sem pre-
cisar levantar para assistir a
gincana.

Na minha opinião, é a ma-
neira que se vê as situações
apresentadas é que faz uma
situação ser boa ou má para
cada um. É tudo muito sub-
jetivo, porque um ambiente
ruim muitas vezes é causado
pela própria consciência das
pessoas. E falando isso para
o meu chefe, ele falou que o
povo é muito mais pessimis-
ta do que otimista, porque é
muito mais fácil criticar do
que agradecer, e ele me dis-
se que se ele tivesse ido nes-
se undokai, ele seria o primei-
ro a estar ali em baixo da
barraca! E ainda falou, que
nunca viu isso em escola ne-
nhuma, pois no undokai dos
filhos dele ele tem que levar
a barraca, montar a barraca,
depois desmontar a barraca
e carregar a barraca nova-
mente. Se todas as escolas
pensassem assim, o undokai
seria mais fácil, segundo o
meu chefe, que é japonês,
mas tem uma mente muito di-
ferente da maioria dos japo-
neses aqui, pois morou sete
anos nos Estados Unidos, e
já passou por todos os pro-
blemas que nós, dekasseguis
enfrentamos.

E assim foi o undokai des-
te ano, multicultural, e com a
intenção de integrar além da
escola, uma interação social,
onde deveríamos observar
com atenção e colocar em
prática na vida cotidiana.

*Erika Sumida é natural de Ara-
çatuba e há 12 anos mora no Ja-
pão, onde trabalha com desen-
volvimento e criação. E-mail:
erikasumida@hotmail.com
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Clima de emoção marca o 1º Mega Encontro dos
Ex-Formandos do ginásio “Tsuya Ohno Kimura”

Acontecimentos expres-
sivos que marcaram a
vida de centenas de

alunos do Ginásio Estadual
Professora Tsuya Ohno Kimu-
ra – Geptok, da cidade de Bas-
tos (549 quilômetros de São
Paulo), formados entre 1960 e
1972, foram revividos por cer-
ca de 300 ex-estudantes e seus
200 acompanhantes durante o
I Encontro dos ex-alunos da
instituição, realizado entre os
dias 4 e 6 de setembro. Orga-
nizado 50 anos depois da for-
matura da primeira turma, o
evento contou com uma pro-
gramação concorrida para os
participantes, com várias ati-
vidades culturais, descerra-
mento de placa comemorativa
no ginásio, visitas, plantio de
árvores, promovidas no Kaikan
da Associação Cultural e Es-
portiva Nipo-Brasileira de Bas-
tos (Acenba), e práticas espor-
tivas no Bastos Golf Club. O
objetivo do encontro de acor-
do com o coordenador da co-
missão organizadora de São
Paulo, Jorge Masatoshi Oki,
foi agradecer a escola e os
mestres e funcionários pela
formação proporcionada a
cada um dos formandos e re-
alizar uma confraternização
entre os ex-alunos.

Na ocasião o grupo forma-
do hoje por cidadãos e profis-
sionais procedentes de várias
cidades do Brasil e do mundo,
compartilhou fortes emoções e
recordações de uma época
nostálgica para uma parcela
privilegiada de antigos alunos.
Do exterior destaca-se a par-
ticipação de formandos que
hoje trabalham em vários paí-
ses e para participar do even-
to anteciparam o retorno para
o Brasil ou fizeram uma via-
gem especial. Como os casos
de Sakae Murakami que veio
da França; Leonor Koga da
Inglaterra; e Mariko Ono da
Argentina. Além de Shuji Ma-
ruyama do Japão; Lucia Kudo
dos Estados Unidos; Erasmo

Russo Junior da África do Sul,
e ex-alunos que vieram das
regiões Norte e Sul do país.

Os organizadores decidi-
ram que o plantio de duas mu-
das de Ipê amarelo, árvore sím-
bolo do município de Bastos,
deixaria marcado o encontro
significativo. No entanto os
formandos participaram de
várias atividades, no primeiro
dia do evento receberam boas-
vindas com um city tour de
ônibus na cidade, visitando os

pontos que alguns não viam há
mais de 40 anos. “A pequena
cidade que era delimitada por
três córregos que à circunda-
vam cresceu muito e ultrapas-
sou os limites indo muito além
dos riachos em todos os senti-
dos. As ruas, então descalças,
estão asfaltadas. Muita mu-
dança ocorreu, muito progres-
so”, destaca Jorge Oki.

Em seguida o grupo visitou
uma pequena queda d’água
num ribeirão próximo à cidade

onde os alunos costumavam
fazer piqueniques. No ginásio
de esportes do Geptok foi rea-
lizada uma seção solene segui-
da do canto do Hino Nacional
em frente aos Pavilhões Na-
cional, de São Paulo, de Bas-
tos e da Escola, e apresenta-
ção do Hino a Bastos. Após
os discursos dos coordenado-
res do encontro, do diretor da
escola e da Prefeita de Bas-
tos, Virgínia Pereira da Silva
Fernandes (PSDB), foi des-
cerrada placa comemorativa
do encontro; acompanhada de
plantios de ipê amarelo –
Tabebuia crysotricha.

Bem comum – De acordo
com Jorge Oki existe um im-
portante elo que justifica o
plantio das árvores. A Escola
Estadual Águia de Haia insta-
lada hoje no prédio onde na
época formou a maioria dos
participantes, funcionava o gi-
násio Geptok. “Na época de-
vido aos poucos recursos do
Estado para a escola, os pró-
prios alunos arrecadaram fun-
dos, e em mutirão construíram
uma quadra poliesportiva e o

ARQUIVO PESSOAL

Encontro contou com a participação de cerca de 300 ex-alunos e aproxidamente 200 familiares

Objetivo foi o de agradecer escola, mestres e funcionários

campo de futebol com o apoio
dos professores e da direção”,
lembra.

Fechando a programação
do primeiro dia foi servido um
jantar comemorativo tendo
como prato principal Bifun,
servido pelos voluntários da
Associação Soroban de Bas-
tos, responsáveis pela realiza-
ção da Festa anual do Bifun.
Após a refeição que teve be-
bidas servidas por membros da
Associação de Voluntários de
Combate ao Câncer de Bas-
tos, foi promovido um baile
animado pela Orquestra Leo-
poldo considerada na época o
que de melhor existia na região.
“Alguns puderam efetivamen-
te matar a saudade dos anti-
gos flertes, inclusive, além dos
gostosos bate papos e abra-
ços”, afirma.

No dia 5 a primeira ativi-
dade foi uma missa de ação de
graças na Igreja Matriz de
Bastos às 10h30. No um almo-
ço festivo com discursos e en-
trega de troféus aos professo-
res e funcionários destacou-se
a presença do professor Mi-
noru Sassaki que completa 50
anos de magistério este ano e
organizando um ciclo de pales-
tras na Escola São José em
conjunto com o professor da
Universidade de São Paulo,
Iissei Watanabe, formando de
1960. Outro destaque durante
a refeição foi a inspetora de
alunos, Missako Goto, a apre-
sentação de um vídeo que le-
vou os participantes a recor-
dar os bons tempos com ima-
gens da época.

O jantar do domingo man-
teve o brilho com discursos dos
representantes de turmas,
exemplo dos formandos de
1964 que recordaram a dedi-
cada professora Tsuya Ohno
Kimura, que deixou a sua car-
reira de mestre no Colégio
Anglo Latino de São Paulo
para acompanhar o marido, o
médico dr Takeo Kimura,
prestador de muitos serviços

aos cidadãos bastenses. Após
os discursos a programação do
dia foi encerrada com a reali-
zação do Bom Odori que ani-
mou os participantes, seguido
de karaokê onde cantores
amadores mostraram suas ha-
bilidades.

Balanço – O mega encontro
dos ex-formandos foi encerra-
do no dia 6 no Bastos Golfe
Clube em um dia descontraído
com várias atividades esporti-
vas e recreativas que tiveram
início às 7h, quando alguns dis-
putaram um torneio relâmpago
de golfe, e outros um torneio de
gate ball no Bastos Gate Ball
Clube da cidade. Às 9h30 no
mesmo local foi realizado um
undokai com uma participação
dos ex-formandos e seus fami-
liares; depois de um descontra-
ído almoço, todos foram dividi-
dos em grupos e usufruíram das
instalações do clube pratican-
do atividades esportivas como
futebol society, vôlei, tênis, tran-
ca, piscina e karaokê. O encon-
tro foi encerrado com um jan-
tar no restaurante da socieda-
de recreativa.

Para Jorge Oki ficou a cer-
teza pelo semblante nas fotos,
que a grande maioria dos par-
ticipantes saiu satisfeita do
evento, deixando para trás
uma ponta de saudade do Bas-
tos Golf Clube. “Após três dias
de exaustivo (divertido e des-
contraído) ritmo de atividades,
a viagem de retorno deixou o
rescaldo da arrumação e da
reorganização”, finaliza. Uma
reunião está marcada para o
dia 18 de outubro quando será
feito um balanço do encontro
no restaurante Pei Hai, com o
objetivo de realizar um levan-
tamento de “bom e ruim” que
aconteceu, para quando hou-
ver outro evento similar, os or-
ganizadores saibam qual rumo
seguir e o respaldo adequado
à tomar.

Veja mais fotos à pág 2
(Afonso José de Sousa)
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Conhecidos como “re-
dondos”, costumam ter
no verão a melhor es-

tação para sua captura, e além
dos rebojos na superfície, pro-
porcionam grandes brigas ao
pescador.

Inicialmente, os pacus fo-
ram escolhidos para estar nos
tanques dos pesque-pagues
pela sua robustez e a caracte-
rística de brigar muito. Mesmos
de pequeno porte, costumam
dar trabalho. Imagina então se
for pego numa varinha de mão,
o pescador vai precisar de muita
paciência caso queira posar
com ele na foto.

De lá para cá, as espécies
foram aprimoradas e hoje ve-
mos nos lagos: pacus, patingas,
tambaquis e tambacus – cru-
zamento do tambaqui com o
pacu - finalizou numa espécie
forte e de porte maior que tu-
multua qualquer pescaria.

Isto é o que o pescador pro-
cura, principalmente na modali-
dade pesque e solte (pesca es-
portiva) que está aumentando
muito em número de adeptos.

Os redondos são mais ati-
vos na primavera ou verão, ou
seja, dias quentes. Em dias fri-
os também podem ser  captu-
rados no fundo, desde que água
lá embaixo proporcione o con-
forto necessário para que este-
jam comendo. Não tem frescu-
ra quando falamos em alimen-
tação. Praticamente pega em
tudo que você possa imaginar.

Sugestão de tralha
– Varas de ação média, de

15 a 20lb, com comprimento de
acordo com preferência pes-
soal (lembrando que quanto
mais comprido mais longo o
arremesso)

– Carretilha ou molinete
com capacidade de 100m de
linha 0,30mm

– Chumbo

– Anzol tipo chinu varian-
do de 5 a 8 ou similar. Pode-se
usar circle hook ou anzol circu-
lar que é o ideal para quem pes-
ca com vara na espera. A dife-
rença aqui é que, você não dá
aquela “fisgada” tradicional,
pois se assim o fizer, vai arran-
car o anzol da boca do peixe.
O procedimento é o seguinte:
percebendo que o peixe
abocanhou e está levando a
isca, é levantar a vara e travar
o equipamento. Isto faz o anzol
pelo seu formato, escorregar e
cravar no canto (canivete) da
boca do peixe. A partir daí é só
preparar para a briga.

Iscas Naturais
A lista é extensa vai das

tradicionais minhocas, minho-
cuçus, tripa de galinha, e:

1) Frios: mortadela, quei-
jo, salame e etc

No caso das salsichas,
opte pelas de frango caso pre-
fira que fiquem boiando.

Dica: Cortar o pedaço de
salsicha e iscar no anzol. Pe-
gar um pedaço de espaguete
e, transpassar a salsicha no
vão da abertura do anzol para
travar.

2) Pedaços de pães: fran-
cês amanhecido ou não, de
queijo

3) Massa: caseira com
queijo ou as industrializadas
(diversas marcas com as mais
variadas receitas) onde é só
misturar água.

– o melhor é usar de an-
zóis com mola (prendem me-
lhor a massa) ou chuveirinhos
especialmente montados para
a espécie (que já vem com
empates de aço)

4) Frutas: goiaba, banana,
acerola, pitanga e etc

A lista ainda inclui pedaços
de carnes, fígados de aves ou
boi, pequenos peixes inteiros ou
em pedaços, e até nozes. A
indicação de outros pescado-
res, vai facilitar a escolha, pois
aqui o que não vai faltar são
novidades.

Como vemos, não vai ser
por falta de isca que você vai
deixar de tentar o seu! Lem-
brar que a profundidade dela
pode fazer a diferença entre
pegar ou não, portanto o me-
lhor é ter 2 ou mais conjuntos,
montados em alturas diferentes.

Iscas Artificiais
Para melhorar a fisgada,

bom é mudar a vara para ação
rápida e como iscas: imitações
de pequenos peixes e ração
artificial.

No caso da imitação de ra-
ção: miçangas, sementes de
azeitonas e similares, EVA ou
cortiça faça uso de bóia
cevadeira (artefato que leva
um pouco de ração flutuante
para cevar e atrair os peixes).

Com miçangas e sementes,
vai precisar de uma pequenina
bóia (tipo lambari) para deixá-
la na profundidade desejada
(varia de 10cm a 1,5m). Co-
mece sempre próximo a super-
fície, caso não tenha sucesso,
aumente a distância.

Montagem
– Amarrar a linha que

vem da carretilha/molinete
numa ponta do girador que
acompanha a bóia cevadeira.
Na outra ponta, um pedaço de
linha (pelo menos 60cm) onde
vai a isca.

Técnica
Abastecer a bóia cevadeira

com ração flutuante e arre-
messar para meio do lago.
Antes da bóia bater nágua, tra-
var a linha para a isca ultra-
passar a bóia e posicionar à
frente.

A bóia ao bater na super-
fície, vai espalhar a ração
atraindo os peixes. Agora é
ficar de olho para a batida do
peixe que sempre é violenta,

com o afundamento imediato
da bóia.

Fisgado o peixe, é curtir a
briga e as tomadas de linha.
Regule a fricção e, aproveite
que a briga vai ser longa e
dura. Mantenha a linha sem-
pre esticada, pois se ele virar
pode romper a linha ao roçar
no corpo. A recomendação é
cansar bem o peixe antes de
levantá-lo para suas fotos.

Lembrar sempre dos cuida-
dos ao manusear o peixe, prin-
cipalmente se for um exemplar
de respeito.

Tralha complementar
– passaguá ou coador
– alicate de contenção
– alicate de bico (para re-

tirada do anzol)

Para conforto de quem pre-
fere iscas naturais

– suporte para vara ou
apoiador

– cadeira ou banco

Não esquecer do boné ou
chapéu e, do óculos de prote-
ção!!!

Informe-se sempre sobre o
que é permitido ou não dentro
do local, para não ter surpre-
sas depois.

Boas pescarias!!!

Mauro Yoshiaki Novalo

Agradecimentos:
Produtos Petersen

www.petersen.com.br

Pacus, patingas e tambacus:
É adrenalina pura!

Verão é a melhor estação para a captura dos chamados redondos

ARQUIVO PESSOAL



6 JORNAL NIPPAK São Paulo, 30 de setembro a 06 de outubro de 2010

ELEIÇÕES 2010

Mais de 200 mil brasileiros votam
no exterior; 11 mil estão no Japão

No próximo domingo, dia
3 de outubro,  mais de
200 mil eleitores bra-

sileiros residentes no exterior
devem votar para escolher o
novo presidente da República.

De acordo com as estatís-
ticas do eleitorado, disponíveis
no site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), dos
135.804.433 eleitores aptos a
votar nestas eleições, 200.392
residem no exterior e reque-
reram transferência do domi-
cílio para os países em que vi-
vem atualmente.

Há eleitores brasileiros
domiciliados nos cinco conti-
nentes, mas os três maiores
eleitorados dos 154 municípi-
os no exterior são Nova York
(EUA) com 21.076; Lisboa
(Portugal) com 12.360; e
Boston (EUA) com 12.330
eleitores. Os Estados Unidos
da América é o país com maior
número de eleitores no exteri-
or. São mais de 66 mil eleito-
res residentes em dez cidades
daquele país.

No Japão o número de elei-
tores aptos a votar para presi-
dente subiu de 5.373 nas elei-
ções de 2006 para 11.570 em
2010, isto é, cerca de 4,3% do
números dos mais de 260 mil
brasileiros no país.

Procedimentos – As missões
diplomáticas ou as repartições
consulares serão responsáveis
por informar aos eleitores hora
e local de votação. As seções
serão organizadas para funci-
onar nas sedes das embaixa-
das, nas próprias repartições
consulares ou em locais em que
funcionem serviços do gover-
no brasileiro.

O eleitor regularmente ins-
crito no exterior que não pu-
der comparecer à sua seção
eleitoral no dia do pleito deve-
rá, também, justificar sua au-
sência, “mediante requerimen-
to dirigido ao juiz eleitoral da
Zona Eleitoral do Exterior, a
ser entregue à repartição con-
sular ou missão diplomática”,
como determina a resolução
23.207.

Se não votar e deixar de
justificar sua ausência, além
das demais penalidades previs-
tas para quem não vota no ter-
ritório nacional, o eleitor resi-
dente fora do país ficará sujei-
to, ainda, à proibição de reque-
rer qualquer documento peran-
te a repartição diplomática a
que estiver subordinado, en-
quanto não se justificar.

Dúvidas freqüentes

1. Por que o brasileiro é obri-
gado a votar no exterior?

R. O voto é obrigatório a
todo cidadão brasileiro alfabe-
tizado maior de 18 e menor de
70 anos. Ao mudar de domicí-
lio seja no Brasil ou fora do país,
todo brasileiro deve atualizar
seus dados junto à Justiça Elei-
toral, para evitar o cancela-
mento de seu título. Por exem-
plo, ocorre cancelamento do
título do eleitor que não votar
e/ou justificar a ausência por
3 (três) vezes consecutivas, ou
seja, por 3 (três) turnos con-
secutivos.

Outro fato que é importan-
te lembrar é a possibilidade de
ocorrência de revisão do elei-
torado que alguns municípios
brasileiros realizam a fim de
confirmar o domicílio eleitoral
de todos os seus eleitores.
Nessa situação, todo cidadão
que não for encontrado no en-
dereço declarado à Justiça
Eleitoral, terá seu título de elei-
tor cancelado.

2. Quais documentos ofici-
ais brasileiros estão relaci-
onados ao título eleitoral?

R. O brasileiro que não está
quite com a Justiça Eleitoral
poderá ter problemas com a
regularização do CPF, com a
emissão e renovação do pas-
saporte, com a emissão de di-
ploma de conclusão de curso
superior. A plena quitação com
a Justiça Eleitoral é também
um dos requisitos essenciais
para posse em cargo público
no Brasil.

3. Qual a diferença entre o
eleitor que se encontra por
um período curto no exteri-
or e o brasileiro que mora
no exterior?

R. O brasileiro em trânsito
no exterior é aquele que tem
data para ir e para voltar ao
Brasil, em princípio, em um

período não superior a um ano.
Esses brasileiros pretendem
passar um curto período de
tempo fora do país, seja por
motivo de turismo, trabalho,
estudo, visita a um parente ou
amigo, etc.

Já o eleitor que mora no
exterior é aquele que fixou
domicílio voluntariamente e
pretende permanecer lá por
um prazo indeterminado. O
eleitor residente no exterior
deve transferir seu título para
o Cartório do Exterior, compa-
recendo à repartição diplomá-
tica brasileira onde irá regula-
rizar sua situação eleitoral tor-
nando-se apto a votar nas Elei-
ções Presidenciais. Em 2010,
o prazo encerrou no dia 05/05/
2010.

4. Para quais cargos votam
os eleitores que transferiram
seus títulos para o exterior?

R. Somente para Presiden-
te da República, no 1º e 2º tur-
no, caso ocorra.

5. Como se dá a justificati-
va do voto do eleitor que
está no exterior?

R. A legislação eleitoral
concede ao brasileiro em trân-
sito no exterior o prazo de 30
dias, a partir da data que re-
tornou ao Brasil, para justifi-
car a ausência às urnas peran-
te o Juiz de sua Zona Eleito-
ral. Deverá ser anexada cópia
de documento que comprove
as datas de saída e retorno do
país, tal como o passaporte
com carimbo de entrada no
Brasil e/ou ticket de passagem
que comprove o retorno, além
de outros documentos.

O TSE disponibiliza em sua
página na internet um requeri-
mento de justificativa de au-
sência às urnas, por meio do
qual os eleitores que estiverem
por um curto período, poderão
justificar sua ausência às ur-
nas. Basta imprimir e enviar
pelos correios, endereçado ao
Juiz responsável pelo Cartório
de seu domicílio eleitoral. O
prazo será de 60 dias conta-
dos da data de cada turno de
votação.

Os eleitores poderão obter
o endereço de sua zona eleito-
ral na internet, no sítio
www.tse.gov.br, consultando a
página do TRE do seu estado
em Institucional/Tribunais Re-

gionais. Exemplo: São Paulo -
www.tre-sp.gov.br

Importante: Não basta o
eleitor declarar que estava no
exterior, porquanto deverá ane-
xar documentos que compro-
vem a impossibilidade do com-
parecimento à seção eleitoral.
Exemplos: cópias de declara-
ção de estabelecimento de en-
sino, atestados médicos, inter-
câmbios, viajem (passagem ou
passaporte), declaração de ór-
gão público ou instituição pri-
vada atestando que estava tra-
balhando temporariamente,
longas distâncias (comprova-
do com cópias de documentos
de residência), etc.

6. Como deve proceder o
eleitor que está no exterior
e necessite comprovar que
está em dia com as suas obri-
gações eleitorais?

R. O comprovante oficial
se chama “Certidão de Quita-
ção Eleitoral” e pode ser obti-
do no sítio www.tse.gov.br.

7 Se o eleitor não conseguiu
se alistar ou transferir seu
título para o exterior antes
do fechamento do cadastro
em 5 de maio último, como
proceder durante esse perí-
odo?

R. O eleitor deverá acor-
rer às missões diplomáticas de
sua jurisdição e obter a CER-
TIDÃO DE FECHAMENTO
DE CADASTRO, lembrando
que, quando da reabertura do
cadastro eleitoral, provavel-
mente, em meados de novem-
bro próximo, ele deverá resol-
ver qualquer pendência junto
à Justiça Eleitoral.

8. O cidadão brasileiro que
mora no exterior deve estar
em situação legalizada no
país onde reside para regu-
larizar seu título eleitoral no
Brasil?

R. Não há qualquer víncu-
lo entre a situação de perma-
nência do brasileiro no país em
que está morando e as obriga-
ções atinentes a todo cidadão
da República Federativa do
Brasil. É importante frisar que
todas as informações forneci-
das às repartições diplomáticas
são estritamente confidenciais
e pertencem unicamente ao
governo brasileiro.

(Fonte: TRE-DF)

DIVULGAÇÃO

Eleitor regularmente inscrito no exterior devem votar para escolher o novo presidente da República

COLUNA DO JORGE NAGAO

1982, Recuerdos
Eleitorais

(JORGE NAGAO)

Depois de 19
anos, o brasileiro
votou novamente
para governador,
em 82. Às vésperas
da eleição, encon-
trava-me nas de-
pendências do jornal
O Estado de
S.Paulo, e fiquei sa-
bendo que estava
acontecendo, na-
quele momento, um
debate com os candidatos
Montoro, Jânio, Lula,
Reynaldão e Rogê. Eu esta-
va na hora certa, no lugar
certo, então fui ao auditório
do jornal e sentei-me. Ainda
não estava acreditando que
estava presenciando aquele
momento histórico quando
uma mão pesada bateu em
meu ombro. Era um seguran-
ça que, assim que o vi, indi-
cou-me a porta da saída. Vin-
guei-me do Estadão, publi-
cando o texto abaixo, um
compacto, na Folha de
S.Paulo, em 14.11.82.

Dia de Eleição

Nunca poderíamos imagi-
nar que o desastre da Copa
fosse tão rapidamente esque-
cido. O país do futebol, num
passe de mágica, converteu-
se no país das eleições. A
campanha eleitoral foi apa-
gando da memória os gols de
Paolo Rossi e o nome Falcão,
de craque querido, passou a
ser a odiada lei que silenciou
a divulgação de idéias na
mídia eletrônica.

Os debates voltaram e
desencadearam um saudável
processo de discussão políti-
ca. Lenta e gradualmente,
todo mundo foi envolvido pelo
vendaval democrático desta
excitante campanha.

Nos lares, novela e fute-
bol foram cedendo espaço
para a política. A preferên-
cia por este ou aquele parti-
do provocou alguns conflitos.
Pais janistas versus filhos
petistas, maridos peemede-
bistas discutindo com espo-
sas pedetistas e irmãos
pedessistas brigando entre si.

As gráficas faturaram
muito com a impressão de
milhões de panfletos. Não
satisfeitos com os “santi-
nhos”, os nada santos candi-
datos partiram para as picha-
ções. Muros e paredes foram
violentamente disputados.
Até que os pichadores se
defrontaram com o Profes-
sor Bardi que não hesitou em
escrever “m*rda” numa pi-
chação no MASP. Compro-
vado ficou que a ação dos
pichadores é debalde, quan-
do a reação é de Bardi...

Os desempregados apro-
veitaram para ganhar algum
trabalhando para os partidos,
mesmo não sendo o de sua
preferência. Foi estranho ver
um sujeito com camiseta de
um partido, boné de outro,

distribuindo panfleto de um
terceiro. Afinal, o desempre-
gado tinha que tirar partido da
situação. E da oposição.

E agora, finalmente, va-
mos às urnas. Todos falaram
o que tinham direito. Agora é
a vez de ouvir a voz das ur-
nas. Tremei, candidatos e ins-
titutos de pesquisas, chegou
a hora do apuro das apura-
ções.

E depois das eleições?
Que venha um Brasil novo,
esperançoso e democrático.
São os nossos votos.

.....................................................................

Neste mesmo período pu-
bliquei, no Rumores Paulistas,
do Pasquim, esta...

Entrevista com um eleitor
indeciso

RP- O senhor é realmen-
te um indeciso?

EI- Não sei. Às vezes,
acho que sou. Depois mudo
de ideia.

RP- O senhor é casado?
EI- Não. Ainda não en-

contrei um bom partido, tal-
vez por indecisão.

RP- O senhor tem candi-
dato a governador?

EI- Não. Ainda não en-
contrei um bom partido. In-
decisão minha.

RP- Os candidatos têm
procurado o senhor?

EI- Todos eles. Isso me
deixa ainda mais indeciso.

RP- Mas por qual partido
o seu coração balança?

EI- O PTDTDSTBMDB!
RP- Mas aí estão todos

eles.
EI- Pois é. Meu coração

está partido em 5 pedaços.
Ou será 6?

RP- Afinal de contas, o se-
nhor é de Direita, de Centro
ou de Esquerda?

EI- Olha, seu só sei que
quando vou à Rua Direita, no
Centro, fico à esquerda.

RP- A indecisão atrapa-
lha a sua vida?

EI- Sim. Ou não? Sei lá.
RP- Existe algo em que o

senhor é absolutamente con-
victo?

EI- Claro que tem. A mi-
nha indecisão, por exemplo.
Ou será que...

Neste momento, toma-
mos a decisão de encerrar a
entrevista.

*Jorge Nagao é jornalista e colu-
nista do site Primeiro Programa
(www.primeiroprograma.com.br).
E-mail: jlcnagao@uol.com.br

DIVULGAÇÃO
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Em sua 2ª visita ao Bairro Oriental,
Alckmin promete apoio ao TAV

ARTIGO

O voto é um direito e não uma
obrigação

*AKIO OGAWA

As eleições para Presiden-
te da República, para Gover-
nadores, Senadores, Deputa-
dos Federais dos Estados e
Deputados Estaduais serão já
no próximo dia 3 de outubro.

Sendo o voto obrigatório no
Brasil, muita gente acha uma
chatice votar e justificam a sua
falta de interesse com chavões
consagrados, carentes de qual-
quer valor ou significado como:
todos os políticos são corrup-
tos, todos são iguais, uma vez
eleitos não fazem nada por
nós,vou anular o voto, vou vo-
tar em branco, etc.

Nas eleições, só podemos
escolher os candidatos regis-
trados, assim precisamos es-
tudar quais são as funções do
cargo que pleiteiam, quem são
eles, se já tiveram mandatos
devemos ver o que fizeram no
exercício do mesmo, acompa-
nhar as suas atividades e con-
versar com eles, pois hoje isso
é possível através da internet.

O voto é um D I R E I T O
e não uma obrigação, zelar por
este direito é a forma mais di-
reta para ajudar a transformar
o Brasil. Na democracia, a es-
colha dos governantes é atra-
vés do voto, assim tanto as As-
sembléias Estaduais, a Câma-
ra dos Deputados e o Senado
Federal, enfim, os nossos man-
datários tem a nossa cara. Não
devemos desvalorizar os votos
de cada um, pois a soma des-
tes votos elege os representan-
tes.

Houve época que tínhamos
poucos candidatos nikkeis que
eram eleitos pelos votos dos
nikkeis. Este paradigma foi
quebrado pelo saudoso Paulo
Kobayashi, que na sua primei-
ra eleição foi eleito, graças,
principalmente, aos votos dos
alunos do cursinho Objetivo –
só depois se aproximou da co-
munidade.

Para esta eleição, temos 45
candidatos nikkeis a deputados,
sendo 18 para federal e 27 para
estadual, fato este que gera
afirmações dos descendentes
como frases ”assim não vamos
eleger ninguém”, “devemos
restringir o número de candi-
datos, o Bunkyo deveria fazer
essa seleção” ou “vamos no-
vamente ficar sem represen-
tantes”.

Colocamos que os candida-
tos tem muitas obrigações, mas
não temos consciência de que
o eleitor também tem obriga-
ções. Devemos ajudar a divul-
gar as qualidades dos candida-
tos escolhidos, se pudermos
ajudar financeiramente, deve-
mos fazer sem constrangimen-
tos, se pudermos distribuir os
flyers e outros materiais, faça-
mos. Devemos provocar reu-
niões para que os candidatos
possam apresentar-se e apre-
sentar as plataformas.

Um importante movimento
de conscientização política ins-
titucional dentro da comunida-
de foi sentido. Liderado pela
Uces (União Cultural e Espor-
tiva da Sudoeste) e Fenivar
(Federação das Entidades
Nikkeis do Vale do Ribeira),
foram convidados, em reuni-
ões ordinárias ou em jantares,
um candidato a federal e ou-
tro a estadual para uma apro-
ximação com os lideres das
diversas entidades federadas e
oferecer o espaço para eles
exporem as suas plataformas.
Até então as entidades fica-
vam omissas, confortavelmen-
te justificados pelo item da
maioria dos estatutos, “fica
vedado participação em assun-
tos político partidários”.

Os seguintes candidatos a
deputado federal, por ordem
alfabética tiveram as suas par-
ticipações:

Junji Abe (2545) - Agricultor
presidente do Sindicato Rural
por muitos anos, eleito por duas
vezes deputado estadual e pre-
feito, por dois mandatos, de

Mogi das Cruzes e conseguiu
eleger o seu sucessor já no
primeiro turno.

Walter Ihoshi (2599) - Eleito
há quatro anos, pela primeira
vez, como deputado federal
exerceu plenamente o seu
mandato, trabalhou incessan-
temente e não esqueceu de
visitar no estilo bastante japo-
nês todos os municípios onde
recebeu apoio (orei), ajudou
muito a comunidade, principal-
mente na comemoração do
centenário da imigração japo-
nesa tendo sido o presidente da
Comissão Parlamentar Brasil
e Japão.

Willian Woo (2322) - Eleito
duas vezes vereador do muni-
cípio de São Paulo, e em 2006
eleito deputado federal, conse-
guiu aprovar duas leis federais
em plenário, a regularização
dos estrangeiros e a identida-
de federal única, além de mui-
tos trabalhos em prol da Co-
munidade, hoje presidente da
Comissão Parlamentar Brasil
e Japão.

A eleição de qualquer um
dos três, na verdade dos três,
seria uma boa razão de orgu-
lho para a comunidade e a cer-
teza de que serão importantes
e legítimos legisladores neces-
sários para um Brasil melhor,
além de representar a voz da
nossa Comunidade.

Também estiveram presentes
os seguintes candidatos a de-
putado estadual por ordem al-
fabética:

Helio Nishimoto (45610) –
Ao ingressar na vida pública
trouxe grandes contribuições
para o município de São José
dos Campos que o elegeu ve-
reador por 4 mandatos conse-
cutivos. Tendo recebido 64.000
votos para deputado estadual
na eleição de 2006, foi o nikkei
mais votado até hoje para o
cargo, tornou-se suplente, em
janeiro de 2009, iniciou sua car-
reira de deputado estadual,
permanecendo no cargo até
março de 2010. Durante esse
período foi considerado um dos
parlamentares mais atuantes
na Assembléia e como único
representante da comunidade
japonesa no legislativo do Es-
tado. Conseguiu uma grande
aproximação com a Comuni-
dade e conseguiu muitas emen-
das parlamentares nunca an-
teriormente recebidas pelas
Entidades, trabalhou para mui-
tos municípios pequenos do
Vale do Paraíba.

Jooji Hato (15622) – Hoje
está cumprindo o sétimo man-
dato consecutivo como verea-
dor de São Paulo, um traba-
lhador árduo em defesa da ci-
dadania e da democracia. Foi
esta dedicação que o destacou
na condução e atuação de três
CPIs na área ambiental, dedi-
ca-se à luta antialcoólica.

Victor Kobayashi (45500) –
Filho de Paulo Kobayashi, can-
didatou-se a vereador em
2008, fundador do Instituto
Paulo Kobayashi que tem sido
muito efetivo em trabalho para
a Comunidade e também para
política e ação de inclusão di-
gital que faz, também, a inclu-
são de pessoas da terceira ida-
de. Seria muito bom para Co-
munidade e principalmente
para o povo do Estado de São
Paulo se forem eleitos estes
candidatos.

Faltam pouquíssimos dias,
vamos divulgar e conseguir
mais votos para eles.

*Akio
Ogawa é
presidente
do Instituto
Ícaro

Avisita do candidato do
PSDB ao Governo do
Estado de São Paulo,

Geraldo Alckmin, ao Bairro da
Liberdade, no último dia 25,
provocou tumulto no comércio
da região. Foi a segunda visita
de Alckmin à Liberdade. A pri-
meira foi no dia 2 de agosto,
em companhia do candidato à
Presidência da República, José
Serra.

Desta vez, esteve acompa-
nhado de jornalistas, assesso-
res e uma dezena de cabos
eleitorais. Alckmin iniciou a
caminhada tomando o tradici-
onal cafezinho na Praça da
Liberdade ao lado do candida-
to a senador Aloysio Nunes,
do candidato a deputado fede-
ral Walter Ihoshi (DEM) e do
candidato a deputado estadual
Victor Kobayashi (PSDB).

Em seguida, passeou pela
feira de artesanato, cumpri-
mentou eleitores, beijou crian-
ças, ganhou presentes – além,
é claro, de muitas promessas
de votos –, entre eles, um bo-
nequinho com a camisa do
Santos, seu time, e um vaso de
orquídeas.

Durante o percurso, expe-
rimentou nori (espécie de fo-
lha feita a partir de alga mari-
nha e muito utilizada em pra-
tos japoneses como o temaki
e makizushi, entre outros). Na
recém-inaugurada Yoguti, do
Grupo Itiriki, o candidato ficou
particularmente admirado e
quis saber o que significava
“Itiriki”. Ficou ainda mais en-
tusiasmado ao ser informado
que seu significado é “força
total”.

Em frente à Minikimono, na
Rua Galvão Bueno, cumpriu o
ritual de pintar um dos olhos
do daruma enquanto fazia seu
pedido. Sempre com uma mul-
tidão a segui-lo, no melhor es-
tilo “pop star”, Alckmin distri-
buía sorrisos e escutava paci-
entemente cada pedido.

Em entrevista exclusiva ao
Jornal Nippak, Alckmin afir-
mou gostar muito do Bairro Ori-
ental. “Quando morava no in-
terior, costumava visitar uma tia
que morava aqui”, contou o
candidato, que, no entanto, dis-
se não se lembrar do endere-
ço. Indagado pelo Jornal
Nippak sobre a parceria com
o Japão, Alckmin afirmou que

o país nipônico é um grande
parceiro do Estado de São Paulo
e “responsável pelos grandes
avanços tanto na indústria
quanto no comércio”. Lembrou
dos financiamentos do Japan
Bank for International Coope-
ration (JBIC) para as obras de
ampliação da calha do rio Tietê
e para o projeto de construção
da Linha 4 do Metrô.

Trem-Bala – Sobre o projeto
do Trem de Alta Velocidade
(TAV), o “trem-bala” do gover-
no federal orçado em R$ 34, 6
bilhões e que deve ligar as duas
principais capitais brasileiras, o
candidato tucano garantiu que
“sou favorável” e que o “Esta-
do de São Paulo vai dar toda a
colaboração ao projeto”.

Na “mini coletiva” de im-
prensa, Alckmin prometeu
apoio às micro e pequenas
empresas para gerar uma me-
lhor distribuição de renda.
Aloysio Nunes também afir-
mou estar confiante que será
um dos dois senadores eleitos
em São Paulo. “Minha men-
sagem ao lado de Serra e
Alckmin foi bem recebida e
estou sentido uma corrente
favorável”, disse Aloysio que
fez questão de elogiar a mile-
nar cultura japonesa que, se-
gundo ele, “enriquece o País”.

(Aldo Shiguti)

ALDO SHIGUTI

Geraldo Alckmin pinta um dos olhos do daruma observado por Hamazaki e Victor Kobayashi

Candidato tucano conversou com lojistas e reencontrou Goro Hama

Aloysio Nunes elogiou a milenar cultura nipônica

CENAS DE CAMPANHA

Engana-se quem imagina que a campanha é dura somente para os cargos de presidente e governador. Candidatos a
deputado também tem que fazer corpo a corpo para conquistar os últimos indecisos. Às vezes, é preciso se desdobrar
para dar conta de tanto compromisso. Mas também há suas compensações...

O deputado federal e candidato à reeleição Walter Ihoshi (DEM) e o
candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, Geraldo Alckmin,
encerram a caminhada no bairro de Pinheiros (Zona Oste de São
Paulo) saboreando um pastel

Os candidatos Walter Ihoshi (deputado federal), do DEM, e Jooji
Hato (deputado estadual), do PMDB, durante a abertura da 32ª Fes-
ta do Verde da Kibô-no-Iê realizada nos dias 25 e 26, em Itaquaque-
cetuba

Os moradores de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, demonstraram
todo seu apoio ao candidato a deputado federal Junji Abe, que fez
um passeio de buggy pelo Distrito no fim de semana.

Joaquim Antonio Medeiros (2º à esq), do Hospital Bandeirantes,
aguarda a chegada de Alckmin ao lado do candidato a deputado
estadual Victor Kobayashi ( PSDB), e amigos
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Em SP, candidatos nikkeis chegam à
reta final “confiantes” e “ansiosos”

�

Foram centenas de cida-
des percorridas em pra-
ticamente quatro meses

de campanha. Uma verdadei-
ra maratona. Ou melhor, caso
a comparação fosse com algu-
ma prova de atletismo, o corre-
to seria a marcha atlética –
aquela em que os participantes
praticamente tem que “rebolar”
para superar a distância. Cru-
zar a linha de chegada, no en-
tanto, será privilégio de poucos.
E os vencedores só serão co-
nhecidos no dia 3 de outubro,
quando mais de 135 milhões de
brasileiros aptos a votar irão à
urnas para eleger os represen-
tantes – presidente, governador,
senadores, deputados federais
e deputados estaduais – que
definirão o rumo do País nos
próximos anos.

O Estado de São Paulo, com
pouco mais de 30 milhões de
eleitores, é o principal colégio
eleitoral do Brasil. Não à toa, os
números de candidatos são pro-
porcionais a essa grandeza. São
nove candidatos a governador;
18 para senador; 1276 para a
Câmara dos Deputados e 1976
para a Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.

É na Casa paulista, aliás,
que reside uma das “incógni-
tas” da comunidade nipo-bra-
sileira. A última vez que a
Alesp teve representantes
nikkeis foi em 1998, com Cel-
so Tanaui e Pedro Mori – Junji
Abe, que também foi eleito,
renunciou em 2001 para assu-
mir a Prefeitura de Mogi e Jor-
ge Tokuzumi assumiu uma ca-
deira em 2003 como suplente.
No entanto, se depender dos
postulantes deste ano, esse
quadro pode mudar.

A começar pelo administra-
dor de empresas Hélio Nishi-
moto (PSDB), que assumiu
uma cadeira por pouco mais de
um ano (janeiro de 2009 a
março de 2010) como primei-
ro suplente da coligação
PSDB-DEM.

“Nossa campanha foi inten-
sa. Visitei mais de 30 cidades,
em especial àquelas que desti-
nei recursos através de emen-
das parlamentares”, conta Ni-
shimoto, cuja base eleitoral é o
Vale do Paraíba, reduto também
de Walter Hayashi, do PSB.
Apesar do curto período em que
esteve na Alesp, Nishimoto afir-
ma que foi “proveitoso”. “Tive
oportunidade de ajudar diversos
kaikans e eventos da comuni-
dade, como o Festival do Japão
o Festival das Cerejeiras do
Bunkyo e o Enkyo. Pude per-
ceber o quanto foi proveitoso
ao percorrer essas cidades,
onde recebi apoio e fiquei mui-

to satisfeito com a receptivida-
de, melhor que em 2006”, ga-
rante Nishimoto.

Segundo ele, o “termôme-
tro” utilizado para medir sua
aceitação foi o material de cam-
panha, que “praticamente
triplicou” e as “palavras de
quem está me ajudando”. “Mas
creio que o trabalho foi minha
principal ferramenta. Chego
nesta reta final com confiança
que vamos atingir a votação
que precisamos, em torno de 80
mil votos”, calcula Nishimoto.

Surpresa – Se depender da
“receptividade”, o candidato tu-
cano Victor Kobayashi também
pode se considerar eleito. “O
legado de um político ético
como foi meu pai, Paulo Koba-
yashi, aliado ao meu trabalho
frente ao Instituto Paulo Koba-
yashi refletiram de forma bas-
tante positiva”, assegura Victor,
que considera “de fundamen-
tal importância” a comunidade
nikkei eleger um representante
na Assembleia paulista.

“Com apoio do Legislativo,
as ações se tornam permanen-
tes e ganham maior amplitu-
de”, conta o presidente do
IPK, que afirma estar muito
confiante com o apoio recebi-
do. “As lideranças que visitei
ficaram surpresas com as re-
alizações viabilizadas através
das parcerias. Esse reconhe-
cimento é fruto de um traba-
lho de base”, destaca Victor.

Para Elzo Sigueta, do PPS,

a candidatura à Assembleia
paulista é a concretização de
um projeto iniciado há 4 anos.
“Tentamos sair candidato a
deputado estadual na eleição
passada, mas não foi possível.
Só agora conseguimos viabili-
zar este projeto, que é sair can-
didato, ser eleito e representar
bem a comunidade”, afirma.

Origem interiorana – Elzo
confia em sua “origem interio-
rana” – é natural da cidade de
Pacaembu (SP) para conquis-
tar a tão almejada vaga. “Tra-
balhei no sítio de papai até os
20 anos de idade e por isso te-
nho forte ligação com o interi-
or, principalmente com as
regiões da Alta Sorocabana,
Alta Araraquarense, Noroes-
te e Alta Paulista”, diz Elzo,
que também é proprietário de
uma chácara em Boituva.

“Nós que temos essa origem
vemos com cuidado os proble-
mas sociais que preocupam as
comunidades destas regiões.
Ouço muitas reclamações dos
agricultores nikkeis sobre finan-
ciamentos, e sobre o alto custo
dos pedágios”, conta Elzo, que
aposta também nos cargos ocu-
pados na capital paulista, entre
eles o de presidente da Associ-
ação Cultural e Esportiva Pira-
tininga, e de diretor de Esportes
do Bunkyo (Sociedade Brasilei-
ra de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social). “Em todos eles
tive boa aprovação. Espero que
tudo isso somado seja suficien-

te para chegar lá”, observa Elzo,
acrescentando que a campanha
foi “acirrada”. “O nosso prazer
é que houve um grande reco-
nhecimento em função do nos-
so trabalho desenvolvido em
prol da cultura e do esporte”, diz
Elzo, que afirma ter visitado mais
de 130 cidades.

Jooji Hato, do PMDB, la-
menta o curto prazo que os can-
didatos tiveram para se apre-
sentarem aos eleitores. “Esta foi
uma campanha atípica, diferen-
te de outras que tínhamos 4, 5
6 meses para trabalhar. A sen-
sação é a de não ter consegui-
do visitar todos os nossos ami-
gos como queríamos”, explica
Jooji, acrescentando que, de
acordo com seus cálculos,
“devo ter percorrido um terço
do que havia planejado”.

Insônia – Por isso, Jooji acre-
dita que sua experiência como
vereador de São Paulo deve ser
decisivo. “O eleitor quer votar
em candidato que tem trabalho
e certamente vai se sensibilizar
com as importantes leis que con-
segui aprovar, como a Lei Seca,
que fecha os bares de madru-
gada e copiada hoje em várias
cidades brasileiras. Na capital,
essa lei reduziu em mais de 80%
a violência”, explica Jooji, afir-
mando que “sou um dos verea-
dores com mais tempo de man-
dato porque tenho humildade”.

Na sua opinião, a comuni-
dade está há oito anos sem re-
presentante na Assembleia em

DIVULGAÇÃO/BUNKYO

Junji Abe, William Woo, Teresa Japonesa, Mario Yamashita, Walter Ihoshi e Pedro Ishida

Tranqüilos e com a sen-
sação de dever cumprido. É
assim que Walter Ihoshi e
Junji Abe, candidatos a depu-
tado federal pelo Democra-
tas, e William Woo, pelo PPS,
aguardam o 3 de outubro. Em
busca da reeleição, Ihoshi
confia na campanha “focada
nos segmentos em que tra-
balhamos nesses quatro
anos”. “É somente no dia 3
de outubro que os eleitores
irão avaliar e julgar se mere-
cemos a sua confiança. E
espero ser merecedor desta
confiança”, conta Ihoshi que
aposta, principalmente em
seu trabalho em prol das co-
memorações do Centenário
da Imigração Japonesa  e do
Instituto Manabu Mabe.
“Contribuímos também com
o desenvolvimento de mais
de 130 municípios e é um tra-
balho que está gerando reco-
nhecimento. Lutei também
pelos empreendedores, clas-
se na qual estou vinculado
como vice-presidente da As-
sociação Comercial de São
Paulo”, diz Ihoshi, que consi-
dera esta campanha “mais
fácil” que em 2006.

“Cada eleição tem sua pe-
culiaridade. Esta, por exem-
plo, está mais rígida em fun-
ção da legislação. Em termos
de trabalho, no entanto, ficou
mais fácil obter apoio porque,
diferentemente da primeira,
quando ninguém me conhecia,
nesta temos o trabalho de qua-
tro anos para apresentar”,
conta o deputado, afirmando
que é adepto da tese “quanto
mais representantes na Câ-
mara, melhor”.

Quem também chega nes-
ta reta final “confiante”  e “ani-
mado” pelo trabalho realizado
é o candidato à reeleição pelo
PPS paulista, William Woo. “A
população está esquecendo o

discurso polêmico e debocha-
do e vendo a importância de
se votar em político sério e
honesto”, diz William Woo, lem-
brando que é o único deputa-
do candidato à reeleição com
dois projetos aprovados em ple-
nário e transformados em leis,
o da anistia e o da identidade
única.

Outro que aposta em sua
experiência é o ex-deputado
estadual e ex-prefeito de Mogi
das Cruzes, Junji Abe. “Após
três mandatos como deputa-
do estadual e dois como pre-
feito de Mogi, no qual sai com
86% e aprovação popular,
acabei me afastando um pou-
co da comunidade. Em com-
pensação, esta aprovação em
Mogi fortaleceu minha ima-
gem no Alto Tietê”, diz Junji,
lembrando que havia assumi-
do um compromisso com o
prefeito de São Paulo, Gilber-
to Kassab, de voltar à sua
antiga legenda, o PFL – atual
Democratas.

Humildade – Tendo como
base as cidades que com-
põem o Alto Tietê e seu tra-
balho em sindicatos rurais,
cooperativas e outros seg-
mentos da sociedade civil,
além, é claro, da comunida-
de nipo-brasileira, Junji Abe
garante trabalhar com uma
referência de 150 mil votos.
“Pelas informações que tive,
a nota de corte da nossa co-
ligação seria algo em torno de
120 mil, que seriam suficien-
tes para me eleger”.

Para Junji, “a receptivida-
de foi positiva até em cida-
des nas quais não esperava”.
“Mas como diz o nosso can-
didato ao governo do Estado
de São Paulo, Geraldo
Alckmin, calço as sandálias
da humildade”, diz Junji.

(Aldo Shiguti)

Walter Ihoshi, William Woo e Junji
Abe apostam na experiência

parte, por culpa da “pulveriza-
ção” de candidatos. “Não adi-
anta sair candidato achando
que com 15 mil votos será elei-
to. Tenho 41 mil votos e traba-
lho para conseguir algo em tor-
no de 50 a 52 mil votos, o que
para o PMDB seria suficien-
te. Mas mesmo assim estou
preocupado. A comunidade

tem muita força, mas não sabe
como usá-la. Já perdi uma elei-
ção por causa de 700 votos. A
comunidade não tem ideia do
que é isso. O ideal seria pre-
gar o voto útil porque todos
acham que estão eleitos, inclu-
sive eu, mas não é bem assim.
Até as eleições eu não durmo”,
garantiu. (Aldo Shiguti)

Jooji Hato: “Tenho humildade” Nishimoto: o triplo de materialVictor: legado e trabalho
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Confira os candidatos nikkeis que disputam cargos majoritários na
Câmara dos Deputados e na Assembléia Legislativa de São Paulo

Nestas eleições estão
em disputa os cargos
de presidente da Re-

pública e vice, de governador
e vice nos 26 estados e no Dis-
trito Federal (DF), além de 54
cadeiras no Senado Federal
(renovação de 2/3), 513 na Câ-
mara dos Deputados e 1.059
nas Assembleias Legislativas
estaduais e na Câmara Legis-
lativa do DF. Em São Paulo,
dos candidatos nikkeis a depu-
tado federal, Walter Ihoshi
(DEM) e William Woo (PPS)
tentam se reeleger. Na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, a expectati-
va é “quebrar um jejum” que
existe desde 2002. Confira os
candidatos nikkeis:

Concorrentes à deputado
federal em SP:

Nome na urna: Akiko Aki
Número 5020
Nome completo: Akiko Akiyama
Nascimento: 30/09/1941
Natural de Assai / PR
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Servidor Público
Civil Aposentado

Nome na urna: Dra Anama-
ria Hirakawa
Número 3103
Nome completo: Anamaria
Yaeco Hirakawa
Nascimento: 1º/08/1950
Natural de: Miracatu / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Médico

Nome na urna: Cassio Wata-
nabe
Número 1701
Nome completo: Cassio Wa-
tanabe
Nascimento: 15/11/1962
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Ensino
Médio completo
Ocupação: Outros

Nome na urna: Saito-san
Número 1464
Nome completo: Eduardo Tsu-
neo Saito
Nascimento: 11/10/1954
Natural: Taubaté / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Policial Civil

Nome na urna: Ota
Número 4096
Nome completo: Iolanda
Keiko Miashiro Ota
Nascimento: 28/09/1956
Natural: Olímpia / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Empresário

Nome na urna: Junji Abe
Número 2545
Nome completo: Junji Abe
Nascimento: 15/12/1940
Natural: Mogi das Cruzes / SP
Grau de instrução: Superior
incompleto
Ocupação: Empresário

Nome na urna: Mario Shibata
Número 4034
Nome completo: Mario Régio
Shibata
Nascimento: 16/11/1960
Natural: Pariquera-Açú / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Empresário

Nome na urna: Pedrinho

Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Servidor Público
Municipal

Nome na urna: dr Otto
Número 17057
Nome completo: Otto Kinsui
Nascimento: 14/07/1958
Natural: Jardinópolis / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Médico

Nome na urna: Paulo
Matsuki
Número 19598
Nome completo: Paulo Sergio
Matsuki
Nascimento: 08/03/1964
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Ensino
Médio completo
Ocupação: Vendedor de Co-
mércio Varejista e Atacadista

Nome na urna: Rodrigo
Ashiuchi do Lumbini
Número 17777
Nome completo: Rodrigo Kenji
de Souza Ashiuchi
Nascimento: 09/06/1979
Natural: Mogi das Cruzes / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Empresário

Nome na urna: Rubens Ito
Número 12790
Nome completo: Rubens
Massashi Ito
Nascimento: 18/07/1961
Natural: Dourados / MT
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Jornalista e Redator

Nome na urna: dr Rubens
Número 45900
Nome completo: Rubens Yo-
shida
Nascimento: 06/08/1947
Natural: Miguelópolis / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Médico

Nome na urna: Satiro
Número 43437
Nome completo: Satiro Candi-

Ishida
Número 1161
Nome completo: Pedro Ishida
Nascimento: 30/06/1942
Natural: Suzano / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Advogado

Nome na urna: Marcos da
Foto
Número 2331
Nome completo: Siusaku Hi-
rashima
Nascimento: 23/08/1946
Natural: Piedade / SP
Grau de instrução: Ensino Fun-
damental completo
Ocupação: Aposentado
(Exceto Servidor Público)

Nome na urna: professor
Watase
Número 1055
Nome completo: Suraharu
Watase
Nascimento: 19/03/1940
Natural: Suzano / SP
Grau de instrução: Ensino
Médio completo
Ocupação: Aposentado
(Exceto Servidor Público)

Nome na urna: Teresa Japo-
nesa
Número 4364
Nome completo: Teresa
Kiyoko Aragaki
Nascimento: 21/07/1957
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Corretor de Imó-
veis, Seguros, Títulos e Valores

Nome na urna: Walter Ihoshi
Número 2599
Nome completo: Walter Shindi
Ihoshi
Nascimento: 17/07/1961
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Deputado federal

Nome na urna: William Woo
Número 2321
Nome completo: William Boss
Woo
Nascimento: 27/11/1968
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Deputado federal

Concorrentes a deputado
estadual em SP:

Nome na urna: Albert Uchida
Número 40523
Nome completo: Albert Hitoshi
Uchida
Nascimento: 13/08/1958
Natural: Lins / SP
Grau de instrução: Superior
incompleto
Ocupação: Outros

Nome na urna: Elzo Sigueta
Número 23789
Nome completo: Elzo Sigueta
Nascimento: 24/06/1944
Natural: Guarantã / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Administrador

Nome na urna: Helio Nishi-
moto

Número 45610
Nome completo: Helio Nishi-
moto
Nascimento: 10/08/1963
Natural: Presidente Prudente
/ SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Comerciante

Nome na urna: Yamada
Número 23513
Nome completo: Hiroaqui Ya-
mada
Nascimento: 20/02/1940
Natural: Cravinhos / SP
Grau de instrução: Ensino
Médio completo
Ocupação: Comerciante

Nome na urna: Jooji Hato
Número 15622
Nome completo: Jooji Hato
Nascimento: 26/02/1948
Natural: Pacaembu / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Médico

Nome na urna: Jorge Tanaka
Número 17018
Nome completo: Jorge Naruhi-
to Tanaka de Lima
Nascimento: 12/10/1967
Natural: Suzano / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Advogado

Nome na urna: Luis Yabiku
Número 12045
Nome completo: Luis Mokiti
Yabiku
Nascimento: 07/09/1958
Natural: Campinas / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Vereador

Nome na urna: Professor
Marcelo
Número 14330
Nome completo: Marcelo Mi-
yazaki
Nascimento: 25/11/1968
Natural: Presidente Prudente
/ SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Professor de Ensi-
no Superior

Nome na urna: Marcos Shi-
mabukuro
Número 23678
Nome completo: Marcos Akira
Shimabukuro
Nascimento: 28/07/1960
Natural: Presidente Prudente
/ SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Administrador

Nome na urna: Mauricio Miya
Número 23007
Nome completo: Mauricio Mi-
yazaki
Nascimento: 24/10/1974
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Músico

Nome na urna: Milton
Missaka
Número 14266
Nome completo: Milton
Missaka

Nascimento: 14/02/1966
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Ensino
Médio incompleto
Ocupação: Vendedor de Co-
mércio Varejista e Atacadista

Nome na urna: Sargento
Ohno
Número 40211
Nome completo: Nelson Mas-
somi Ohno
Nascimento: 14/09/1964
Natural: São José do Rio Pre-
to / SP
Grau de instrução: Superior
incompleto
Ocupação: Policial Militar

Nome na urna: Professor Nel-
son Sussumu Shikicima
Número 23300
Nome completo: Nelson Sus-
sumu Shikicima
Nascimento: 27/11/1971
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Advogado

Nome na urna: Otávio
Shimoda
Número 65610
Nome completo: Otávio Dias
da Rosa Shimoda
Nascimento: 11/03/1970
Natural: São Paulo / SP

do
Nascimento: 12/01/1945
Natural: Aquidauana / MS
Grau de instrução: Ensino
Médio completo
Ocupação: Outros

Nome na urna: Sergio Koei
Número 16900
Nome completo: Sergio Koei
Ikehara
Nascimento: 13/09/1958
Natural: Campo Grande / MS
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Bancário e
Economiário

Nome na urna: Simone Hieda
Número 20033
Nome completo: Simone
Michico Gava Hieda
Nascimento: 04/10/1975
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
incompleto
Ocupação: Corretor de Imó-
veis, Seguros, Títulos e Valores

Nome na urna: Dr Jorge
Hebara
Número 40635
Nome completo: Toshiaru Jor-
ge Hebara
Nascimento: 17/03/1945
Natural: Valparaiso / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Médico

Nome na urna: Victor Koba-
yashi
Número 45500
Nome completo: Victor Koba-
yashi
Nascimento: 12/11/1974
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Administrador

Nome na urna: Walter Hayashi
Número 40100
Nome completo: Walter Ka-
tsunori Hayashi
Nascimento: 24/03/1946
Natural: São Paulo / SP
Grau de instrução: Superior
completo
Ocupação: Engenheiro

DIVULGAÇÃO
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Lideranças destacam importância de eleger nikkeis
para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados

Aaguardada “mobiliza-
ção” da comunidade
nikkei, enfim, saiu do

campo teórico para o prático.
Antes confinada a pequenas
rodas de discussões entre a
“classe politizada”, o apoio aos
candidatos nikkeis era velado,
vinha quase em forma de “sus-
surro”. Mas o movimento ga-
nhou corpo. Ou melhor, inici-
almente quatro corpos – repre-
sentantes do “G4 nikkei”: Ki-
hatiro Kita, do Bunkyo (Soci-
edade Brasileira de Cultura
Japonesa e de Assistência So-
cial); Akeo Yogui, do Kenren
(Federação das Associações
de Províncias do Japão no Bra-
sil); Jô Tatsumi, da Aliança
Cultural Brasil-Japão, e
Ignácio Moriguchi, do Enkyo
(Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo).

As discussões filosóficas
sobre a real existência do gru-
po geraram uma baixa – Jô
Tatsumi, que defendia a ética
na política enquanto os demais
cobravam abertamente uma
participação explícita da comu-
nidade no processo eleitoral. Os
remanescentes ganharam apoio
durante a empreitada.

Não escaparam dos críticos
de plantão, que lamentaram a
falta (ou excesso) de candida-
tos e a proximidade com as
eleições. Mas entre mortos e
feridos, o consenso de que,
embora tardiamente, o encon-
tro foi um avanço.

“Não adianta apenas dizer
que a comunidade é unida. É
necessário agir. É através de
representantes políticos que
uma comunidade mostra sua
força, para melhor ou para
pior”, explica Akeo Yogui,
acrescentando que “eleger re-
presentantes para a Assem-
bleia Legislativa ou para a
Câmara dos Deputados não
significa que o político viva um
mundo à parte”. “Esperamos
que o candidato, se eleito, tra-
balhe também para a socieda-
de, mas não queremos que ele
esqueça de defender os inte-
resses da comunidade que o
elegeu”, observa Akeo.

Segundo ele, uma “experi-
ência marcante” do que repre-
senta a ausência de represen-
tantes na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo,
que já dura dois mandatos,
pôde ser sentida antes, duran-
te e depois das comemorações
do Centenário da Imigração
Japonesa no Brasil.

“O Estado de São Paulo,
em si, não participou dos fes-
tejos. Exceto por uma ou ou-
tra ação isolada da Secretaria
de Cultura”, lembra Akeo.
“Foi um fator preocupante e
que serviu de alerta para nós”,

O recado foi dado. O Mo-
vimento para a Representação
da Comunidade Nipo-Brasilei-
ra na Política organizou um
encontro no dia 11 de setem-
bro no Salão Nobre do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), em São Paulo,
com o pretexto de apresentar
os candidatos nikkeis à comu-
nidade nipo-brasileira. O mo-
vimento, que teve como base
um manifesto assinado por
quinze pessoas atuantes nas
entidades nipo-brasileiras –
entre eles o presidente do Bun-
kyo, Kihatiro Kita, o presiden-
te do Enkyo (Beneficência
Nipo-Brasileira de São Paulo),
Ignácio Tadayoshi Moriguchi;
o presidente do Kenren (Fe-
deração das Associações de
Províncias do Japão no Bra-
sil), Akeo Yogui e o presidente
do Bunkyo de Mogi das Cru-
zes, Kiyoji Nakayama, entre
outros – reuniu seis candida-
tos para a Câmara Federal e
outros seis para a Assembleia
Legislativa do estado de São
Paulo.

O encontro foi dividido em
dois blocos. No primeiro parti-
ciparam os candidatos a depu-
tado federal: Junji Abe, Mário
Yamashita, Pedro Ishida, Te-
resa Kiyoko Aragaki, Walter
Ihoshi e William Woo.

No módulo seguinte foi a
vez dos candidatos a deputa-
do estadual: Hélio Nishimoto,
Jooji Hato, Marcelo Miyazaki,
Marcos Shimabukuro, Simone
M. Hieda e Victor Kobayashi.

Legítimo representante –
De acordo com os organiza-
dores, o encontro, que teve
cerca de quatro horas de du-
ração, “foi insuficiente para
conhecer em profundidade o
potencial político de cada um
dos candidatos”. “No entanto,
ao acompanhar as avaliações
feitas por pessoas que estive-
ram presentes, constatou-se
que a iniciativa foi extrema-
mente oportuna pela possibili-
dade de conhecer os candida-

tos”, assinalaram.
Para o coordenador do en-

contro, Nagato Hara, apesar
das críticas – as principais fo-
ram em relação a falta de pú-
blico e sua realização muito
próxima às eleições –o balan-
ço foi positivo. “A comunida-
de estava cobrando um posi-
cionamento e creio que
correspondemos as expectati-
vas dos formadores de opi-
nião”, conta, acrescentando
que a ideia é mostrar que a co-
munidade está unida. “O en-
contro serviu para mostrar que
a comunidade acordou”, afir-
mou o diretor do Instituto Bra-
sil-Japão de Integração Cultu-
ral e Social.

Segundo ele, no entanto,
não basta mostrar apenas que
existem candidatos com pro-
postas voltadas para a comu-
nidade. “A comunidade preci-
sa ficar atenta e não votar em
aventureiros”, observa Naga-
to, que prega o voto útil.

Na avaliação dos organiza-
dores, alguns candidatos encon-
traram dificuldades para exter-
nar suas plataformas e conven-
cer o público de suas reais po-
tencialidades. Outros candida-
tos demonstraram mais objeti-
vidade e clareza em suas pro-
posições, buscando reforçar
sua capacidade como um pos-
sível “legítimo representante”
da comunidade nipo-brasileira.

No final, a plateia respon-
deu ao questionário sobre qual
dos candidatos teve melhor
desempenho e quem estaria
melhor preparado para repre-
sentar a comunidade nikkei.
Pela ordem, os escolhidos fo-
ram: deputado federal – Wal-
ter Ihoshi, William Woo e Junji
Abe; deputado estadual –
Victor Kobayashi, Hélio Nishi-
moto e Jooji Hato.

“Sou otimista. Acho que
teremos pelo menos dois re-
presentantes para a Assem-
bleia Legistativa de São Paulo
e outros dois para a Câmara
dos Deputados”, diz um espe-
rançoso Nagato Hara.

(Aldo Shiguti)

conta ele, afirmando que não
se trata de falta de interesse.
“Ao contrário, a comunidade
é bastante politizada e é muito
crítica em relação a tudo que
acontece. Então, é normal e
até natural que a comunidade
também esteja decepcionada
com os políticos de uma for-
ma geral”.

Democracia – Para o presi-
dente do Kenren, entidade que
reúne as 47 associações de
províncias japonesas sediadas
no Brasil, “não existe um fator
específico que explique a au-
sência de representantes
nikkeis na Assembleia paulis-
ta”. “Justamente por ser mais
crítico que outros segmentos,
a comunidade nipo-brasileira
não aceita o fato de um des-
cendente estar envolvido em
escândalos, mesmo que se pro-
ve sua inocência, fica sempre
aquela imagem. Mas não é só
isso. Creio que os eleitores
nikkeis também votam em can-
didatos que representam o seu
bairro ou uma associação lo-
cal. Ou seja, não existe um
fator, mas uma série de fato-
res que contribuem para que a
comunidade não eleja repre-
sentantes no Estado de São
Paulo”, conta Akeo, acrescen-
tando que “nossa preocupação
ao criarmos o Movimento para
a Representação da Comuni-
dade Nipo-Brasileira na Polí-
tica era mostrar que também
existe uma comunidade e que
vale a pena brigar por esta
comunidade”. “E se alguém
for representá-la, que pelo
menos a represente bem”, des-
taca Akeo, lembrando que foi
a primeira vez que a comuni-
dade levantou essa bandeira.

“Não espero que o Movi-
mento mude a opinião dos elei-
tores e nem era essa a nossa

preocupação. Nosso objetivo é
fazer com que as pessoas re-
fletissem um pouco sobre esse
problema. É assim que ocorre
numa democracia. Num regi-
me autoritário, as ordens são
impostas. Já numa democracia
as pessoas aprendem com o
tempo o que é bom e o que é
ruim”, explica Akeo, que acre-
dita sim, que a comunidade con-
seguirá eleger, “no mínimo”,
dois deputados estaduais.

Para Kihatiro Kita, que pre-
side a principal entidade repre-
sentativa da comunidade nipo-
brasileira, “a política em nossa
vida cotidiana, como cidadão e
como entidade, está intrinseca-
mente ligada”. Segundo ele,  “A
política em si, em seu verdadei-
ro objetivo, tem como missão,
como missão prioritária, zelar
pela organização e bem-estar
dos cidadãos”. “Sendo assim,
a preocupação em eleger pes-
soas comprometidas com as
questões da comunidade nipo-
brasileira é de extrema impor-
tância. Serão nossos represen-
tantes engajados em busca de
soluções às nossas questões
coletivas”, afirma o mandatá-
rio do Bunkyo.

Dekasseguis – Para Kita,
um exemplo são as dificulda-
des relacionadas aos dekasse-
guis que, “apesar de trabalha-
rem no Japão, têm seus direi-
tos como cidadãos brasileiros
que são”. “Certamente, se hoje
temos alguns dos direitos re-
conhecidos no Brasil e no Ja-
pão, é porque pessoas sérias,
com a ajuda de políticos séri-
os, estiveram preocupados em
levar até à esfera do executi-
vo do Japão e do Brasil essa
justas reivindicações”, assegu-
ra, acrescentando que, as  en-
tidades nikkeis, como repre-
sentantes da comunidade, tam-

bém deveriam estar engajadas
nesse processo.

Mão dupla – “Acho que é uma
mão dupla. Não para a troca
de favores simplesmente, mas
para apoiar políticos seriamen-
te engajados com as necessi-
dades delas e depois trabalhar,
entidade e político, em conjun-
to, junto ao poder constituído.
Sei que muitas entidades pre-
gam o distanciamento da políti-
ca. Sem dúvida, transformar a
entidade num palanque partidá-
rio seria indesejável, mas é im-
prescindível que as entidades
desempenhem um papel de
orientadoras aos seus associa-
dos e demonstrem apoio aos
candidatos que estão compro-
metidos com as causas delas”,
explica Kita, que também não
esconde sua expectativa sobre
o que dirá as urnas.

“A minha expectativa é de
eleger três representantes para
deputado federal e mais três
para estadual. Isso seria uma
posição ideal. Se isso não for
possível, pelo menos dois em
cada esfera. Essa é a minha
expectativa”, diz um Kita bas-
tante otimista.

Um otimismo que, segun-
do ele próprio, “foge dos cál-
culos matemáticos”. “Na hora
de depositar o seu voto, o lei-
tor pode surpreender, positiva-
mente ou negativamente. No
caso destas eleições, existe um
grande número de postulantes
e, no final, um candidato po-
derá ‘tirar’ voto de outro. E foi
por isso, preocupados com
essa possibilidade, que realiza-
mos esse recente encontro.
Mas, enfim, continuo otimista
e acredito que poderemos ele-
ger dois ou três representan-
tes tanto na esfera estadual
como federal”, finaliza Kita.

(Aldo Shiguti)
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Marcos Shimabukuro, Victor Kobayashi, Jooji Hato, Helio Nishimoto, Simone Hieda e Marcelo Miyazaki

Depois da mobilização, a
torcida pelos candidatos

Os candidatos a deputado federal Walter Ihoshi e William Woo
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A partir deste ano o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE)
lembra que a Lei 12.034/2009
determinou a obrigatoriedade
da apresentação do título e de
um documento oficial com foto
para votar nas próximas elei-
ções. Como documentos ofi-
ciais serão aceitos a carteira
de identidade ou documento de
valor legal equivalente (identi-
dade funcional), carteira de tra-
balho ou de habilitação com
foto e certificado de reservis-
ta ou ainda o passaporte. Já as
certidões de nascimento ou
casamento não serão aceitas
como prova de identidade.

A exigência legal da apre-
sentação do título eleitoral e de
um documento oficial com foto

na hora da votação é uma no-
vidade imposta pela lei da mini-
reforma eleitoral, aprovada
pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da
República em setembro do ano

Eleitores devem apresentar dois documentos na hora de votar

passado. Por isso, na hora em
que o eleitor se dirigir à cabine
de votação deverá apresentar
os dois documentos.

O TSE decidiu também
prorrogar até esta quinta-feira

(dia 30), o prazo para que os
eleitores obtenham uma nova
via do título eleitoral. A data li-
mite seria dia 23, mas atenden-
do a sugestões dos Tribunais
Regionais Eleitorais, o prazo foi
ampliado por mais uma sema-
na. O TSE acolheu proposta
do corregedor-geral eleitoral e
relator da matéria, ministro
Aldir Passarinho Junior. Se-
gundo o ministro, a Justiça
Eleitoral pode proporcionar o
aumento do prazo para que
mais eleitores tirem a segunda
via do título, sem prejuízo dos
demais trabalhos realizados
pelos cartórios eleitorais.

O corregedor-geral desta-
cou que só não propôs o adia-
mento do prazo até a véspera

das eleições, que serão reali-
zadas no dia 3 de outubro, por-
que “nos cartórios eleitorais
talvez existam outras circuns-
tâncias e nem todo cartório
tem linearmente a mesma es-
trutura”, afirmou, ao lembrar
também das dificuldades locais
existentes em alguns municí-
pios.

O presidente do TSE, mi-
nistro Ricardo Lewandowski,
ressaltou que cartórios eleito-
rais de todo o país estão en-
volvidos em um grande proces-
so de atendimento aos eleito-
res, uma vez que a demanda
pela reimpressão do título tem
se mostrado muito grande. “Eu
acho que foi de bom alvitre
prorrogarmos por mais uma

semana”, garantiu o presiden-
te antes de proclamar a deci-
são da Corte. No balanço par-
cial, até o momento, a Justiça
Eleitoral emitiu 2.220.102 títu-
los eleitorais de pessoas que
tiveram o documento perdido
ou extraviado no Brasil.

O prazo final fixado em ju-
nho, mas prorrogado pelo TSE,
permitirá que todas as pesso-
as aptas a votar nas eleições
possam participar do proces-
so eleitoral. Mas só podem
pedir a reimpressão do docu-
mento quem já tinha ou solici-
tou o título de eleitor até o dia
5 de maio último, data em que
foi finalizado o cadastro elei-
toral 2010.

(Fonte: TSE)
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