
Senhoras e Senhores, 

Agradeço imensamente a condução de meu nome para mais um mandato frente à Diretoria desta 

entidade. 

Entrei no Bunkyo convidada pelo professor Kokei Uehara, que presidiu esta entidade de 2003 até 

2009 e a Comissão de Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa.  

Gostaria de ressaltar que a minha atuação buscou inspiração em duas frases ditas pelo professor 

Uehara. Uma delas diz – “um sonho sonhado por um é apenas um sonho. Um sonho sonhado por 

todos se torna realidade”. A outra ensina que, “para mudar a mentalidade de uma comunidade, é 

preciso 10 anos”. 

Agradeço esta segunda oportunidade concedida pelos senhores conselheiros para buscar a 

concretização dos desafios contidos nessas frases. 

Para esta gestão montamos uma diretoria visando reunir jovens experientes e aqueles que podemos 

chamar de “ex-jovens”, ou seja, apesar dos cabelos grisalhos, o espírito ainda permanece jovem! 

Todos, jovens voluntários, assumem com energia renovada para fortalecer a alma desta entidade. 

A minha expectativa é a de fazer brotar as sementes do legado desta diretoria, representadas pela 

ascensão da liderança dos jovens experientes aos altos postos do Bunkyo. 

Entre os inúmeros desafios a serem enfrentados por esta nova diretoria, está a finalização, ainda este 

ano, das obras do Espaço Cultural Bunkyo. Em seguida, a de dedicar-se à realização da primeira fase 

do Plano Diretor de Sustentabilidade do Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, em São Roque. 

Além disso, em 2018, também estaremos voltados à comemoração dos 110 anos da imigração 

japonesa no Brasil. Mais uma vez, graças à dedicação de todos, esperamos celebrar condignamente 

este marco representativo em direção ao segundo centenário da presença dos imigrantes japoneses 

neste país. 

Ao finalizar, gostaria de manifestar toda minha gratidão aos vice-presidentes, diretores e comissões 

pelo intenso trabalho durante esses dois anos para “segurar” o Bunkyo e direcioná-lo rumo às águas 

calmas. 

Além disso, a todos que compõem a nova diretoria, peço empenho ainda maior para colocarmos o 

Bunkyo em “alto mar” para poder navegar sem turbulências.  

Muito obrigada a todos. 

 

 

 

 

Harumi Arashiro Goya, reeleita presidente do Bunkyo, durante discurso na 152ª Reunião Ordinária 

do Conselho Deliberativo no dia 29 de abril de 2017. 


