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TERREMOTO DE KOBE

Após 11 anos, sobrevivente relembra momentos da tragédia
ARQUIVO PESSOAL

É

emocionante, ainda, ouvir a história. Mesmo
onze anos após seu
ocorrido. E como todos os
anos, Tsutsui-san continua
mantendo contato com a família Murai, de Ashiya (na província de Hyogo), que lhe ofereceu trabalho em 1991. No
ano passado, foi o antigo
shacho (patrão), como ela ainda o chama, quem telefonou
para desejar um feliz Natal e
enviou um cartão no começo
de janeiro.
Como fazia o médico
Uemura, com o qual perdeu
contato desde 1998. No ano
anterior, ligou para a ex-paciente e perguntou sobre seu estado de saúde; e tomou um
susto. “Hã? É verdade que a
senhora está andando de bengala?”, disse, surpreso, após a
resposta daquela que ficou sob
seus cuidados no hospital durante um ano e meio após o
grande terremoto de Kobe.
“Eu te cuidei, mas não fui
eu quem salvei”, afirmava o
cirurgião, apontando o dedo
para cima. A japonesa Rithuko
Tsutsui, naturalizada brasileira,
ainda tem de forma clara, na
mente, o que aconteceu naquele 17 de janeiro de 1995 e
as ocorrências após a data.

motivo, e ela reclamou que a
atrapalhava. Mas quando tudo
sacudia, ela caiu para debaixo
da mesa, que a protegeu.”
A nikkei ficou estendida no
chão, como “um sapo esticado”. E não podia se mover. “As
paredes e o teto caíram. Olhava para os lados e só via escuridão. Pensei: ‘não queria morrer dessa maneira’. Mas se gritasse e chorasse ninguém iria
ouvir.” Resolveu então esperar
por ajuda, e pediu socorro quando ouviu vozes por perto. Até
chegarem com ferramentas
para tirá-la debaixo dos concretos, e fazerem um buraco por
onde pudesse sair, passaram se
17 horas. Foi levada ao hospital, onde muitos se acomodavam no chão, já que faltavam
leitos e o atendimento era precário devido aos danos provoCasa da família Murai, em Ashiya, destruída pelo terremoto; no centro, o despertador de Rithuko
cados pelo tremor e ao caos
que se formou.
Atingida dentro da casa em te, como se estivesse dentro de
“No final, eu estava
que morava e trabalhava – às um chuveiro. Entrei para casa
adormecida, anestesia5h46 da manhã –, ficou debai- e sentei para ouvir o rádio. Mas
da. Estava meio morta,
xo dos escombros, teve a co- deu um estouro tão grande que
não sentia mais nada.”
luna danificada e somente dois não sabia de onde vinha, e coO saldo para ela foi: 35
anos depois pôde caminhar no- mecei a ouvir um gemido. Daí
pontos na cabeça (sem
vamente.
tudo começou a balançar e me
anestesia), quatro cirur“Um dia antes, estava cain- levantei; queria sair. Mas veio
gias na boca – que teve
do neve mais grossa. No dia uma onda que me derrubou. Na
o lábio cortado –, no joseguinte, levantei mais cedo terceira vez veio mais violenta,
elho esquerdo, um paraporque queria ver de perto. Saí, pegou na sola do meu pé e me
fuso no antebraço direie de repente veio um ar quen- jogou para cima, e bati a cabeto, três vértebras artificiais na coluna e oito quilos a menos.
A operação na colucionário público, teve suas estru- até a casa de sua avó, em
na
foi
realizada dez meturas abaladas e, por isso, a família Nagahama (província de Chiba),
ses
depois.
“O médico
perdeu quase tudo o que tinha no à qual tiveram de ir parte do cadisse que, com a cirurinterior do apartamento. “À frente minho a pé, já que o transporte
Rithuko Tsutsui, hoje com 82 anos
gia, ou não mudaria nada
e atrás da cama dos meus pais ti- ferroviário estava desativado. Em
ou eu sairia de cadeira de
nha dois armários, que caíram e se dois anos voltou ao lar, já
rodas
ou
ficaria por lá mesmo.
equilibravam. Se caísse de um só reconstruído e mais novo. “Lemça no teto.”
lado, eles poderiam ter sido atingi- bro com tristeza o fato, pelos amiA casa em que vivia era da Por isso, precisaria da autoridos”, lembra. “A porta estava em- gos que perdi. Depois que chefamília Murai. Rithuko era zação do meu filho.” Mas eu
perrada e não podíamos sair. Como guei ao Brasil fiquei sabendo que
dama de companhia de uma disse: ‘Deixo nas suas mãos,
morávamos no terceiro andar, ti- dekasseguis também moravam lá,
idosa, que na época tinha 94 doutor.’” A duração foi de 14
vemos de sair pela varanda, des- e admiro os nikkeis porque, mesanos. Por uma coincidência, horas e quando acordou, com
cendo com uma corda.”
mo tendo passado por essa exela não se feriu. “Isso é um mi- um cutucão do médico, ela perA família de Sayaka improvisou periência, são pessoas que olham
lagre, porque na noite anterior guntou: “Estou viva?” E a resuma barraca e por três dias morou para a frente, são positivas e saeu coloquei uma mesa ao lado posta: “Aproveite, porque Deus
do lado de fora. Depois, seguiram bem dar a volta por cima.”
de sua cama. Não sei por qual te deu vida mais uma vez.”

Mais sorte que Rithuko
Tsutsui teve a repórter do Jornal do Nikkey Sayaka Nambu,
22, japonesa que hoje mora e faz
estágio em São Paulo. Nascida
e ex-moradora de Kobe, ela dormia no mesmo quarto que a irmã
mais nova quando começaram
os tremores de terra naquela manhã de janeiro de 1995. Assustada, não estava entendendo o
que acontecia, já que nunca havia presenciado um terremoto.
O prédio em que moravam,
um alojamento da empresa na
qual o pai trabalhava como fun-

JORNAL DO NIKKEY

Jornalista nikkei improvisou barraca para moradia

Hoje, aos 81 anos, e morando na sua tranqüila casa na
região de Santo Amaro, caminha com dificuldade e a ajuda
de bengala, mas aposentou o
andador e a cadeira de rodas
e sai de casa quando tem vontade. Participou de sessões de
fisioterapia, num hospital de
reabilitação de Osaka, e também após o retorno ao País.
Quando desembarcou em
São Paulo, com o filho Arnaldo, que fora buscá-la, uma torcida a esperava. “A aeromoça já havia avisado que teria
uma surpresa. Algumas amigas vieram me encontrar e levaram buquê de flores. Quando me viram, falaram “viva!”
e me abraçaram. Não sabia se
ria ou se chorava”, conta.
Mas ficaria a pergunta: Por
que uma pessoa no auge de
seus 70 anos vai para o Japão
trabalhar? No caso da exmodelista de costura, o motivo
foi familiar. Quando a mãe falecera, disse à filha: “Se tiver
oportunidade de ir ao Japão, vá
buscar sua irmã mais velha.”
A primogênita ficara naquele
país quando os pais e irmãos
embarcaram ao Brasil, em
1928. Comunicavam-se por
cartas. Mas após a 2ª Guerra,
o contato foi perdido e não souberam mais notícias de Sumie.
Como prometido, Rithuko
resolveu investigar o paradeiro da irmã. “Pensei em ficar
um ano, e juntar dinheiro para
reencontrá-la. Consegui o endereço dela, mas já era falecida”. Morrera de tuberculose
anos antes, como o viúvo a informou.
Católica, agradece por estar viva. “Tudo o que perdemos só damos valor depois. E
sempre penso que não foi só
comigo que aconteceu, então
espero que os outros não desanimem e olhem para frente,
com fé em Deus”, ensina.
(Cíntia Yamashiro)

BUNKYO/ELEIÇÃO

Simpatizantes das diretas tentam reverter resultado da audiência
JORNAL DO NIKKEY

Os membros da Comissão
de Reforma Estatutária do
Bunkyo (Sociedade Brasileira
de Cultura Japonesa), órgão
nomeado pela entidade com o
objetivo de analisar o atual Estatuto Social e propor eventuais mudanças para adequá-lo
às novas disposições do Código Civil, devem se reunir nesta
segunda-feira para finalizar os
trabalhos. A conclusão deve
ser entregue à diretoria do Bunkyo até o próximo dia 19.
Na reunião, serão postos
em votação os três itens que
ficaram pendentes e que mereceram, inclusive, a convocação de uma audiência pública
na noite da última terça-feira
(10). Os temas apresentados
foram a continuidade (ou não)
do sistema de representação
por procuração em assembléias gerais (atualmente até 10)
e reuniões do Conselho Deliberativo (atualmente até 2); a
eleição direta (como é atualmente, com a eleição de todos
os diretores pela assembléia
geral), indireta ou parcialmente direta para a diretoria do
Bunkyo; e, por último, a fixação de número ideal dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Deliberativo (atualmente o Conselho Deliberativo
tem 150 membros).
O debate teve início às 19h
e demorou cerca de duas horas. A mesa diretora foi composta pela maioria dos integrantes da Comissão de Reforma Estatutária do Bunkyo:
Kiyoshi Harada (presidente),
Tuyoci Ohara (secretário) e os
membros Mário Iwamizu, Roberto Nishio, Hatiro Shimomoto e Akio Ogawa. A única au-

Hiromi Tani justifica seu voto a favor da eleição direta

sência foi de Jorge Nagado,
que pediu dispensa por motivos particulares.
9 a 6 – A audiência foi aberta
pelo presidente da entidade,
Kokei Uehara. Em sua breve
saudação, manifestou sua esperança que a audiência não
fosse apenas um “jogo de palavras” e que os assuntos em
pauta “são importantes para a
continuidade dos trabalhos”.
Dos que se manifestaram, nove
votaram a favor da eleição indireta: Kazuo Watanabe, Inácio
Hirayama, André Hayashi,
Keitaro Yaginuma, Mituo Hirata, Noritaka Yano, Masamitsu
Kawauchi (indireta parcialmente), Elzo Sigueta e Eiji Denda.
Quatro optaram pela eleição direta: Hiromi Tani (parcialmente),Yuho Morokawa (parcialmente), Mamoru Ozaki e
Akio Koyama. Hideo Iwasaki
(parcialmente) e Paulo Yokota
(parcialmente) enviaram mensagens a favor das diretas.
Sobre a representação de
um associado por outro, mediante procuração, recebeu manifestações defendendo a sua
continuidade, mas com redução

do número de procuração. E,
finalmente, quanto à composição do Conselho Deliberativo,
a maioria defendeu a continuidade dos atuais 150 componentes. Em relação a essa questão
específica, Harada disse que a
renovação “meio a meio”,
como foi sugerido, é inviável a
curto prazo. “Mas no futuro
podemos propor a renovação
de um terço do Conselho”, adiantou ele, apontando os motivos que o fizeram convocar a
audiência pública.
“Uma das razões foi justamente a falta de diretrizes por
parte da diretoria do Bunkyo para
que pudéssemos elaborar nosso trabalho. A diretoria tinha total liberdade de defini-las desde
que essas diretrizes fossem colocadas no papel. Mas a partir
do momento que nos deram carta branca e depois se pronunciaram a favor da eleição indireta, achamos por bem ouvir a
sociedade porque não queremos
que pairem dúvidas sobre o nosso trabalho”, disse o presidente
da Comissão, Kiyoshi Harada,
lembrando que foi o responsável pela condução da primeira
eleição direta do Bunkyo em 50

anos de história da entidade e
que, se optasse pela indireta,
“daria a impressão de estar fazendo o caminho inverso”.
“Na verdade, mudou para
eleição direta para atender as
exigências do novo Código Civil. A escolha do presidente por
meio do Conselho Deliberativo
é de tradição de algumas entidades, como o Bunkyo. A audiência serviu para amadurecer esse debate. Tenho a impressão que o resultado vai
acabar influenciando a decisão
dos membros da Comissão na
reunião de segunda-feira”, observou Harada, afirmando que
“me mantive neutro durante
todo o debate e recomendei o
mesmo aos demais membros
da Comissão”.
Erro – “Acho que dificilmente os membros vão tomar uma
decisão contrária à posição
majoritária dos associados, que
se pronunciaram favoráveis à
eleição indireta”, conta, acrescentando que “isso [a eleição
indireta] não representa um retrocesso”. “Na Associação
dos Advogados, que reúne 93
mil sócios, a eleição é indireta”, compara Harada, que rebate as críticas de que a audiência “não foi representativa”.
“Quem se pronunciou possui
uma larga vivência no trato da
matéria. Não podemos rebater, por exemplo, a fala de alguém como o Kazuo Watanabe”, afirmou.
Na audiência pública, o exdesembargador, o primeiro a
se manifestar, disse que “o
Bunkyo é uma entidade que
representa a comunidade e
nesses 50 anos o modelo de

representação sempre foi através do Conselho Deliberativo”.
“A eleição direta foi um erro
tanto que o próprio governo
reconheceu e voltou atrás, deixando a escolha a critério das
entidades. A disputa é importante, mas não de forma predatória, que acaba não levando a nada”, opinou Watanabe,
lembrando que “estamos entrando na quinta geração e o
mais importante é que hoje o
Conselho Deliberativo tenha a
participação de todos eles”.
Já André Hayashi argumentou que é “preciso conhecer a história do Bunkyo para
conhecer a dinâmica da própria entidade”. “A lei se revelou inábil para atender os propósitos de entidades como o
Bunkyo. O fundamental é
atrairmos para o Conselho
Deliberativo pessoas de peso,
que possam traduzir os sonhos
da comunidade”, ressaltou.
Oposição – No entanto, os
simpatizantes da eleição direta, prometem não dar tréguas
e preparam um contra-ataque.
Membro da Comissão de Reforma Estatutária e um dos
vice-presidentes do Bunkyo,
Akio Ogawa antecipou que
pretende apresentar na reunião
desta segunda-feira uma
enquete realizada com os 26
diretores da entidade logo após
a primeira reunião da Comissão, em dezembro do ano passado.
“Como representante do
Bunkyo, pedi autorização para
o presidente do Conselho Deliberativo, Tuyoci Ohara, para
fazer a consulta oral, via telefone. Dos 26 diretores, 19 são

a favor da eleição direta, dois
não se pronunciaram e apenas
cinco foram contra. Justamente os cinco que estiveram presentes na audiência. Minha intenção é mostrar que a audiência não representa a maioria dos diretores, como deu a
impressão”, disse Ogawa, afirmando que também encaminhou um e-mail do presidente
do Conselho Deliberativo do
Hospital Santa Cruz, Akihiro
Ikeda, ao presidente da Comissão, Kiyoshi Harada. No documento, segundo Ogawa,
Ikeda se manifesta a favor da
eleição direta. A lista dos simpatizantes pela eleição direta
é formada ainda pelo presidente do Hospital Santa Cruz,
Paulo Yokota, pelo ex-presidente do Bunkyo, Hideo Iwasaki,
e pelo candidato derrotado às
eleições do Bunkyo, o empresário Hiromi Tani, o único a se
manifestar publicamente na
audiência.
Procedimento – Na reunião
desta segunda-feira, que deve
ter início às 19h, no Bunkyo, o
secretário da Comissão, Tuyoci
Ohara, deve fazer a leitura do
relatório do que aconteceu na
audiência. A partir do relato, o
presidente Kyoshi Harada
deve abrir espaço para a votação, item por item, dos seis
membros da Comissão. A palavra é franqueada para os
membros. Em caso de voto a
favor da eleição direta, devem
definir também quais os cargos eletivos. “Mas a argumentação será muito importante”,
antecipa Harada, que votará
apenas em caso de empate.
(Aldo Shiguti)
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Mostra ‘Diálogo entre dois mundos’ permanece no Memorial

Q

*SHIGUEYUKI YOSHIKUNI

DIVULGAÇÃO

uem ainda não
viu tem até o
fim deste mês
para conferir a exposição “Diálogo entre
dois mundos”, em
cartaz no Memorial do
Imigrante. A mostra,
que comemora o 45º
aniversário da Associação Cultural e Recreativa Nara Kenjinkai do Brasil, é uma
das opções de passeio
que a cidade oferece
no período de férias
escolares.
A mostra é composta de fotografias,
documentos, objetos, Peça que integra a exposição no Memorial
cartazes, poemas, trajes típicos e artesanato, produ- construída nos moldes da enzidos pelos imigrantes e pro- tão capital da China, foi a privenientes da província de meira sede fixa do império jaNara, uma das mais antigas do ponês. Sediou o governo central de 710 a 787, período de
Japão.
A cidade de Nara, capital grande influência da civilizada província do mesmo nome, ção chinesa no Japão. Nessas

quase oito décadas, procedeuse à organização política do
país, adotou-se o budismo e a
escrita chinesa, sofisticou-se
a culinária e floresceram as
artes e a literatura, com a edição do primeiro livro sobre a
história do Japão que, composto de lendas e crônicas,
narra a origem mitológica do
país.
O visitante poderá conferir
ainda a mostra “A imigração
italiana em São Paulo”, de
Plínio Carnier, que apresenta
como foi a viagem da maior
corrente imigratória do Estado pelas imagens e objetos.
Nela é possível reviver momentos da despedida, o embarque dos italianos em sua terra
natal com destino ao Brasil até
a chegada ao Porto de Santos,
local em que várias famílias se
estabilizaram. A mostra reproduz o cotidiano dos italianos no
Estado, seu trabalho duro nas
fazendas de café e lembra sua

MONBUKAGAKUSHO

DIPLOMACIA

luta, desilusões e conquistas.
As estatísticas apontam que
São Paulo tem uma população
de imigrantes italianos maior do
que a cidade de Roma, capital
da Itália.
As opções de cultura para
as férias passam também pelo
vasto acervo do museu, que
revelam desde documentos,
vestes, fotos, objetos utilizados
pelos imigrantes italianos na
chegada ao Brasil.
DIÁLOGO ENTRE DOIS
MUNDOS
QUANDO: ATÉ 25 DE JANEIRO
IMIGRAÇÃO ITALIANA EM SÃO PAULO
QUANDO: ATÉ 29 DE JANEIRO
ONDE: MEMORIAL DO IMIGRANTE
(RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 1.316 –
PRÓXIMO À ESTAÇÃO BRESSER DO
METRÔ). DE TERÇA A DOMINGO, DAS
10H ÀS 18H
INGRESSO: R$ 4,00 E MEIA ENTRADA
INFORMAÇÕES PELO TEL.: 11/
6692-1866/6695-1151. NA INTERNET:
WWW.MEMORIALDOIMIGRANTE.SP.GOV.BR

Consulado recebe inscrições para Deputados japoneses visitam SP e
bolsa a partir de segunda-feira
mantêm contatos com empresários
DIVULGAÇÃO

Começa na segunda-feira
o período de inscrições para
concorrer a bolsas de estudo
do governo japonês (Monbukagakusho) destinadas a professores do ensino médio e
fundamental e a estudantes de
graduação do curso de LetrasJaponês. O Consulado Geral
do Japão em São Paulo receberá os nomes até o dia 10 de
fevereiro (ou 27 de janeiro, se
via correio). O programa é
válido pelo Ministério da educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão.
O treinamento será de outubro de 2006 a março de 2008.
Haverá aulas de língua japonesa, nos primeiros seis meses,
para aqueles que não tenham
o domínio suficiente da língua.
O valor do benefício é de 175
mil ienes mensais, além da passagem de ida e volta pagas.
Os requisitos são: ter nacionalidade brasileira (excluemse aqueles com dupla nacionalidade japonesa ou militares da
ativa), ter até 34 anos em 1/4/
2006 (nascidos após 2/4/1971),
possuir nível universitário ou
magistério, experiência de no
mínimo cinco anos como professor do nível fundamental ou
médio (rede estadual, municipal ou particular) ou orientador pedagógico, assistente edu-

cacional, diretor, etc., estar
exercendo a função atualmente, ser fluente no idioma inglês
ou japonês, ter disponibilidade
de embarque na primeira semana de outubro de 2006 e ser
residente e domiciliado em São
Paulo, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Região do Triângulo Mineiro.
Haverá um exame escrito
no dia 17 de fevereiro e, para
os aprovados, uma entrevista
no dia 22. Os documentos necessários para a inscrição são:
cópia simples do histórico escolar da universidade, duas
fotos 3x4, carta de apresentação do diretor da escola comprovando os cinco anos de experiência, currículo, ficha de
inscrição (retirar no Consulado), um projeto de estudo redigido pelo candidato (detalhes
com o Consulado) e cópia simples do RG.
O endereço do Consulado
Geral do Japão é Av. Paulista,
854, 1º andar, São Paulo, CEP
01310-913. Informações pelo
telefone 11/3254-0100 (Departamento Cultural), com atendimento das 9h30 às
11h30 e das 14h às 17h, pelo
e-mail consuladogeraldoja
pao@nethall.com.br ou no site
www.sp.br.emb-japan.go.jp/
portugues/pestudo.htm

Em quem votar

Retornou ontem
(sexta-feira) ao Japão um grupo de
seis deputados japoneses que estiveram no País para
manter contatos
com representantes
brasileiros e nikkeis
com o objetivo de
pesquisar o sistema
de funcionamento
Deputados
do Congresso Nacional e a situação
política e econômica de países
sul-americanos (Chile e Brasil).
O grupo, integrado pelos deputados do Partido Liberal Democrático (Jiminto) – o mesmo do primeiro-ministro Junichiro Koizumi – Kouji Sakamoto (chefe da delegação),
Tsutomu Sato, Kazunori Tanaka, Kouzaburo Nishime, e pelo
deputado do Partido Democrático do Japão (Minshuto),
Hideo Jimpu, além do diretor
geral da Câmara dos Deputados, Osamu Sugaya, do secretário da Câmara dos Deputados, Shinji Mizuno e do diretor
de Negócios do Partido Liberal Democrático, Hiroshi
Hoshina, visitou o Monumento em Homenagem aos Pioneiros da Imigração Japonesa (no
Parque do Ibirapuera), o Museu Histórico da Imigração
Japonesa e a fábrica da Aji-

japoneses em visita ao MHIJB

no-moto, em Limeira (SP).
No Pavilhão Japonês, a comitiva foi recepcionada pelo
vice-presidente do Bunkyo,
Osamu Matsuo, e do presidente da Comissão de Administração do Pavilhão Japonês, Léo
Ota.
Em seguida, estiveram no
Bunkyo, onde se reuniram
com a diretoria e membros da
Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa. Depois, visitaram os três andares da exposição permanente do Museu
Histórico da Imigração Japonesa no acompanhados pelo
presidente do Bunkyo, Kokei
Uehara, dos vice-presidentes
Reimei Yoshioka e Miyoko
Shakuda, além de Iossuke Tanaka e Fumio Oura (respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Administração do Museu).

O escândalo político do
Planalto vai ter reflexos bem
mais profundos na eleição
este ano do que se imaginava. É só ouvir o que diz o eleitorado próximo a você. Está
quase todo mundo desiludido.
E a tônica é votar em branco
ou anular o voto. E eles não
deixam de ter razão. Mas o
que mais preocupa é que esses eleitores são bem
politizados. Boa formação intelectual, lêem pelo menos um
jornal diário, uma revista semanal e assistem ao noticiário da tevê. Com cursos superiores e sempre se interessam pelo panorama político.
Mas, apesar da desilusão,
o caminho não é por aí. Sabemos que a democracia é o
mais frágil dos regimes, não
inventaram outro melhor. Ou
como disse Winston Churchill
“a democracia é a pior forma de governo, exceto todas
as outras que têm sido tentadas de tempos em tempos”.
Como uma democracia
pode ser destruída, deu-nos
amostra a Venezuela. Por uma
absurda tática política da oposição, 75% do eleitorado não
compareceu às urnas e, assim,
Chaves, o presidente eleito, vai
poder perpetuar-se no poder, se
quiser. Como se diz por aí.
“Onde os bons se omitem os
maus tomam o lugar.” Sei que
não é fácil escolher bem o presidente, o governador, o senador, deputado federal e estadual. Se para um simples síndico que vive o cotidiano com
a gente muitas vezes nós nos
enganamos, o que falar de tantos desconhecidos? Aconselham o eleitor a cobrar daquele a quem deu o voto. Mas
como? Se mesmo um vereador, vivendo na mesma cidade, depois de eleito, volta-lhe
as costas e dane-se o cidadão.
O pior é que passado um tempo ele volta a pedir o seu voto
e você muitas vezes o atende.
O essencial, aconselha
um cientista político, é
pesquisar se o candidato tem
um passado sem manchas.

Se já exerceu algum cargo.
O que ele fez de concreto.
Apresentou algum projeto de interesse coletivo ou só
viajou as suas custas e nem
prestou contas do que conseguiu? Para decepcionar menos, aconselham ainda os peritos na política, escolham
candidatos que comunguem
com suas idéias. Eu, por
exemplo, só vou dar meu voto
para aquele que, além de reputação ilibada, se propõe a
debater a diminuição da idade penal para 14 anos.
Menores praticando crimes sob orientação de quadrilhas vêm aumentando ante
à impunidade. Pena de morte para crimes hediondos. A
população carcerária só tem
aumentado e o estado não
possui recursos inesgotáveis
para sustentarem por tantos
anos esses contingentes
irrecuperáveis do mundo do
crime. Sem limitação de natalidade não se pode pretender diminuir a criminalidade.
Família irresponsável com
oito filhos, por exemplo, sem
condição de sustentá-los, deveria ser apenada.
Descriminalização das
drogas é outro aspecto que
deve ser encarado. O Estado tem gasto recursos para
combater o uso, mas não tem
obtido êxito. É só ver a população carcerária. Na maioria
mulheres que arriscaram por
falta de outra maneira de ganharem o sustento.
Não sei que bem fará à
sociedade prender algumas
mães e deixar levas de crianças ao desamparo. Mesmo
que suas idéias não sejam implementadas é gratificante
vê-las discutidas, levadas em
consideração e partilhadas
por outras pessoas.
Se após todo esse cuidado o candidato eleito não corresponder, não faz mal. Partamos para outra. É como o
casamento. Na quarta ou
quinta vez acertaremos.
*Shigueyuki Yoshikuni é jornalista
e reside em Lins (SP)

** Os artigos assinados não expressam a opinião do jornal

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Prefeito assina convênio com o
Ministério da Saúde
DIVULGAÇÃO

CIDADES/REGISTRO

Representantes de entidades rurais discutem planejamento para 2006
DIVULGAÇÃO

O diretor do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
da prefeitura municipal de Registro, Manoel Chikaoka, se
reuniu com representantes da
Coopar, Aovale, Grupotec, Sindicato Rural de Registro, Cativar e Senar para discutir e
formatar um plano de ação rural para o ano de 2006. Seguindo determinação do prefeito
Clóvis Vieira Mendes, serão
mantidas as ações realizadas
durante o ano passado, com
pequenos ajustes, seguindo sugestões dos próprios participantes.
Além dos profissionais do
departamento, o chefe da divisão de Agricultura e Meio Ambiente, Sidnei França, e do técnico agrícola Leonildes Cristino,
que este ano trabalharão mais
próximos aos produtores, a prefeitura irá manter a equipe contratada para prestar assistência
técnica. “Como todos aprova-

Manoel Chikaoka (esquerda) com representantes das entidades

ram o trabalho realizado, continuaremos trabalhando junto ao
produtor, com o objetivo de aumentarmos ainda mais sua
consciência para a importância
do associativismo, mostrando
que somente assim é possível
produzir e colocar esta produção no mercado.”
Também serão dinamizados os projetos das microbacias, assim como incentivar a
produção de pupunha, o trabalho da Aflovar, o projeto da

criação de búfalos e incluindo
a cadeia produtiva do mel,
muito requisitada pelos produtores do município. A prefeitura também irá implantar, a partir da segunda quinzena de janeiro, um galpão de agronegócio no distrito industrial, com
mil metros quadrados para que
os produtores tenham como
beneficiar matéria prima e colocar produtos industrializados
no mercado.
Através do Projeto Merca-

do Paulista, foram conseguidas
30 tendas do tipo pirâmide para
a realização de feiras regionais,
onde tanto produtores rurais
quanto artesãos de todo Vale do
Ribeira poderão levar ao público o produto de seu trabalho.
Manoel Chikaoka também destacou que será incentivada a
criação de módulos para que
pequenos agricultores trabalhem com a pupunha. Com relação a Sigatoka Negra, a prefeitura também irá manter o trabalho iniciado há um ano, com
quatro pontos de monitoramento no município, impedindo a
proliferação da doença.
“Com este trabalho, queremos que as entidades rurais do
município também tenham a
oportunidade de interagir melhor, trazendo benefícios para
os produtores. Por isso realizaremos estas reuniões mensalmente, para que todos tenham ciência do que está sendo realizado”, finalizou.

O prefeito de Mogi, Junji Abe: cidadão precisa ser atendido

O prefeito de Mogi das Cruzes (SP), Junji Abe (PSDB),
assinou nesta quarta feira (11),
em São Paulo, convênio com
o Ministério da Saúde, no valor de R$ 100 mil para manutenção de unidades de saúde
do município. O convênio deverá agora ser assinado pelo
ministro José Saraiva Felipe,
possivelmente na segunda-feira para então iniciar a liberação dos recursos, informou a
Divisão de Convênios do Ministério, na Capital.
O dinheiro, proveniente do
Fundo Nacional de Saúde, pasta de custeio, deverá ser utilizado para melhorar o atendimento aos usuários da saúde

1956 ~ 2006
50 anos – Prêmio Paulista de Esporte

em várias unidades do município. Como parte da contrapartida desse projeto a Prefeitura
de Mogi das Cruzes deverá
entrar com R$ 20 mil.
“Todas as ações de nossa
parte da Saúde visam sempre
agilizar o atendimento de qualidade ao cidadão que precisa
ser atendido. Nosso trabalho
tem recebido a atenção e reconhecimento do Ministério da
Saúde, que inclusive há poucos meses fez a doação de
vários equipamentos para nossos laboratórios de análise,
como uma cabine de segurança biológica, micro-computador e impressora”, disse o prefeito.
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Documentário ‘Arigatô’ resgata sentimento de
orgulho entre nikkeis de Campo Grande

Orquidário Oriental tem visitas
monitoradas às áreas produtivas
DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

F

oi a partir da construção
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil que os
primeiros japoneses começaram a chegar na cidade de
Campo Grande (MS), quando
o Estado ainda era Mato Grosso – a divisão ocorrera em
1977. E 1914 foi o ano em que
Kosho Yamaki, o pioneiro na
cidade, iniciou a colonização
japonesa local.
Essa é uma das muitas histórias retratadas no documentário Arigatô – Um olhar sobre a imigração japonesa em
Campo Grande.
Dirigido e produzido pela jornalista Maristela Yule, com roteiro de Rosiney Bigattão, o filme de 60 minutos foi lançado
no último mês na Associação
Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira (AECNB) de Campo
Grande, emocionando a muitos
dos convidados que participaram da festa e também revelam suas trajetórias no vídeo.
“Queria contar a história da
imigração a partir dos depoimentos das pessoas que chegaram na cidade, que possui
uma grande comunidade japonesa, bem como a árabe e a
paraguaia”, justifica a jornalista. E o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (FMIC), criado em 2004 pela prefeitura municipal, foi um empurrão para
que a produção fosse levada adiante. “Já trabalhei muito com televisão, daí pensei em inscrever
um projeto que envolvesse comunidade. Tenho inveja de ser
japonês“, diz ela, que atua como
assessora de imprensa e também faz produção de vídeos
como atividade free lancer.
Comunidade - Duas são as
entidades que aglomeram as
famílias japonesas na cidade.
Além da AECNB, a Associação Okinawa de Campo Gran-

Fotos da imigração são resgatadas no filme de Maristela Yule

de é também responsável pela
manutenção e transmissão da
cultura nipônica entre seus associados e àqueles não-nikkeis.
Por meio de imagens e da narrativa, Maristela mostra como
as tradições japonesas influenciaram a identidade sulmatogrossense na arte, música, dança, culinária, economia
e no modo de viver de seus habitantes.
“Comecei a conversar com
as pessoas, li livros, busquei
fotos e revistas na Arca (departamento de arquivos municipal), que tinha pouca coisa,
e fui às associações.” Lá contou com a extrema ajuda de
todos e conheceu gente como
Koei Yamaki, de 88 anos, o
primeiro médico e filho do pioneiro; Shigenobu Oshiro, issei
que produz shamisens e os
exporta a Okinawa; Yoshiharu
Guenka, primeiro nissei nascido na área rural; e Áurea
Katsuren, artista plástica que
ensina como preparar um delicioso sobá okinawano, que
virou tradição na feira central
da cidade. Claro que muitos
outros registram seu nome na
produção.

Mas quem assistir ao vídeo
verá no seu início a história de
um casal que, como muitos no
Brasil, está partindo para o
Japão como dekassegui. “Começo pelo inverso, e depois
volto à imigração inicial.” O
relato fala sobre os produtores
rurais na cafeicultura, nos canaviais, na horticultura e o direcionamento à área urbana,
quando os pais começam a se
preocupar com a educação dos
filhos, enviando-os para as escolas, e reforçando os setores
de serviços e comércio – isso
já em 1920. “E nesse primeiro documento oficial sobre a
história da comunidade na região, falo dos conflitos da identidade, converso com adultos
e crianças. Disseram-me que
seria difícil fazer o trabalho
porque os japoneses costumam
ser fechados; mas todos abriram o coração, me ligavam ajudando, e ficamos amigos”, conta a diretora, agradecida.
Dentre aqueles que assistiram ao “Arigatô” em seu lançamento, o presidente da
AECNB, Marcos Paulo
Tiguman, se via na tela contando um pouco do que conhe-

ce. “Na verdade torcíamos
para que o fenômeno dekassegui acabasse, para que as
famílias trabalhassem juntas
aqui. Os primeiros imigrantes
sentem uma ponta de saudade
da terra natal, mas todos têm
orgulho [de terem se estabelecido] porque sabem que os
filhos e netos venceram”, conta o presidente. Para ele, o
documentário serviu para despertar o sentimento de valorização e identificação entre os
que participaram do desenvolvimento da cidade e hoje freqüentam a associação, desde
os membros do seinenkai ao
fujinkai.
Felizes, seja pela imagem da
família ou pela semelhança nas
histórias de vida, “teve gente
que chorou, como muitos que
deram entrevista”, lembra
Maristela. “Foi muito legal
essa receptividade, fiquei muito feliz. E alguns demonstraram interesse em comprar o
material até para mandar aos
parentes no Japão.”
Para 89 escolas já foram
enviadas cópias de DVD, como
proposta para que o assunto
seja discutido em sala de aula.
“Acho que Arigatô, como o
nome diz, resume um sentimento dos japoneses, que, apesar das dificuldades que tiveram na chegada, saíram muito
agradecidos pela acolhida e
pelo sucesso. E sinto que os
brasileiros, como eu, também
se sentiram da mesa forma.”
Para adquirir uma cópia em
DVD do documentário (R$
15,00 mais o frete), é necessário entrar em contato com a
Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo
Grande, pelo telefone 67/33244160 ou pelo e-mail
aecnb@terra.com.br, enviando
o endereço.
(CY )

ARTES

Instituto Tomie Ohtake oferece cursos de verão
De 31 de janeiro a 3 de fevereiro, o Instituto Tomie Ohtake estará oferecendo cursos de
verão voltados para artistas,
estudantes e interessados em
geral.
Graduada em Artes Plásticas
pela Fundação Armando Álvares Penteado, Renata Basile da
Silva coordena a oficina de carimbos, cujo público-alvo são
crianças de 7 a 12 anos. A proposta é sensibilizar o olhar para
o universo das texturas e proporcionar um primeiro contato
com o processo de reprodução
de imagens. Um material diversificado é necessário para a
construção dos carimbos e também para as seqüências de impressão com diferentes papéis
e tintas, estimulando a pesquisa
gráfica e aproximando a criança da gravura.
Período: 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 14h às 17h
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
Já o workshop de pintura,
com a artista Teresa Viana, é
voltado para o público em geral
e oferece, de forma prática, com
conversas sobre estética e história da pintura, ferramentas
para estimular o olhar poético
na pintura, chamando a atenção
para a construção do espaço e

também para a relação entre as
cores como elemento condutor
do processo pictórico.
Público-alvo: interessados em
geral
Período: 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 14h às 17h
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
Edith Derdyk é a responsável pelo curso escrituras do
olhar. O ponto de partida destes encontros de férias é a leitura de alguns fragmentos dos
livros “Palomar”, de Ítalo
Calvino, “A paixão segundo
G.H”, de Clarice Lispector, e
“O partido das coisas”, de
Francis Ponge. O curso pretende proporcionar um trânsito
entre as diversas técnicas, linguagens, recursos e procedimentos gráficos: desenho, fotografia, xerox, colagem, vídeo, poesia visual, livro-objeto, entre outros.
Público-alvo: estudantes, artistas, interessados em geral
Período: 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 15h às 18h
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
Encadernação básica, com
Sidnei Perego, é um curso prático no qual o aluno aprende técnicas de encadernação capa sol-

ta. Cada participante produz um
“livro em branco”, aprendendo
como são feitas as dobras dos
papéis, costura do miolo, corte
e revestimento das capas.
Pequenos restauros, recuperação de capas, recosturas, costura de folhas soltas, limpeza e
algumas maneiras de manusear
e guardar um livro são algumas
das técnicas abordadas. O curso também abrange temas
como história da encadernação
e do papel, além de ser oferecido ao aluno uma pequena apostila com esquemas de diversas
costuras e uma lista de livros e
sites sobre o assunto.
Público-alvo: estudantes, artistas, interessados em geral
Período: de 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 15h às 18h
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
O pintor e professor da Escola de Comunicação e Artes da
USP Marco Gianotti coordena
o curso sobre pintura contemporânea. As aulas são práticas
e teóricas e estão voltadas para
o desenvolvimento poético do
aluno. Na primeira parte, a orientação é individual e focaliza
questões técnicas da pintura. Na
segunda, a aula é coletiva e está
centrada na discussão dos trabalhos produzidos em classe, a
obra de artistas relevantes no

contexto contemporâneo aparecem como o contraponto para
a enriquecer a discussão. Tanto alunos iniciantes como aqueles com experiência artística
podem fazer parte do curso.
Público-alvo: estudantes, artistas, interessados em geral
Período: de 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 19h às 22h
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
Estudos da cor, com Flávia
Ribeiro, aborda questões relativas à cor e ao desenho por meio
de leituras (Diderot, Huysmann,
Goethe, Proust etc.), comentários sobre a obra de diversos
artistas (Yves Klein, Ad
Reinhardt, Sotto, El Greco,
Volpi, Louise Bourgeois etc.) e
propostas de trabalho a serem
produzidas e comentadas em
aula.
Público-alvo: artistas em formação e interessados em geral
Período: de 31 de janeiro a 3 de
fevereiro
Horário: das 18h30 às 21h30
Vagas: 15
Valor: R$ 150,00
INFORMAÇÕES

E INSCRIÇÕES
PELO TELEFONE: 11/2245-1937
O INSTITUTO TOMIE OHTAKE
FICA NA AV. FARIA LIMA, 201
(ENTRADA PELA RUA COROPÉS,

88).

Orquidário Oriental, que fica no município de Mogi das Cruzes

Localizado no município de
Mogi das Cruzes (SP), o
Orquidário Oriental atende o
público interessado em orquídeas, vasos, adubos, substratos
e material necessário para o
cultivo e oferece ainda passeios monitorados às áreas produtivas de orquidários da região,
onde os visitantes têm oportunidade de conhecer grandes estufas, observar o desenvolvimento das orquídeas – que demoram até oito anos para crescer, desde a semente até a
floração –, além de aprender um
pouco mais sobre o cultivo e
esclarecer dúvidas.
Durante todo o ano, passeios de um dia monitorados, para
grupos com mais de 20 pessoas, poderão ser agendados com
a Itapeti Agroturismo, pelo telefone 11/4727-7593.
O Orquidário Oriental foi
fundado em 1984, por Shichiro
Haga, pai de Mirene Haga
Saab, que hoje comanda a
empresa. O responsável técnico é o engenheiro agrônomo
José Antonio Saab, que também responde pela parte co-

mercial do atacado.
Inicialmente, o orquidário
produzia apenas uma espécie
de orquídea, a Dendrobium
nobile, conhecida popularmente como “olho de boneca”.
Dentro do imenso universo
de orquídeas, cerca de 35 mil
espécies, o Orquidário optou
por se dedicar ao cultivo de
plantas de alguns gêneros:
Dendrobium phalaenopsis,
Epidendrum, Dendrobium
nobile, Vanda, Phalaenopsis,
Cymbidium, Oncidium e
Catteya. Atualmente possui
uma área de 20 mil metros quadrados de estufas e conta também de um laboratório, produzindo cerca de 300 mil plantas
floridas e 1 milhão de mudas por
ano, fornecendo para o todo o
Brasil, em especial para centrais de atacadistas.
ORQUIDÁRIO ORIENTAL
ONDE: ESTRADA TABOÃO-ITAPETI, KM
25 - COLÔNIA ITAPETI
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE
SEXTA A DOMINGO, DAS 9H ÀS 17H
TEL.: 11/4795-3060
SITE: WWW.ORQUIDARIOORIENTAL.COM.BR

CIDADES/LINS

Karaokê inicia eventos para
comemorar 90 anos da imigração
Para comemorar os 90
anos da imigração japonesa
em Lins (SP) – que ocorrerá
em outubro –, a Abcel (Associação Beneficente, Cultural e
Esportiva de Lins) vai promover uma série de eventos durante o ano. O primeiro é o
Mega Karaokê, marcado para
o dia 19 de março, com a par-

ticipação de cantores de diversas regiões.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 14/3522-2915, com a
coordenadora Maria Kazue
Mori. Os preparativos para
uma publicação da história dessa trajetória também já está em
andamento.

HOJE 1

Primeiro Baile Allegro do ano
terá Banda Scorpionn’s
Acontece hoje no Restaurante Nandemoyá mais um
Baile Allegro, a partir das 19
horas, no bairro da Liberdade.
A animação ao vivo desta vez
fica por conta da banda
Scorpionn’s.

Os ingressos antecipados
custam R$ 15,00 e, no local, R$
17,00. As reservas podem ser
feitas pelos telefones 11/32092609 ou 9904-2237 (Beth). O
endereço é Rua Américo de
Campos, 9, Liberdade.

HOJE 2

Friendz começa o ano com dez
horas de agito e promoções
A equipe Friendz Entertainment volta às atividades deste
ano e promove uma balada
hoje, das 23h às 9h do domingo, no Club A, em Moema.
Novamente a animação fica
por conta da Banda Pop!, além
dos DJs Kako, que tocará
black, funk, electro, dance,
house, tecno e flash back, e
Exotic, com psy trance.
Na compra de tequila, o
consumidor ganha outra dose.

A festa oferece três ambientes, com área externa, quatro
bares, camarotes no piso superior e dois telões. Os convites antecipados custam R$
20,00 (homem) ou R$ 15,00
(mulher), e na porta, R$ 25,00
e R$ 20,00, respectivamente.
O Clube A fica na Alameda
dos Aicás, 1.642, Moema.
Mais informações pelos telefones 11/8144-2666 (Leandro)
ou 9575-9099 (Sayuri).
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Fotos: Marcus Kiyohide Iizuka

No Jornal do Nikkey, diretores e funcionários participam do ritual do “motitsuki”. O arroz é cozido e, depois,
amassado com um martelo de madeira...

No restaurante Kintaro, uma matéria do ‘ The New
York Times’ sobre o sumô no Brasil

... até virar uma massa. O significado: os grãos separados são unidos pelo Pesonalidades como o empresário
esforço e trabalho em equipe, transformando em massa única...
Hirofumi Ikesaki (acima)...

A estátua do
pioneiro Shuhei
Uetsuka, localizada no Largo
da Pólvora...

... os bolinhos da sorte

... e Walter Ihoshi comparecem e
participam ativamente do ritual

Koshukai da Asebex no Iwate Kenjikai. Adriana Tanaka (e) viaja este ano pela
província de Fukuoka, como trainnee na área de markentig, e Juliana Saito foi
bolsista em 2003

...e as placas
em sua
homenagem

Em frente à estação Júlio Prestes, uma fachada curiosa chama a atenção

