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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”.
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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
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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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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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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

JORNAL NIPPAK

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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