jornal do nikkey
SÃO PAULO, 12 DE ABRIL DE 2006

EXÉRCITO BRASILEIRO

OPINIÃO

Paulo Komatsu é o primeiro general
nikkei a alcançar o posto de ‘3 estrelas’
DIVULGAÇÃO

E

m cerimônia oficial realizada ontem em Bra
sília foi promovido ao
posto de general de divisão o
nissei Paulo Kazunori Komatsu, 58 anos. Nascido na cidade de Pacaembu (oeste de São
Paulo), e atuando no 1º Grupamento de Engenharia de Construção em João Pessoa (PB),
ele assume o segundo grau de
oficial-general, abaixo apenas
do de general de Exército.
Agora um “três estrelas”, o
general recebeu ontem – na solenidade que promoveu outros
generais também, em Brasília –
o bastão simbolizando a promoção de general de brigada para
de divisão. À tarde, a cerimônia
aconteceu no Palácio do Planalto, onde eles foram apresentados ao presidente da República,
Luis Inácio Lula da Silva, considerado comandante-supremo
das Forças Armadas.
Paulo Komatsu é o primeiro nikkei a alcançar tal mérito,
e o segundo promovido a general – o primeiro, já aposentado, foi o atual coordenador de
eventos da Associação para
Comemoração do Centenário
da Imigração Japonesa no Brasil, general Akira Obara. “Posso dizer que me sinto orgulhoso, realizado e reconhecido, e
agradeço a meus pais por me
dar suporte para estar onde
cheguei. Devo me sentir feliz”,
disse Komatsu ao Jornal do
Nikkey, em entrevista por telefone feita na segunda-feira.
Mesmo depois de participado
da cerimônia, Komatsu permanece no Distrito Federal a semana toda, resolvendo questões
de contratos de obras da região
Nordeste para depois retornar
à cidade onde mora e trabalha,
João Pessoa. De lá comanda o
1º Grupamento de Engenharia
– área em que se especializou,
tendo já servido nos quartéis de
Itajubá (MG), Natal (RN) e na
Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, no Rio de Janeiro,
como instrutor.
Sob seu comando hoje estão cinco batalhões, sendo quatro de construção e um de
combate. “Auxiliamos já há
algum tempo por intermédio de
obras voltadas ao desenvolvimento do País, com construções de ferrovias, rodovias,
barragens, perfuração em poços artesianos, restaurações
em edificações, aeroportos,
conjuntos habitacionais... Estamos hoje convocados a participar do Projeto de Integração de Bacias do Rio São Fran-

General Komatsu, durante formatura de jovens ao Exército

Paulista, mas paraibano de coração, tem quase 40 anos de carreira

cisco, com segmento de nossas forças direcionadas a participar pelo Ministério da Integração, e recentemente recebemos a missão de atuar na
duplicação da BR-101, no Nordeste, que atinge trechos no
Rio Grande do Norte, Paraíba
e Pernambuco, somando ao
todo 142 quilômetros.”
Engenharia - Na instituição
desde 1968, quando ingressou
como cadete da Academia
Militar das Agulhas Negras,
em 1971 foi declarado oficial
da Arma de Engenharia, após
curso regulamentar de quatro
anos. Então se aperfeiçoou em
cursos da carreira militar e
passou por Cuiabá, onde um
dos grandes projetos de que
participou foi a abertura e
construção dos mais de 900
km de estrada na selva do trecho meridional da BR-163,
Rodovia Cuiabá-Santarém, na
década de 70. Na área da Engenharia de Construção, integrou o Batalhão de Cuiabá
(MT) e o Batalhão de São
Gabriel da Cachoeira (AM).
Transferido em 1976 para o
1º Grupamento de Engenharia,
foi nos anos seguintes movimentado para várias outras unidades e retornou no final dos

anos 80 à capital da Paraíba
como oficial de Estado-Maior
e assistente do Comandante.
Foi homenageado em várias
oportunidades tanto nos Estados Unidos, onde ocupava cargo de chefe da comissão do
Exército Brasileiro em Washington e adjunto do Adido junto a Embaixada do Brasil (de
1997 a 1999), quanto na região
do Nordeste. Ao cargo de general, foi promovido em 2002,
quando foi nomeado chefe do
Estado-Maior do Comando
Militar do Nordeste, cargo que
depois passou para comandar
o 1º Grupamento de Engenharia em janeiro de 2005.
Sua atividade logicamente
requer muito empenho e dedicação, e folga, só aos domingos. “Temos também a formação anual dos recrutas. Isso é
uma grande vocação que o
Exército desempenha. Aos soldados damos formação militar,
cidadania e conhecimento técnico. Eles podem permanecer
conosco de um a sete anos,
para retornarem à sociedade
melhor preparados e qualificados para disputar o mercado de
trabalho”, explica ele, sobre o
contingente que forma a mãode-obra que em massa se une
para levantar as obras designa-

das pelo governo.
Filho de imigrantes japoneses pode afirmar que se sente
um brasileiro orgulhoso, com a
“grande vantagem de morar
num país privilegiado, podendo
conhecer várias regiões”. Paulista, criado parte de sua vida
no Mato Grosso, ele hoje vive
e convive com a população da
Paraíba. Casou-se com uma
paraibana, Neta, e tem três filhos e uma neta. As duas filhas
são médicas e o filho estuda
engenharia elétrica. A herança
nipônica, destaca, o ajudou a
definir seu caráter digno, indispensável na área em que se
consolidou. “É uma coisa à qual
me orgulho, as tradições e ensinamentos dos meus pais, que
conseguiram passar aos filhos
a seriedade para encarar a vida
e ser um cidadão correto”, lembra, dizendo que o apoio familiar foi importante para “minha
vida profissional, porque o Exército pratica isso, de ser um homem honrado, bem formado e
com disciplina, o que incorporaram na formação do meu
caráter.” Acrescenta ainda que
entre os oficiais “o nissei é bem
recebido e bem respeitado”.
“Admirado”, melhor dizendo,
como afirma o coronel José
Medeiros, um de seus companheiros de trabalho e amigo há
mais de 30 anos.
Próximo da semana comemorativa – o Dia do Exército é
19 de abril –, sabe que a instituição tem cumprido com seu
papel e desempenhado muito
bem sua função dentro e fora
do Brasil, pois tem “credibilidade importantíssima no cenário
internacional, nas missões de
paz pelo mundo afora”. “Isso
vem desde o período colonial e
numa evolução crescente, para
ser respeitado e admirado nas
missões.” Um dos exemplos é
a de ajuda ao Haiti, na qual foram enviados contingentes para
estabilização da nação. “Temos
profissionais de vários seguimentos e a credibilidade é motivo de orgulho”, contenta-se,
registrando que a atuação do
Exército é proporcional ao tamanho do País. “Olhamos para
trás e vemos tantos quilômetros
de rodovias, açudes colocados
no Nordeste, onde estamos há
mais de 50 anos atuando na
melhoria da qualidade de vida
e continuaremos para colocar
a mão amiga em benefício de
quem usufrui de nosso trabalho”, conclui o general de divisão.
(Cíntia Yamashiro)

Quem tem razão?
*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI
Ao fazer 50 anos, quando
era executivo de uma multinacional, após trinta anos de carreira numa mesma firma, fui
pressionado a me aposentar. E
muitos outros colegas também
foram obrigados a adotar idêntica atitude. Não me importei
muito, acreditando que não
sofreria preconceito no tocante
à idade, fiz o meu currículo e
saí à procura de nova colocação, pois me julgava apto ainda para o trabalho.
Meia-sola, mas dava para
rodar ainda muitos quilômetros
de chão. Em todas as agências de emprego, departamentos
de recursos humanos, sempre
recebido por belas e jovens
atendentes, a resposta era sempre a mesma. Diziam-me estar em idade difícil para ser
contratado. Com a concorrência que impõe hoje às empresas, a luta desenfreada, só os
jovens podem agüentar a pressão e cumprir as metas.
O nosso tempo, nem digo
dos idosos, mas de meia-idade, já passou e nem tinha percebido. Há mais de quinze anos
faço essa peregrinação e nunca consegui algo de concreto,
apenas alguns bicos como
“free lancer”. Ao iniciar o século 21 nunca a humanidade
sofreu tantas mudanças como
agora. Tudo está acontecendo e muita coisa passa despercebida.
Muitos me alertavam que
o emprego fixo, com a carteira assinada, era coisa já do
passado. O tempo é do trabalhador de conhecimento.
Quem não for especialista em
alguma coisa vai ficar ralando
na periferia. O que vai predominar nesse novo tempo é a
prestação de serviços e a
terceirização é fundamental
nessa economia. Todos vão
exigir excelência de qualidade
e custos baixos. Quem tiver
apto para oferecer o que o
mercado exige, sobreviverá.
Agora, eu pergunto. Se os
mais de 50 anos não são aceitos na organização privada
onde a tônica é a excelência
administrativa, por que nós só
elegemos, com raras exceções,
idosos para nos governar? É
só fazer uma pesquisa.
A maioria dos políticos tem
idade superior a 50 anos e até
uns de 80 anos ou mais. Dizer
que são mais experientes é bo-

bagem. A experiência tem mostrado o contrário. Todos os envolvidos em recente escândalo
são idosos. O eleitorado não
sabe escolher, como já dizia o
rei Pelé. Como esperar eficiência num governo cujos componentes são rejeitados pela
classe empresarial? E só olhar
ao redor. Empresas privadas
nunca tiveram tantos lucros
como hoje. Veja os bancos, por
exemplo. Seus executivos são
os mais jovens do mercado.
Outro dia, um gerente de uma
agência, à tarde, foi comunicado que no dia seguinte não precisaria vir mais ao banco. Estava despedido porque não
cumprira a meta do mês. Quando pudermos despedir nossos
políticos porque não cumpriram a promessa, o País alavanca. Alguém duvida?
Quando os eleitores vêem
suas esperanças frustradas
põem a boca no trombone, mas
é tarde demais. Não seria tempo de os eleitores repensarem
um pouco mais e usarem critérios mais científicos para escolher seus dirigentes? Hoje a
rede privada, qualquer supermercado de vila, exige pelo
menos cursos superiores e, nos
maiores, inglês fluente e MBA,
especialização em marketing
etc.
Reputação ilibada. Qualquer
passagem pela polícia logo o
candidato é descartado.Além
de longas entrevistas com especialistas em recursos humanos que conseguem ler o que
a gente está sentindo bem lá
no íntimo. É exigida até boa
aparência. E os políticos? Não
vamos generalizar, mas boa
parte deles mal consegue assinar o nome e o aspecto pessoal deixa muito a desejar. Podem até ter folha corrida imensa da polícia. O tempo desses
semi-alfabetizados também
não está para acabar?
Quando os eleitores perceberem isso o País tende a melhorar. É ver para crer. Mas
por outro lado, ironia à parte,
há os que afirmam ser melhor
deixar os jovens nas empresas
privadas produzindo e a política para os improdutivos, já
que estão militando nele há tanto tempo. Por mais mal que fazem ao País ele continua progredindo.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins
E-mail: yoshikumi@ig.com.br

DIA 19

Secretário da Administração
Penitenciária palestra na Câmara
DIVULGAÇÃO

BEISEBOL

Nippon Blue Jays fatura o 6º Campeonato Brasileiro Interclubes
FLÁVIO TORRES

O Nippon Blue Jays sagrouse campeão da sexta edição do
Campeonato Brasileiro de Beisebol Interclubes Sub-20 Aberto. Na final, realizada no último
final de semana no Centro de
Treinamento da Yakult/CBBS
(Confederação Brasileira de
Beisebol e Softbol), em Ibiúna
(SP), o Nippon Blue Jays arrasou o Nikkei Curitiba por 11 a 0,
mesmo depois de enfrentar uma
partida decisiva contra o São
Paulo pela manhã, da qual saiu
vencedor pelo placar de 2 a 0.
O técnico campeão Ricardo Kenji Matumaru apontou o
conjunto como a principal qualidade do Nippon Blue Jays na
vitoriosa campanha no Sub-20,
mas não negou que seu arremessador Felipe Rogério Marcondes Natel Sales foi decisivo durante a competição, tanto que este faturou o prêmio
de Melhor Jogador do Campeonato. Na decisão do 3º lugar,
o São Paulo derrotou o Gecebs
pelo placar de 3 a 2.

Jogadores do Nippon Blue Jays comemoram conquista do título

Veteranos - A seleção do
ABC confirmou seu favoritismo ao conquistar o título do 12º
Campeonato Brasileiro Interseleções de Beisebol categoria veteranos – acima de 44
anos –, realizado nos dias 8 e
9 de abril, no Estádio Municipal Mie Nishi, no Bom Retiro.
No domingo, o arremessador
Paulo Kawakami, do ABC, não

deu chances para seus adversários da Grande São Paulo
Leste pontuar, vencendo a partida decisiva por 10 a 0 por antecipação no quinto inning.
Depois do jogo final, o técnico campeão Aota, do ABC,
disse que seu time estava coeso e unido para não perder as
oportunidades no ataque: “Foi
o que aconteceu batidinhas

colocadas (bolas fora do alcance da defesa), enquanto os
meus atacantes avançavam
seguros à salvo. Fizemos 16
hits contra 7 deles.”
Participaram além dos
dois finalistas mais sete seleções: duas da Sudoeste,
duas da Grande SP Sul, a
Grande SP Oeste, a equipe
do Centro-Oeste e o time da
Capital Leste. A competição
destacou os seguintes jogadores: Nozoe, Itinose, Tanaka, Sakai, Kawakami, Inatomi, Miura, Aihara, Shimanoe,
Matsumoto e Aota. A classificação por equipe premiou
ABC, campeão; Grande SP
Leste, vice; Capital Leste,
terceiro; e Grande SP Oeste, quarto lugar.
A competição no Bom Retiro será destaque no programa Planeta Cidade, da TV
Cultura, que vai ao ar no dia
21 (sexta-feira), às 22 horas,
e reprisado no dia 23 (domingo), às 15 horas.

O secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nagashi Furukawa, fará palestra no próximo dia 19 de abril (quartafeira), em São Paulo, para grupos de empresários e executivos japoneses da Câmara de
Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Nagashi proferirá palestra sobre o tema “A
administração penitenciária de
São Paulo e os reflexos na
Segurança Pública”.
Natural de Presidente
Bernardes (SP), Nagashi Furukawa é bacharel em Direito
pela Faculdade de Direito da
Universidade São Francisco,
da cidade de Bragança Paulista. Advogado por dois anos,
atuou como delegado de polícia por mais de quatro, foi promotor de justiça e juiz de direito, atividade que exerceu durante 20 anos. Nos meses de
maio a agosto de 1999, assessorou o secretário da Segurança Pública do Estado de São
Paulo, na área prisional.
Dirigiu o Departamento
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, de setembro a dezembro de 1999. Foi
professor de Direito Processu-

Secretário Nagashi Furukawa

al Civil da Faculdade de Direito da Universidade São Francisco e presidente do Conselho Deliberativo da Associação
de Proteção e Assistência
Carcerária de Bragança Paulista (Apac). É secretário da
Administração Penitenciária
de São Paulo, desde 17 de dezembro de 1999; presidente do
Fórum Permanente dos Dirigentes Prisionais do Brasil,
desde 2000; e vice-presidente
do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária.
Informações e inscrições
pelo telefone 11/3287-6233.
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O 5º Encontro Amor e Esperança da Kibo-no-Iê aconteceu no último sábado (8) na APCD, em
São Paulo. O evento beneficente reuniu milhares de pessoas, que puderam, além de tentar a
sorte, comer as deliciosas guloseimas preparadas pelos voluntários da entidade.

Colaboração: Marcus Hide
C o n t a t o :

c a c a u y o s h i d a @ u o l . c o m . b r

A 21ª edição do Akimatsuri, que ocorreu nos dias 7, 8 e 9 de abril em Mogi das Cruzes e trouxe
o tema “Rumo ao Centenário 2008”, superou as expectativas da Comissão Organizadora. Embora não tenha sido feito o levantamento oficial, o número de visitantes que passou pelo Bunkyo
da cidade foi estimado em cerca de 60 mil pessoas.

1: Chereng Hui Sun, Nelson Nakata, Kihatiro Kita
e Getulio Matsumoto 2: Marcelo Hideshima, Luis
Aoyama e Ramon Fernandes 3: José Thida, Roberto Uemura, Iwao Urakawa, Ricardo Chinen e
Ricardo Hideaki Chinen 4: Márcia Nakagawa e
Jorge Iwashita 5: Mauricio Miyasaki, Patrícia
Yanaguisawa e Jaime Ikeda 6: Kiyoko Miguita,
Suely Toyoshima, Isabel Yoshinaga, Rumi Kusumoto e Iracema Sasaki 7: Tério Uehara, Jorge
Suzuki, Mario Nakamura e Cristina Agari
8: Eurica e Ziró Yanagimori 9: Voluntários de
diversas entidades que colaboraram no evento

DIVULGAÇÃO

1: Cristiane Nagao e Juliana Kametani, a atriz
nikkei que está fazendo sucesso na novela Belíssima
2: Frank Tuda, Eunice Osugi, Walter Ihoshi, Marly
Nisiyama de Moraes, Pedro Komura, Josefa Silva,
Omar Noryo Okino e Elis Niwa 3: Lincoln Aoki,
Marcelo Hideshima, Helio Aoki e Flávia Aoki
4: André Hayashi, Edna Hayashi, Miyoko Nagao e
Pedro Komura 5: Mishiko Takada e Kinuko
Yamauchi 6: Yusi Edagi, Getulio Kamiji, Kiyoji
Nakayama e Frank Tuda 7: Luis Yabiku na
abertura do evento com o prefeito de Mogi das
Cruzes, Junji Abe

A 5ª Edição da Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, a Hair Brasil, aconteceu de 1º
a 4 de abril no Expo Center Norte. O evento, que reúne os principais fabricantes e distribuidores
de produtos da área, atraiu milhares de pessoas nos seus quatro dias.

A Associação Nipo-Catarinense realizou entre os dias 30 de março e 11 de abril a terceira edição
da Semana Cultural Japonesa. O evento aconteceu no Centro Integrado de Cultura e reuniu
diversos aspectos da cultura japonesa. O ponto alto foi a exposição itinerante Cerâmica e Porcelana do Japão – A Geração Emergente.

1: Hirofumi Ikesaki e Ricardo Ikesaki 2: Fernanda Uematsu, Rosana Tsibana e Tatiane Takara

A festa surpresa do aniversário do general Akira Obara aconteceu no dia 29 de março no Blue
Tree Paulista. Foi um simples encontro para uma pessoa tão querida.

1: Elidio Sinzato (presidente da Associação NipoCatarinense), ao lado de Luis Nakayama, entrega
uma lembrança para Bráulio Cesar da Rocha Barbosa (secretário de Estado do Desenvolvimento),
representando o governador Luiz Henrique
2: Iochihiko Kaneoya, Hisae Kaneoya, Teresa Sell,
Eneida Leninng e Sara Grisalt 3: Seigo Suzuki,
Cláudio Kurita e general Obara 4: João Evangelista de Andrade (administrador do MASC) e
Hirotsugu Haguiogui (cônsul geral do Japão em
Curitiba) 5: O Seinen da associação também participa da abertura.

DIVULGAÇÃO

1: General Akira Obara e sua esposa, Sueko Obara 2: Em pé: Roberto Sekiya, Chieko Aoki, Mei Kanatani
e Sumico Hirose. Sentados: Hiroshi Takahashi, Yuuki Watanabe, general Akira Obara e Yoshiki Yamada
3: Cláudio Kurita, Milton Nakamura e Victor Kobayashi 4: Neusa Kakinoni e Eduardo Sakamoto

O vereador Luis Yabiku
(PDT), de Campinas,
acompanha na presença de
autoridades municipais,
estaduais e federais, a
assinatura do protocolo de
intenções para a construção
da segunda pista do
Aeroporto Internacional de
Viracopos. O evento contou
com a presença do
presidente da República,
Luis Inácio Lula da Silva.

