
Bom dia a todos. 

Gostaria de cumprimentar o presidente do Conselho Deliberativo Dr. Kiyoshi Harada, 

os componentes desta mesa a sra. Harumi Goya, presidente do Bunkyo, o Dr. Tuyoci 

Ohara, presidente da Comissão Eleitoral, o Sr. Orídio Shimizu, 1º Secretário do 

Conselho e senhores membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal aqui presentes. 

Quero cumprimentar e apresentar o nosso reconhecimento e agradecimento aos 

senhores membros do Conselho, dos diretores que estão deixando o seu cargo que 

exerceram de forma tão dedicada e compromissada nesse período. Quero enaltecer a 

dedicação e o trabalho excelente realizado pela presidente Harumi nessa primeira gestão, 

representando o Bunkyo e a comunidade Nikkei tanto no Brasil, como no exterior, e me 

sinto honrado em ter pertencido a essa diretoria até este momento. 

Gostaria de parabenizar a reeleição da presidente Harumi e todos os membros da nova 

diretoria e desejo de todo o coração uma realização ainda mais profícua nesta nova 

gestão que se inicia hoje. 

De maneira especial gostaria de cumprimentar o Dr. Kiyoshi Harada que conduziu este 

Conselho Deliberativo durante 3 gestões ao longo dos últimos 6 anos, de forma 

brilhante, dignificando o nome da nossa entidade com o seu elevado saber, experiência 

e na firmeza no exercício do poder decisório. 

Com certeza vamos nos inspirar e requerer a sua presença no aconselhamento daquilo 

que se fizer necessário ao longo dessa nossa jornada. 

Não podemos deixar de cumprimentar e agradecer pelo trabalho, dedicação e 

comprometimento às causas do Bunkyo do Dr. Masato Ninomiya, do Sr. Raul Takaki, 

do Sr. Orídio Shimizu e demais membros da Diretoria do Conselho Deliberativo que 

sempre apoiaram a gestão do Dr. Harada. O nosso melhor agradecimento e 

reconhecimento a todos eles. 

Gostaria de parabenizar os novos colegas membros deste Conselho Deliberativo que 

juntamente comigo foram eleitos na última eleição. 

Sinto muito honrado, mas ao mesmo tempo sei perfeitamente do imenso peso da 

responsabilidade de ocupar este cargo, sucedendo ao Dr. Harada, o que significa 

suceder a ele, e também ao lembrar que este posto foi ocupado pelas renomadas 

personalidades como Dr. Kazuo Watanabe, o nosso sempre mestre e orientador em 

todas as ocasiões, o Dr. Tuyoci Ohara, o Dr. Kenichiro Suguio, o Sr. Atushi Yamauchi, 

o sr. Kazuo Harazawa, entre outros nomes que dignificaram a Comunidade Nikkei. 

E, com maior razão e com esta consciência de que não sou capaz de dar um passo 

sequer, sem contar com a sabedoria e experiência de cada um dos colegas diretores 

deste Conselho, da diretoria executiva e de todos os senhores membros deste Conselho 

para o cumprimento deste honroso mandato que estamos assumindo este compromisso. 

Contamos com o apoio e generosidade de todos os senhores. 

Ontem o Brasil nos seus pontos nevrálgicos parou devido à greve geral. Estamos 

vivenciando o momento histórico extremamente crítico com a crise generalizada 

politica, econômica e social. 

Mas, não somente o Brasil, o mundo está instável. Estamos entrando numa fase de 

transformação social muito acentuada e a Comunidade Nikkei não está fora deste 

processo. 



E, consequentemente, o nosso Bunkyo não pode estar fora desta realidade. O Bunkyo e 

todas as entidades Nikkei do Brasil. 

É o momento certo para refletirmos sobre aquilo que todos sabemos ou pensamos que 

sabemos sobre a Razão de Existência desta Casa no seio da Comunidade Nikkei. 

Gostaria de finalizar lembrando também o que todos sabemos: Pensar no Bunkyo é 

pensar na Comunidade Nikkei do Brasil. Portanto todas as questões do Bunkyo 

devemos pensar permanentemente pensando na Comunidade Nikkei. E, assim o nosso 

Conselho gostaríamos de trabalhar apoiando a gestão da Diretoria Executiva, 

comandada pela Presidente Harumi Goya, para o cumprimento da missão desta entidade, 

contando com a inestimável colaboração de todos os membros deste Conselho. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

Jorge Yamashita, eleito presidente do Conselho Deliberativo, durante discurso na 152ª 

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, no dia 29 de abril de 2017. 


