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COMUNIDADE 

 
 

“A Dilma  Rousseff mostrou que  tem  capacidade 
de  entender detalhes técnicos”, diz  Akira  Miwa 

 
 

comunidade nipo-bra- 
sileira, por meio de 
suas entidades, recep- 

cionou o novo embaixador do 
Japão, Akira Miwa, substituto 
do embaixador Ken Shimanou- 
chi. A cerimônia de boas-vin- 
das ao embaixador Miwa acon- 
teceu no dia 16 de dezembro, 
no Salão Nobre do Bunkyo (So- 
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência So- 
cial), e contou com a presença 
dos representantes das entida- 
des organizadoras; entre eles 
Inácio Moriguchi, presidente do 
Enkyo (Beneficência Nipo- 
Brasileira de São Paulo; Akeo 
Yogui, presidente do Kenren 
(Federação das Associações de 
Províncias do Japão no Brasil); 
Tatsuo Nakayama, presidente 
da Câmara de Comércio e In- 
dústria Japonesa no Brasil e 
Renato Yamada, vice-presiden- 

LUCI JÚDICE  YIZIMA 

 
Personalidades e autoridades da comunidade nikkeis  recepcionaram o novo  embaixador (centro) 

 
Exteriores do Japão em 1975. 
Estudou língua portuguesa no 
Brasil e em Portugal e já foi 
diretor geral da Divisão da 
América do Sul e Caribe do 
Ministério dos Negócios Es- 
trangeiros do Japão. 

É a terceira vez que Miwa 
visita o País. A primeira foi de 
1976 a 1979 e a segunda de 
1999 a 2001. De 2008 a 2010, 
exerceu o cargo de embaixa- 
dor do Japão em Portugal. 
Nesse período, aconteceram 
as comemorações dos 150 
anos do Tratado de Comércio 
e Amizade com o Japão, assi- 
nado em 1860. Miwa lembrou 
que, “hoje em dia, Japão e Por- 
tugal mantém apenas relações 
de amizade”. 

Cenário bem diferente do 
que o espera por aqui. “Brasil 
e Japão mantêm relações bem 
diferentes, com muitas possi- 

 
Aeromodelismo – “Tive- 
mos contato com a Dilma 
quando ela esteve no Japão, 
em 2008, representando o 
governo brasileiro na Ceri- 
mônia Oficial do Ano do In- 
tercâmbio Japão-Brasil e do 
Centenário da Imigração Ja- 
ponesa no Brasil. A lembran- 
ça  que guardo é a de uma 
pessoa com capacidade de 
entender os pormenores de 
questões mais técnicas”, 
ressaltou Miwa, que reve- 
lou ter como hobby o 
aeromodelismo. 

Sobre outras questões, 
Miwa preferiu não se apro- 
fundar. Sobre o trem-bala, 
por exemplo, disse apenas 
que os grupos japoneses es- 
tão reavaliando a possibilida- 
de  de participação no novo 
leilão marcado para abril de 
2011. 

te da Aliança Cultural Brasil- 
Japão; do deputado federal 
William Woo (PPS-SP) e da 
deputada federal eleita Iolanda 
Keiko Miyashiro Ota (PSB- 
SP), além do cônsul geral do 
Japão em São Paulo, Kazuaki 
Obe, e da consulesa, Eiko Obe. 

O presidente do Bunkyo, 
Kihatiro Kita disse que, “por 
coincidência”, o novo embaixa- 
dor assume o posto “num mo- 
mento de mudança na esfera 
política em Brasília”. “Após as 

eleições gerais, pela primeira 
vez em nossa história, uma 
mulher, Dilma Rousseff, foi es- 
colhida para ocupar a presidên- 
cia do país”, destacou o dirigen- 
te, lembrando que, como em- 
baixador em Portugal, Miwa 
conduziu as comemorações dos 
150 anos de Tratado de Paz, 
Amizade e Comércio entre 
Portugal e Japão”. 
 
Dilma – Segundo Kita, a ex- 
pectativa é para que a atua- 

ção governamental japonesa 
seja decisiva ao incremento 
das  relações entre Brasil-Ja- 
pão, “como foi nas décadas de 
1960 e 1970, ajustando-se a 
este cenário de elevação da 
importância do Brasil no âm- 
bito internacional”. “Uma das 
expressões visíveis desse re- 
conhecimento foi a escolha de 
nosso país como sede da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014 
e da Olimpíada de 2016, even- 
tos que representarão oportu- 

nidades aos segmentos econô- 
micos, políticos e culturais de 
ambos os países”, discursou. 

Acompanhado da embai- 
xatriz Konomi, Akira Miwa 
agradeceu, em um português 
fluente, a calorosa recepção e 
endossou o que já havia dito 
ao visitar a redação do Jornal 
Nippak pouco antes de ser re- 
cepcionado no Bunkyo. For- 
mado em Direito pela Univer- 
sidade de Kyoto, Miwa ingres- 
sou no Ministério das Relações 

bilidades de relações econômi- 
cas entre os dois países”, ex- 
plicou o novo embaixador, 
acrescentando que, “com o 
peso do Brasil na comunidade 
internacional, são grandes as 
possibilidades de cooperações 
mútuas em questões globais e 
em assuntos relativos às Na- 
ções Unidas”. 

O embaixador Miwa disse 
que o governo japonês viu com 
bons olhos a vitória da petista 
Dilma Rousseff. 

Em relação aos dois gran- 
des eventos esportivos que o 
Brasil sediará, a Copa do Mun- 
do em 2014 e os Jogos Olím- 
picos em 2016, Akira Miwa 
acredita que as empresas ja- 
ponesas virão para cá atraídas 
pela garantia de consumo até 
2016. E finalizou: “Minha tor- 
cida é para que a seleção ja- 
ponesa passe pelas eliminató- 
rias asiáticas e se classifique 
para a Copa do Mundo”. 

(Aldo Shiguti) 
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Deputados federais  e estaduais nikkeis são diplomados  na Assembléia  Legislativa de São 
Paulo e prometem retribuir o carinho da comunidade nipo-brasileira 

LUCI  JÚDICE  YIZIMA 

Os  deputados  federais  
Keiko Ota (PSB) e Junji Abe 
(DEM); e os deputados esta- 
duais Jooji Hato (PMDB) e 
Hélio Nishimoto (PSDB), ven- 
cedores nas eleições do dia 3 
outubro, foram diplomados no 
dia 17 de dezembro, no Ple- 
nário Juscelino Kubitschek, da 
Assembléia Legislativa de 
São Paulo (Alesp), Palácio 9 
de Julho, no Ibirapuera. No 
total foram diplomados no 
evento 70 deputados federais, 
94 deputados estaduais, o go- 
vernador Geraldo Alckmim 
(PSDB), o vice-governador 
Guilherme Afif Domingos. 
Bem como o senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB) e a 
senadora Marta Suplicy (PT). 
Dos quatro parlamentares 
nikkeis, Keiko Ota vai estre- 
ar na política e na Câmara 
Federal, mesma casa parla- 
mentar onde o veterano Junji 

 
Os deputados eleitos  Junji Abe (federal)  e Jooji Hato (estadual) com familiares  e assessores 

Vale do Paraíba e o Estado 
sempre depositam nos seus 
representantes. Quero exercer 
com muito vigor e força o novo 
mandato para representar os 
nossos eleitores e a população 
do Estado”, garantiu. 
 
Comunidade – A parlamen- 
tar Keiko Ota assegurou com 
certeza que vai buscar uma 
aproximação maior com a co- 
munidade nikkey. Isso porque 
após as eleições recebeu con- 
vites das associações, bem 
como carinho e amor, e aten- 
ção do Cônsul e da consulesa. 
“Estou muito feliz de ser as- 
sim tão amada pelas pessoas, 
quero dar o melhor e que esse 
laço entre o Japão e o Brasil 
fortaleça cada vez mais, unir 
essa irmandade existente. É 
um ajudando o outro, o Brasil 
tem muito a oferecer ao Japão 
e o arquipélago tem muito a 

ma que a comunidade nikkei. 
Assim que eu vejo a socieda- 
de brasileira”, explica. 

Jooji Hato por sua vez fa- 
lou com certeza absoluta que 
vai aumentar o relacionamen- 
to com a comunidade nikkei. 
Durante a sua campanha polí- 
tica saiu do limite da cidade de 
São Paulo para o interior, e esse 
foi um compromisso assumido. 
De acordo com ele a comuni- 
dade “digna, trabalhadora e 
honrada”, que o ajudou muito, 
ensinou a respeitar o próximo 
e a retribuir o respeito também. 
“Eu acho que dentro desse 
contexto nós temos que estar 
juntos e ajudar a comunidade 
como ela sempre ajudou o nos- 
so país e o Estado. Estarei 
sempre ajudando ela nacional- 
mente”, antecipou. 

O deputado Hélio Nishimo- 
to garantiu sem dúvida nenhu- 
ma que pretende aumentar a 

Abe exercerá o seu primeiro 
mandato em Brasília. Jooji 
Hato que já exerce o sétimo 
mandato como vereador tam- 
bém será um principiante na 
Alesp, enquanto Hélio Nishi- 
moto vai exercer a sua segun- 
da gestão política na principal 
casa parlamentar paulista. 

A cerimônia do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) en- 
cerrou o processo eleitoral e 
habilita o eleito a tomar posse 
no seu respectivo cargo. A 
condução dos trabalhos na 
cerimônia foi realizada pelo 
presidente do TRE, desembar- 
gador Walter de Almeida Gui- 
lherme. A posse dos parla- 
mentares federais acontece- 
rá no dia 1º de fevereiro de 

política diferenciada porque 
não vai sair da linha que con- 
seguiu cativar as pessoas, que 
é  a  questão do perdão e do 
amor. “Eu tenho certeza que 
o Ives está feliz e abençoan- 
do  essa corrente do bem”, 
destacou. 

O democrata Junji Abe 
assegurou que é uma grande 
honra e emoção ao ser diplo- 
mado pela primeira vez como 
deputado federal, um exercí- 
cio de muita responsabilida- 
de  para responder 24 horas 
por  dia que recebeu da po- 
pulação. Para ele a eleição, 
a  diplomação e a posse são 
momentos de extraordinária 
importância para aqueles que 
labutam  representando o 

– não tenho nada que 
desabone a minha vida públi- 
ca e a minha conduta –, tam- 
bém quero sair dessa casa fu- 
turamente com dignidade e 
muito trabalho”, garantiu. 

Na visão do tucano Hélio 
Nishimoto que assumirá o se- 
gundo mandato de deputado 
estadual, é muito especial as- 
sumir um cargo importante 
como o de deputado. O parla- 
mentar teve a oportunidade 
como suplente durante um ano 
e três meses até o ano passa- 
do, talvez retorne em janeiro 
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na mesma legislatura como 
suplente até o dia 14 de março 
de 2011 na vaga que será dei- 
xada pelo deputado estadual, 
Sidney Beraldo, futuro secre- 
tário da Casa Civil do gover- 
nador Geraldo Alckmin. 

“Para mim, receber o diplo- 
ma para quatro anos efetiva- 
mente em março, fico muito 
feliz porque tenho a seguran- 
ça durante esse período poder 
exercer a função representan- 
do a comunidade nipo-brasilei- 
ra  em  São Paulo, podendo 
atender as expectativas que o 

contribuir com o Brasil”, argu- 
mentou. 

Para Junji Abe a comuni- 
dade nikkei, como a comuni- 
dade italiana e israelita, fazem 
parte da sociedade brasileira, 
e ele como deputado federal e 
representando São Paulo, tem 
uma responsabilidade imensa 
de  trabalhar todos os temas 
fundamentais. “Dentro da so- 
ciedade brasileira é evidente 
que jamais podemos deixar 
uma comunidade espanhola 
sem atendimento, uma comu- 
nidade italiana, da mesma for- 

aproximação com a comunida- 
de nikkei, até porque quer con- 
tinuar representando-a na 
Alesp e se possível melhor ain- 
da  e de forma mais intensa. 
Tanto que vai no início dos seus 
trabalhos manter contatos com 
as entidades, e no mínimo aju- 
dar todas aquelas que já rece- 
beram o seu apoio no passa- 
do. “Eu quero se possível, in- 
crementar ainda mais para re- 
presentar melhor a comunida- 
de nipo-brasileira no Estado de 
São Paulo, frisou. 

(Afonso José de Sousa) 

2011, já os estaduais que ocu- 
parão cadeiras na Alesp, vai 
ocorrer no dia 15 de março. 
Durante a campanha eleitoral 

povo. “A minha condição pri- 
meira é continuar trabalhan- 
do  insistentemente como 
sempre fiz para não prejudi- 

Geraldo  Alckmin destaca a contribuição  da comunidade 
japonesa no desenvolvimento de São Paulo 

os deputados federais nikkeis 
eleitos disputaram as eleições 
contra 13 outros candidatos 
nipo-brasileiros enquanto seus 
colegas estaduais concorre- 
ram o pleito contra 22 outros 
concorrentes. 

Ao ser diplomada como 
deputada federal, Keiko Ota 
destacou que está muito feliz 
por ser a primeira mulher 
nikkei que representará a co- 
munidade na Câmara dos De- 
putados. Para ela será uma 

car, e o contrário sempre es- 
tar  atento para a decepção 
não tomar conta”, ressalta. 

Para o peemedebista Jooji 
Hato o novo desafio represen- 
ta uma nova vida e nova res- 
ponsabilidade, porque agora 
será o Estado de São Paulo 
para o qual vai trabalhar. Ele 
lembrou que foi vereador nos 
últimos 28 anos na capital, mas 
agora é um calouro na Assem- 
bléia Legislativa. “Assim como 
eu honrei a Câmara Municipal 

Para o governador eleito em 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB) é uma grande honra e 
responsabilidade governar São 
Paulo, um Estado do tamanho 
de um país. No novo mandato 
que cumprirá a partir do dia 1º 
de janeiro de 2011 ele adiantou 
que fará um trabalho com ho- 
nestidade, competência, com 
visão do futuro fortalecendo a 
economia paulista para gerar 
mais empregos e rendas, e me- 

lhorar a vida da população que 
mais necessita, toda prioridade 
para a área social. 

Durante a campanha elei- 
toral na capital paulista o tuca- 
no visitou o Bairro Oriental da 
Liberdade, para ele a comuni- 
dade japonesa deu uma grande 
contribuição ao desenvolvimen- 
to de São Paulo, seja na indús- 
tria, na agricultura, nos serviços 
e no comércio. “Uma marca de 
São Paulo é a vida cosmopolita 

de gente do mundo inteiro, eu 
sempre brinco que São Paulo é 
a terra que japonês fala portu- 
guês com sotaque italiano, tem 
um coração grande. Nós somos 
muito gratos à comunidade ja- 
ponesa, pois está chegando a 
segunda fábrica da Toyota em 
Sorocaba”, apontou. 

Importantes investimentos 
do Japão foram feitos no Esta- 
do, segundo o governador, como 
a obra do aprofundamento da 

calha do Rio Tietê financiada 
pelo Japan Bank, portanto uma 
amizade de mais de um século. 
“Neste novo mandato vou tra- 
balhar todas as áreas, mas a 
prioridade é sempre a educa- 
ção, saúde e segurança. Esse 
é o tripé mais importante que 
fala diretamente a vida das pes- 
soas, a saúde e a segurança, a 
educação, e as oportunidades, 
esses são o DNA de São Pau- 
lo”, salientou. 


