
São Paulo, 30 de setembro a 06 de outubro de 2010 JORNAL NIPPAK 7

ELEIÇÕES 2010

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


