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A companheira ou companheiro em
união estável concorre da mesma forma
que o cônjuge legalmente casado? Não,
ao teor do art. 1790, do Código Civil, que
dispõe:

“Art. 1790. A companheira ou o companhei-
ro participará da sucessão do outro, quanto aos
bens adquiridos onerosamente na vigência da
união estável, nas condições seguintes:

I - se concorrer com filhos comuns, terá di-
reito a uma cota equivalente à que por lei for
atribuída ao filho

II - se concorrer com descendentes só do
autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que
couber a cada um daqueles

III - se concorrer com outros parentes
sucessíveis, terá direito a um terço da herança

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá
direito à totalidade da herança.”

É certo que a lei deve dar guarida aos ca-
samentos legítimos, mas o objetivo da Consti-
tuição Federal, ao reconhecer a união está-
vel, não pode ser esquecido. Ela veio, exata-
mente, para solucionar aquelas uniões sólidas,
mas que não podiam ser legalizadas, pois o

divórcio não existia no Brasil. Existem casais
que estão juntos há mais de vinte anos e
amealharam bens. Se casarem agora, os bens
antes do casamento não constituem meação;
se não casarem, o cônjuge sobrevivente con-
correrá nestes bens em cota inferior á
meação. São situações passíveis de melhor
estudo e reflexões. Não se pode pensar em
união estável somente nas uniões temporárias
e levianas. Por outro lado, não é certo induzir
as pessoas em erro dizendo que a companhei-
ra ou companheiro tem mais direito que o ca-
samento legítimo. É necessário analisar pri-
meiro todos os fatores que envolvem a união
estável.

Esclareça-se, ainda, que ao cônjuge sobre-
vivente, sem prejuízo do quinhão que lhe cai-
ba na herança, tem o direito real de habitação
(direito de morar) quanto ao imóvel destinado
à residência da família, desde que seja o úni-

co daquela natureza (residência de família)
a inventariar.

Finalmente, é bom lembrar que muitas par-
ticularidades deverão ser levadas em consi-
deração, particularidades essas que poderão
alterar o quinhão dos participantes da heran-
ça, ou até excluí-los, o que requer muito bom
senso entre todos os envolvidos em matéria
de sucessão. Até porque, após a morte do
autor da herança, não podemos admitir nem
concordar com desavenças infindáveis entre
irmãos, avós e outros afins. Desavenças es-
sas que culminarão com a deterioração de
bens sem dono ou com muitos donos, e, o que
é muito mais grave, a deterioração da família.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br
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Osvaldo Shigueomi Beppu

A Associação para Come-
moração do Centenário da
Imigração Japonesa no Bra-
sil apresentou, no último dia 18,
o novo coordenador geral ad-
ministrativo da associação.
Reimei Yoshioka é o novo co-
ordenador da Comissão de
Projetos, e dará continuidade
ao trabalho iniciado por seu
antecessor, Keitaro Yaginu-
ma. Ele chega com a missão
de trazer mais pessoas e em-
presas para apoiar os proje-
tos e as comemorações do
Centenário da Imigração Ja-
ponesa no Brasil.

Em comunicado divulgado
nesta semana à imprensa, Co-
ordenação de Comunicação
da associação informou que
“em assunto discutido desde o
ano passado, e administrado
em conjunto desde então, o
coordenador Keitaro Yaginu-
ma informou que, por razões
de ordem pessoal e profissio-
nal, ficaria impedido de conti-

nuar dedicando atenção plena
e diária aos inúmeros projetos
da Associação para Comemo-
ração do Centenário da Imi-
gração Japonesa no Brasil”.

E continua: “Dessa manei-
ra, nos meses de novembro e
dezembro de 2005, o coorde-
nador Keitaro Yaginuma ori-
entou a elaboração do relató-
rio de trabalhos realizados du-
rante o ano de 2005, e o pla-
nejamento estratégico das co-
missões para o triênio 2006-
2008. Foi realizada uma reu-
nião no dia 14/01/06, na qual
o coordenador Keitaro Yagi-
numa organizou uma ampla
prestação de contas, divulgan-
do o resultado alcançado nes-
ses meses de trabalho árduo
e valoroso, e comunicou sua
decisão final de deixar a co-
ordenação geral administrati-
va da Associação”. Segundo
co comunicado, “Yaginuma
não deixará de prestar apoio
à associação”.

CENTENÁRIO

Associação para Comemoração
tem novo coordenador geral

Um ano após a promulgação,
a lei que obriga os locais públi-
cos a ter desfribilador foi regu-
lamentada. Promulgada no dia
7 de janeiro de 2005, a lei de au-
toria do vereador William Woo
(PSDB) foi a primeira que re-
cebeu a sanção do prefeito José
Serra (PSDB) na sua gestão. O
decreto com a regulamentação
da lei 13.945 foi publicado no
Diário Oficial do município do
dia 18.

A lei obriga todos os aero-
portos, shoppings, centros em-
presariais, estádio de futebol,
hotéis, hiper e supermercados,

casas de espetáculos, clubes,
academias e todos os locais de
trabalho com concentração ou
circulação média diária de
1.500 ou mais pessoas, a man-
ter os aparelhos de desfibrila-
dor externo automático em
suas dependências, no âmbito
do município de São Paulo.

Principais pontos - A capa-
citação de pessoal deverá con-
templar 30% do quadro pró-
prio e poderá incluir pessoas
que trabalhem no local, tais
como prestadores de serviços
ou condôminos.

GERAL

Lei que obriga locais públicos a ter
desfibrilador é regulamentada
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Hospital ganha selo de qualidade pelos serviços e atendimento

Para fazer uma homena-
gem à Liberdade, que completa
33 anos, o Hospital Bandeiran-
tes, fundado em 1975 e insta-
lado desde sua fundação bem
no centro do Bairro Oriental,
resolveu lançar um guia com
os principais pontos da Liber-
dade, um dos principais cartões
postais de São Paulo.

O Guia terá tradução em
três línguas (português, inglês
e japonês), além de um mapa
de localização demarcando os
pontos, divididos entre restau-

rantes, hotéis, cultura,
shoppings e lojas da região.

A primeira edição sairá
com 3 mil exemplares e será
distribuída hoje e amanhã, du-
rante o evento de comemora-
ção do Ano Novo Chinês, para
as pessoas que passarem pela
Praça da Liberdade.

Durante o evento, o Hospi-
tal Bandeirantes também
disponibilizará duas ambulân-
cias para a cobertura das fes-
tividades, que aguarda a pre-
sença de 100 mil pessoas.

BAIRRO ORIENTAL

Hospital Bandeirantes lança
Guia da Liberdade durante festa

Novo superintendente do
Hospital Nipo-Brasilei-
ro, o pneumologista

Osvaldo Shigueomi Beppu pro-
jeta novos horizontes visando
melhora no atendimento aos
pacientes. Tendo assumido o
cargo em 2 de janeiro deste
ano, após a saída de Takuji
Okubo, que se aposentou, ele
é o responsável também pelo
setor de UTI local e professor
da Unifesp (Universidade Fe-
deral de São Paulo).

“Comecei no ambulatório
do Enkyo, e trabalho aqui des-
de sua inauguração, em 1988.
Abri a UTI, setor do qual sou
chefe até hoje.” As várias con-
quistas e idealizações para que
a instituição sempre cresça são
motivo de orgulho do médico,
que agora atua também como
diretor.  Uma delas é a qualifi-
cação que o Hospital Nipo-
Brasileiro recebeu no último dia
20, um certificado da ONA
(Organização Nacional de
Acreditação). “É uma espécie
de selo de qualidade. Para se
ter uma idéia, das 6.500 insti-
tuições médicas existentes no
Brasil, apenas 50 têm esse
‘selo’”, destaca o superinten-
dente.

Mas nem todas submete-
ram às avaliações rigorosas da
entidade, o que só é procedido
mediante solicitação do próprio
hospital. No caso do Nipo-
Brasileiro, a classificação do
prêmio foi de nível 1, numa
escala crescente até 3. “Mais
de 50% dos serviços avaliados
estavam nos níveis 2 e 3. Nos-
so próximo passo é conquistar
o nível 2, daqui a dois anos,
quando poderá ser feita uma
nova inspeção”, conta.

Maioridade - E a avaliação
do médico em relação ao hos-
pital, que está completando 18
anos, é da seguinte compara-
ção: “A analogia que faço é
com o crescimento de uma
criança. Até a adolescência,
ficamos preocupados mais

com o desenvolvimento da par-
te física, como peso, altura; e
depois nos preocupamos com
a parte intelectual e moral. O
ciclo do hospital é semelhan-
te. Até pouco tempo atrás nos
preocupamos em crescer, mas
sem deixar de cuidar da quali-
dade técnica e médica. Coin-
cidência ou não, atingimos a
maioridade agora e a área fí-
sica que temos para o presen-
te momento é suficiente.”

Em reuniões que promove
com outros médicos e direto-
res, Osvaldo Beppu estuda no-
vas maneiras de fortalecer a
imagem do Nipo-Brasileiro en-
tre a comunidade e a socieda-
de.

“Hoje a tendência num hos-
pital é ser especializado, o que
facilita muito o funcionamento.
É importante um hospital ser
importante em alguma área,
para que chame mais atenção.

Quando começamos, pensa-
mos em atender em quatro es-
pecialidades: clínica médica, ci-
rúrgica, obstetrícia e pediatria.
Hoje somos em torno de 260
médicos, de todas as especiali-
dades. Nosso corpo clínico, que
alcançou o nível 3, é a grande
jóia deste hospital, o que signi-
fica ser muito bom.”

Para acompanhar as mu-
danças no perfil da população
brasileira e a saúde das pes-
soas, o superintendente afirma
que a preocupação se
direciona a terceira-idade.
“Precisamos ir de acordo com
a tendência do mundo. Está
aumentando o número de ido-
sos e diminuindo os nascimen-
tos. Como nosso foco é para
os adultos, precisamos pensar
na medicina do idoso. Isso sig-
nifica que quanto mais ele
vive, haverá mais doenças
concomitantes e graves. E de-
vemos investir no atendimen-
to da UTI.”

Tanto que de acordo com
um levantamento mundial, lem-
bra ele, as principais doenças
que atingirão a população em
2020 são, nessa ordem: de ori-
gem cardíaca, depressão, mal
de Alzheimer, cérebro-
vascular e pulmonar. Por isso,
valoriza a medicina preventi-
va. “Se fizermos política con-
tra a obesidade e o tabagismo,
é possível prevenir as doenças
em 50%. Mas é uma coisa que

HOSPITAIS

Novo superintendente do Nipo-Brasileiro
quer conquistar espaço na comunidade

não vamos mudar em cinco
anos, vamos colher os frutos
depois. O ideal é viver mais, e
com qualidade. O médico pre-
cisa ter essa visão.”

Para exemplificar as mu-
danças na saúde da população
do País, menciona que a ex-
pectativa de vida aumentou de
65,7 anos (em 1980) para 75,5
(2004) nas mulheres, que vi-
vem mais. No Japão, a expec-
tativa de vida geral é de 81,9
anos. “No Brasil vamos partir
para isso também, não resta
dúvida.”

Em agosto de 2004, foi
inaugurado o Centro de Diag-
nóstico R. Jinnai, aumentando
a área e colocando mais lei-
tos. “Outro objetivo é aumen-
tar o público japonês, pois en-
tre 80 e 85% das pessoas que
vêm aqui é não-nikkei, ou seja,
recebemos um público mais
regional.” Beppu lembra, no
entanto, que “o hospital é bem
equipado e não deve a nenhum
outro”. “Conseguimos resolver
os casos de 99,9% dos doen-
tes. Apenas a área física que
não permite muito o cresci-
mento”, lamenta.

Carreira - Professor da
Unifesp, Osvaldo Shigueomi
Beppu nasceu em Bastos e
chegou em São Paulo aos 14
anos, para estudar. “A minha
cidade natal era considerada a
terceira maior do Brasil em nú-
mero de analfabetos. E na mi-
nha geração, 90% da popula-
ção era de japoneses”, lembra.
Formado pela Escola Paulista
de Medicina em 1971, fez dou-
torado e estudou por dois anos
e meio na Universidade da Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos.
Tornou-se diretor superinten-
dente do Hospital São Paulo em
1991 e, em 1994, 1º pró-reitor
de Extensão da Unifesp. E de-
pois do Enkyo, mudou-se para
o Nipo-Brasileiro. “Hoje quero
dar retorno ao que o Hospital
me ofereceu”, agradece.

(Cíntia Yamashiro)

A tradicional Forja de Cam-
peões, cuja terceira rodada
prossegue na próxima terça-
feira no Ginásio do Conjunto
Desportivo Baby Barioni, pode
ser um bom programa não ape-
nas para os amantes do boxe.
Isso se no ringue estiver o
nikkei peso-pesado Jairo
Kusunoki, que volta a lutar em
São Paulo depois de sua bre-
ve passagem, em setembro do
ano passado, quando, de féri-
as no País, derrotou, no tercei-
ro round, Marival Sobral.

Desta vez, Kusonoki, de 29
anos, enfrentará o argentino
Daniel Frank, algoz de Adilson
Maguila Rodrigues. Segundo o
presidente da Federação Pau-
lista de Boxe, Newton Cam-
pos, Kusunoki tem tudo para
vencer o adversário.

“A luta promete porque, se
ele vencer, pode desafiar o
campeão paulista ou o cam-
peão brasileiro”, comenta
Campos, antecipando que a
luta entre Kusunoki e Frank
vai acontecer durante a pro-
gramação da Forja dos Cam-
peões. “Vamos interromper a
programação mais ou menos

na metade da Forja para dar
início à luta”, revela Campos,
que deposita esperança no lu-
tador nikkei: “Apesar de estar
há apenas oito dias no Brasil,
ele está bem preparado. Além
de bom boxeador, ele é um
bom moço, o que é muito difí-
cil nesse meio”, admite.

Kusunoki, que está treinan-
do numa academia na região
central de São Paulo, nasceu
em São Roque (SP) e iniciou
sua carreira ainda no Brasil, em
1993. No final do ano seguinte
foi para o Japão para trabalhar
como dekassegui, ao mesmo
tempo em que tentava seguir no
boxe. Filho de pai japonês e mãe
portuguesa, Kusunoki se
profissionalizou em 1995, já em
Nagóia, onde trabalha e reside.

Além da luta entre Jairo
Kusunoki e Daniel Frank, se-
rão movimentadas várias ca-
tegorias.

O Ginásio do Conjunto
Desportivo Baby Barioni fica
na Rua Germaine Burchard,
451. O programa da próxima
terça-feira terá início às 19h.
A entrada é franca.

(Aldo Shiguti)

BOXE

Peso pesado nikkei enfreta ‘algoz’
de Maguila nesta terça-feira em SP

Jairo Kusunoki (dir) quer os cinturões Paulista e Brasileiro

DIVULGAÇÃO
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Acontece hoje a primeira
festa Mortos Vivos do ano. A
balada, tradicionalmente fre-
qüentada por jovens nikkeis e
que este ano completa dez anos,
muda de endereço desta vez e
será realizada na Aldeia
Turiassu, no bairro de Perdizes.

Bosques e vários ambien-
tes oferecem conforto aos cli-
entes, num espaço ampliado
(www.aldeiaturiassu.com.br).
O ritmo, no entanto, continua
o mesmo. Black music e flash

back, entre outros sons, agitam
a galera com os DJs convida-
dos.

A entrada é permitida para
maiores de idade e com traje
esporte fino. O ingresso na
porta custa R$ 25,00 e o esta-
cionamento (com manobrista)
é pago a parte. O endereço do
Aldeia Turiassu é Rua
Turiassu, 928, em Perdizes.
Informações pelos telefones
11/9975-6150 (Tomas) ou
8189-0008 (Eduardo).

BALADA

Mortos Vivos faz festa hoje na
Aldeira Turiassu, em Perdizes

Hoje é o último dia de
inscrição para o “Encontros
para a comprovação”, que
o Centro Internacional de
Auto-Educação Vitalícia
promove nos dias de hoje e
amanhã.  O par t ic ipante
terá dois dias de convivên-
cia revitalizante, que inclui
mentalização, nutrição e ou-
tras atividades, sob direção
e pales t ra  com Tomio
Kikuchi.

É necessário trazer uma

foto 3x4, saco de dormir ou
cobertor e chinelos. As mu-
lheres devem levar também
avental e lenço para cabe-
los. Para às 15h de hoje,
está programada a aula de
arte fundamental da vida. A
taxa é de R$ 60,00 e a ins-
crição pode ser feita pelo
telefone 11/3242-9738. O
encontro acontece na Co-
munidade Escola Musso
(Rod. Fernão Dias, km 72
– tel.: 4484-4441).

FAMÍLIA E COTIDIANO

Encontro hoje e amanhã enfoca
revitalização mental

Rodeado pela Serra da
Cantareira e próximo à
cidade de São Paulo,

um grande espaço de lazer e
em meio à natureza mostra-se
como local ideal para se pas-
sar as férias. Antes que as
aulas dos pequenos comecem,
ou mesmo como opção para o
Carnaval e outras datas, o
Refúgio Cheiro de Mato ofe-
rece diversão e descanso ga-
rantidos.

Numa área de 100 mil m2,
ao lado da represa de Mairi-
porã, o resort tem atraído mui-
tos hóspedes nikkeis pelos ser-
viços que oferece. Dentre os
quais, destaca-se deques para
pesca na represa, banho de
ofurô e massagem. O Jornal
do Nikkey foi conhecer esse
paraíso, que é um verdadeiro
refúgio ao lado da Mata Atlân-
tica.

São 71 apartamentos no
total, em frente ao bosque e
que oferecem, entre outros
confortos, cama king-size, TV
a cabo e lareira, para os dias
de frio. A diária para o casal
inclui café da manhã, almoço
e jantar. São dois restaurantes
para adultos – com pratos no
qual inclui a culinária interna-
cional, preparada pelo chef da
casa – e um infantil – com
cardápio diferenciado. A vista
para a represa e ao lado das
árvores na hora do almoço traz
uma sensação de liberdade e
frescor.

Embaixo do restaurante
principal funciona uma taber-
na toda feita de pedra, utiliza-
da principalmente no inverno,
ideal para degustar um fondue
acompanhado de vinho. Mais
próximo à recepção, no
charmoso piano’s bar é possí-
vel experimentar drinques e
aperitivos, observando pelo vi-
dro, ao mesmo tempo, as car-
pas do pequeno lago abaixo da
construção feita como uma
cabana.

Aventura e natureza - Outros

bares complementam ainda a
infra-estrutura local. Um deles
fica dentro da água, ao lado de
uma piscina climatizada que
conta também com uma cas-
cata. Seja em família ou entre
amigos, a parte de lazer não fica
devendo para ninguém. Para
quem gosta de esportes, o ho-
tel oferece uma quadra de tê-
nis (saibro), um campo (grama-
do) para vôlei e futebol. O sa-
lão de jogos tem mesas de si-
nuca, pebolim e carteado. E as
crianças também têm seu es-
paço para brincar de cama
elástica e piscina de bolinhas,
com a supervisão de monitores.

Parece não terminar mais.
A cada lado para que se cami-
nha neste resort, é difícil não
apreciar e parar em algum pon-
to. Uma capelinha de pedra e
coberta acolhe quem deseja si-
lêncio; a sala de home theater,
mais reservada, serve de atra-
tivo para assistir a um filme com
os amigos, por um telão de 80
polegadas e boa acústica.

Andando pelos caminhos

dentre as árvores, pode-se até
mesmo avistar bichos como
capivara, veado, bicho-pregui-
ça e esquilo, ao som dos pás-
saros. Na represa, a diversão
fica por conta de passeios em
lanchas, jet-ski, pedalinho e
caiaque. Nos finais de sema-
na e feriados, uma atividade
mais radical é o arvorismo, que
conta com uma equipe espe-
cializada. Para isso, cada pes-
soa paga uma taxa de R$
35,00.

Além de descanso, o Chei-
ro de Mato é procurado por
empresas para a realização de
seminários. Por isso, quatro sa-
las de convenções – além de
espaços para coffee-breaks e
salinhas menores para reuniões
– estão à disposição para re-
servas.

Se você ficar por uma es-
tadia mais longa, vale aprovei-
tar o fitness center, que ofere-
ce massagem e medicina es-
tética, com infra-estrutura de
spa. Piscina aquecida, sauna
seca e a vapor, ofurô,

hidromassagem coberta e des-
coberta, salão de beleza e aca-
demia são alguns dos serviços
cobrados à parte.

Para se chegar ao local, no
município de Mairiporã, há op-
ção de pegar o acesso pela
Rodovia Fernão Dias e esco-
lher entre a Estrada Mairiporã-
Franco da Rocha (SP 23, km
49,3) – para fazer a travessia
de barco; mais rápido para
quem vem de São Paulo – e a
Estrada Armando Barbosa de
Almeida (antiga Caceia), 8.000.
Outra alternativas são chegar
pela Estrada da Roseira (depois
da Av. Nova Cantareira, na
Zona Norte paulistana) ou Ave-
nida Santa Inês e cair na Mai-
riporã-Franco da Rocha.

REFÚGIO CHEIRO DE MATO
ONDE: ESTRADA MAIRIPORÃ-FRANCO DA

ROCHA, SP 23, KM 49,3 (COM TRAVESSIA)
OU ESTRADA ARMANDO BARBOSA DE

ALMEIDA, 8.000, MAIRIPORÃ - SP
INFORMAÇÕES PARA RESERVAS: 11/
4482-1577 OU 4604-8480 OU NO SITE

WWW.REFUGIOCHEIRODEMATO.COM.BR

TURISMO

Refúgio Cheiro de Mato oferece lazer e
descanso para hóspedes nikkeis

Piscina climatizada com bar, passeios de caiaque e jet-ski e apartamentos confortáveis são chamariz para quem quer qualidade

Local apresenta 100 mil metros quadrados de lazer e diversão, ao lado da Serra da Cantareira

JORNAL DO NIKKEY

A artista Nourit Masson-
Sékiné ministra a palestra “O
erotismo do ser no mundo:
Butô, a arte da não-dança”,
no dia 2 de fevereiro, no Es-
paço Cultural Fundação Ja-
pão. Artista multidisciplinar,
Nourit  abordará a dança butô
como forma de expressão
corporal não codificada e
como momento de ruptura na
criação coreográfica do sé-
culo 20.

Ela vem ao Brasil a con-
vite da Taanteatro Compa-
nhia (dirigida por Maura
Baiocchi) colaborando como
ministrante da Taanteatro
Oficina Residência 2006 e
como cenógrafa do espetácu-
lo “Máquina Zaratustra”. A
artista francesa e Maura
Baiocchi se conheceram no
final dos anos 80 quando vi-
veram no Japão.

Colaboraram numa série
de performances realizadas
em museus, teatros e espa-
ços alternativos. Em 1991 re-
alizaram performances em
Estrasburgo, na França. Por
ocasião da “Mostra 95 Butoh
e Teatro Pesquisa”, a Taan-
teatro Cia. convidou a artis-
ta francesa para expor suas
fotografias em exposições
realizadas em São Paulo,
Curitiba e Brasília.

No mesmo ano, Nourit es-
creveu o prefácio e cedeu suas
fotos para o livro “Butoh: Dan-
ça Veredas D’Alma”, de
Maura Baiocchi. Em 1999 as
artistas colaboraram novamen-
te em “Arbre de Vie”, espetá-
culo apresentado no Museu de
Arte Contemporânea em Es-
trasburgo.

A artista - Nascida em Isra-
el e criada na França, Nourit
Masson-Sékiné é artista plás-
tica, fotógrafa e escritora.
Realizou, ao longo de sua car-
reira, inúmeras exposições,
instalações, figurinos e ceno-
grafia em galerias, museus e
espaços culturais alternativos
em diversos países. Viveu no
Japão entre 1981 e 1990,
onde conviveu e cooperou
com os protagonistas da dan-
ça butô, particularmente com
Kazuo Ohno, Carlotta Ikeda
e Natsu Nakajima, entre ou-
tros.
Tornou-se especialista na
dança butô e escreveu o li-
vro “Butoh: shades of
darkness” (1988), obra histó-
rica e de referência interna-
cional sobre a dança de van-
guarda japonesa. Mais re-
centemente escreveu uma
obra sobre a dialética vida-
morte, “A Coragem de Viver
para Morrer”, publicada pela
editora Albin Michel (2002).
Mestre em shiatsu e chi-
kong, Nourit vive em Estras-
burgo, na França, onde tam-
bém dirige a “Academia das
Artes do Shiatsu e do Chi-
Kong”.

PALESTRA: “O EROTISMO DO SER NO

MUNDO: BUTÔ, A ARTE DA NÃO-DANÇA”
PALESTRANTE: NOURIT MASSON-SÉKINÉ

APRESENTAÇÃO: MAURA BAIOCCHI

TÍTULO DA PALESTRA: “O EROTISMO DO

SER NO MUNDO: BUTÔ, A ARTE DA NÃO-
DANÇA”
DATA: DIA 2 DE FEVEREIRO, ÀS 19H30H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL FUNDAÇÃO

JAPÃO (AV. PAULISTA, 37, 1º ANDAR,
TELS.: 11/3141-0110 OU 3141-0843)
ENTRADA FRANCA. 120 LUGARES

PALESTRA

Artista francesa aborda o
erotismo na dança butô

O vereador José Carlos
Maruoka (PRP) apresentou à
Câmara Municipal de Guaru-
lhos projeto de resolução que
trata da revogação integral da
resolução nº 376, de 26 de de-
zembro de 2005, que prevê o
pagamento aos parlamentares
de subsídios por participações
em sessões extraordinárias, o
chamado jetom, e um abono
para aqueles que comparece-
rem a 80% das sessões reali-
zadas.

Segundo o vereador, a apro-
vação da resolução 376 contou
com o apoio de toda a bancada
do PRP, e afirmou que seu voto
foi em apoio à decisão do parti-
do. “Não tive tempo de argu-
mentar contra a decisão da ban-
cada do meu partido, que se
fundamentou na prática legal do
Congresso Nacional e assem-
bléias legislativas. Mas vivemos
um novo contexto, em que a
Câmara dos Deputados põe fim
ao pagamento adicional e apro-
va emenda que reduz o reces-
so parlamentar”, justificou.

A mudança de posição, ex-
plica, foi tomada em conjunto
com o Diretor Municipal do
PRP, em que o presidente
Lindembergue Bonaffin
Thomé e vereadores da legen-
da deliberaram que ele formu-
lasse tais projetos.

Apesar de o projeto de re-

CIDADES/GUARULHOS

Maruoka apresenta projeto
propondo o fim do jetom

solução não ter sido apresen-
tado com pedido de urgência,
Maruoka espera contar com o
apoio de todos os vereadores.
“Acredito que o presidente da
Câmara [Gilberto Penido, do
PL] colocará o projeto em pau-
ta com a brevidade que julgar
necessária. A opinião pública
já quer o fim do jetom e do 13º
salário. Espero que cada ve-
reador possa entender que
nosso trabalho é servir, não
servir-se”, afirmou, acrescen-
tando que “a imagem de que o
vereador só trabalha duas ve-
zes por semana é distorção”.

“O vereador visita comuni-
dades, elabora projetos, são
tarefas que exigem dedicação
diária. Não defendo salários
extras, mas é injusto afirmar
que vereador é muito bem re-
munerado pelo pouco que faz.
Eu trabalho, todos trabalham e
merecem ganhar o que ga-
nham”, declarou.

Maruoka também apresen-
tou no dia 19 proposta de
emenda à Lei Orgânica do
Município nº 001/06 para re-
dução do período de recesso
que passará, dos atuais 75 dias
(mês de julho e 15 de dezem-
bro a 1º de fevereiro), para 40
dias (de 23 de dezembro a 1º
de fevereiro). “O recesso im-
pede que os projetos sejam
votados”, explicou.

O prefeito Clóvis Vieira
Mendes anunciou recentemen-
te que Nakatsugawa, cidade-
irmã de Registro, no interior de
São Paulo, doará 2,5 milhões de
ienes (cerca de 40 mil reais)
para compra de monitores e
cardiograma, entre outros equi-
pamentos, visando melhorar a
qualidade no atendimento do
Hospital São João.

O projeto foi encaminhado
pela vice-prefeita Inês
Kawamoto e entregue pesso-
almente às autoridades de
Nakatsugawa durante visita

oficial, em novembro do ano
passado, do prefeito Clóvis
Vieira Mendes, do presidente
do Bunkyo, Kunihiko Takaha-
shi e do coordenador do con-
vênio Cidades-Irmãs, Toshiaki
Yamamura.

Para completar os R$ 61
mil necessários à implantação
do projeto, o Bunkyo realizará
uma série de atividades bene-
ficentes visando arrecadar re-
cursos. A participação da en-
tidade na Festa da Solidarie-
dade, por exemplo, será rever-
tida para o hospital registrense.

CIDADES/REGISTRO

Prefeito anuncia doação de
Nakatsugawa ao São João

O ambulatório médico En-
kyo (Beneficência Nipo-Bra-
sileira de São Paulo) começa
no dia 1º de fevereiro (quar-
ta-feira) uma campanha de
check-up do aparelho digesti-
vo. Durante todo o mês de fe-
vereiro – exceto aos sábados,
domingos e feriados – os in-
teressados estão convocados
a fazerem sua avaliação mé-

dica, mediante agendamento.
Os exames incluem he-

mograma, colesterol total, tri-
glicérides, TGO, TGP, gama
GT, bilirrubinas totais e fra-
ções, amilase, parasitológico,
sangue oculto nas fezes,
endoscopia digestiva alta
(mais teste urase),
ultrassonografia do abdome e
retossigmoidocopia. De acor-

SAÚDE

Enkyo inicia campanha de check-up do aparelho digestivo
do com o gastroenterologista
Toshimi Minami, “nosso inte-
resse é divulgar a campanha
que começa para o maior nú-
mero de pessoas, para
estimulá-las a realização do
check-up”.  O preço (promo-
cional para a campanha) é R$
389,53, abaixo do valor nor-
mal, de R$ 783,68. Os aten-
dimentos começam às 7h30

e terminam até às 12h00, mas
apenas duas pessoas serão
atendidas por dia. Por isso, é
preciso fazer a inscrição pes-
soalmente no endereço do
Enkyo (Rua Galvão Bueno,
596 – prédio do Bunkyo, Li-
berdade), onde serão dadas
as orientações. Mais infor-
mações pelo telefone 11/
3385-6600.
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Oartista plástico James
Kudo inaugurou, no úl
timo dia 21, um mural,

de 4.70m x 14m, no Museu
Histórico da Colonização de
Pereira Barreto, no interior de
São Paulo. Representando
pontos turísticos, como a anti-
ga Ponte Novo Oriente; a casa
de seu avô materno Shungoro
Wako – um dos fundadores da
cidade – e as árvores de
peroba da região, Kudo realiza
seu primeiro mural na carreira
e faz uma homenagem à sua
terra natal.

“É minha forma de retribui-
ção. Agora sinto que faço mais
parte da cidade”, diz James,
enquanto cumprimenta antigos
amigos e autoridades da região.
Para o prefeito Dagoberto de
Campos (PSDB-SP), é impor-
tante valorizar os espaços e as
pessoas da cidade. Kudo, que
nasceu em 1967, viveu em
Pereira Barreto até 1976, mu-
dou-se para Marília (ainda no
interior do Estado) com toda a
família, mas ainda tem paren-
tes e amigos por lá. Desde
1983 o artista, que já expôs no
Brasil, Japão, Estados Unidos
e Alemanha, vive e trabalha
em São Paulo. Morou e estu-
dou em Nova Iorque de 1992
a 94. O Museu Histórico da
Colonização de Pereira
Barreto sofreu uma ampliação,
adquirindo e restaurando uma
área de 20m x 40m, antes per-
tencente a Associação Cultu-
ral Esportiva de Pereira
Barreto (ACEP).

Projeção - A reforma foi efe-
tuada pela arquiteta Eliana
Maki Ono. Sérgio Issao Masu-
da, que é o presidente da Asso-
ciação de Amigos do Museu, e
Maki convidaram o artista plás-
tico para a realização da obra.
“James fez um retrato da re-
gião e da época em que era
criança. Não deixa de ser uma
projeção de uma idéia”, afirma
Ono, relembrando que a inten-
ção inicial do mural era ser usa-
do como uma tela de cinema,
já que não existem salas atual-

mente na cidade.
Nela, constam um antigo

ringue de luta de sumô, área
coberta com maquinários agrí-
colas, entre outros objetos,
área ampla para atividades,
além do mural. A entidade foi
fundada em 28 de julho de
2002 pela Associação de Ami-
gos do Museu. Objetos agrí-
colas, utensílios domésticos,

O primeiro Bate-Papo de
2006, que acontece amanhã, a
partir das 14h, no Salão Nobre
do Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa),
marca a retomada das ativida-
des dos voluntários da Comis-
são de Jovens (Seinen) da en-
tidade. O objetivo dessa reu-
nião é promover a integração,
apresentar o trabalho da co-
missão a todos os interessados
e captar novos membros. Para
participar não é obrigatório ser
descendente de japoneses.

Logo após o Bate-Papo, o
grupo pretende prestigiar de
maneira informal a Festa do
Ano Novo Chinês, que acon-
tece hoje e amanhã, na Praça
da Liberdade.

O Bate-Papo é apenas uma
das atividades do Seinen. Para
este ano, o grupo prevê muito
trabalho pela frente. O calen-
dário do primeiro trimestre foi
planejado no último dia 15,
quando os voluntários aprovei-
taram para fazer também um
balanço de 2005.

“O ano de 2005 foi um ano
de muito trabalho e muitas con-
quistas. Tenho certeza de que
estamos mais fortalecidos,
mais reconhecidos e unidos; o
esforço de cada um de nós
valeu a pena”, disse Fábio
Ikeno, primeiro vice-presiden-
te da Gestão 2005.

Entre as metas para 2006

estão melhorar a comunicação
interna e procurar envolver
mais os voluntários, por meio
de eventos de integração e
lazer.

Já no início do ano, a co-
missão coordena, ao lado de
Abeuni, Asebex e JCI Brasil-
Japão, os trabalhos para a re-
alização de uma palestra com
o secretário da Juventude, Es-
porte e Lazer do Estado de São
Paulo, Lars Grael, marcada
para o próximo dia 20 de
março. Outro destaque é o
SeinenCult, cuja abertura está
prevista para o início de março.
Trata-se de um curso dinâmi-
co de literatura e cultura japo-
nesa ministrado por Claudia
Acorinte e Mina Isotani, estu-
dantes de Letras da Universi-
dade de São Paulo e voluntá-
rias da Comissão.

Além desses eventos, a
Comissão de Jovens deve re-
alizar outros, como o Bunka
Matsuri, que acontecerá no dia
21 de maio, o Proform e as
atividades do Museu Históri-
co da Imigração Japonesa.

BATE-PAPO E INTEGRAÇÃO
QUANDO: HOJE, DAS 14H ÀS 16H

ONDE: SALÃO NOBRE DO BUNKYO

(RUA SÃO JOAQUIM, 2º ANDAR)
INFORMAÇÕES: DANIEL SUZUKI -
DAZUKI@GLOBO.COM OU PELO

TELEFONE: 11/ 9740-7953
PREÇO: GRATUITO E ABERTO AO PÚBLICO

HOJE

Bate-Papo marca retorno das
atividades do Seinen Bunkyo

instrumentos musicais, vestu-
ário, fotografias, documentos,
mapas e maquetes da antiga
Ponte Novo Oriente (submersa
em 1990 pela construção da
barragem de Três Irmãos (Rio
Tietê) fazem parte do acervo.

O Museu Histórico da Co-
lonização de Pereira Barreto
fica à Rua Hajime Fujimoto,
956 e pode ser visitado de se-

CIDADES/PEREIRA BARRETO

James Kudo representa sua terra natal
em mural no Museu Histórico

gunda à sexta-feira, em horá-
rio comercial. Telefone: 18/
3704-6888

Município - Fundada oficial-
mente em 11 de agosto de
1928, a cidade de Pereira
Barreto, que fica a 621 km de
São Paulo, na divisa com o
estado de Mato Grosso, antes
era chamada Fazenda Tietê.
Ganhou este nome em home-
nagem ao médico e cientista
Luis Pereira Barreto. Também
já foi chamado de Distrito
Novo Oriente, devido ao gran-
de número de japoneses.

Tem uma população esti-
mada em 24.680 pessoas, se-
gundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), de 2005. O turis-
mo, agricultura e agropecuária
são os motores da economia
local. A história do município
esta interligada com a história
da imigração japonesa para o
Brasil, já que Shungoro Wako
e Mitsusada Umetani foram os
fundadores.

(Erico Marmiroli)

A partir da esq.: Akiko Okuyma Kusuda (secretária do Museu); o curador Armindo Yoshio Kusuda; o
presidente Sérgio Issao Masuda; o artista plástico James Kudo e arquiteta Eliana Maki Ono (com sua
filha Naomi no colo)

A ponte Novo Oriente é um dos pontos retratados por James Kudo

DIVULGAÇÃO

O arquiteto e escri-
tor Sílvio Sam (pseudô-
nimo de Sílvio Kazushi
Sano) retorna à cena
literária após um hiato
de seis anos. Depois
de “O Seqüestro” (ro-
mance policial publica-
do em 1996), “O Meio
Faz o Homem” (anto-
logia de crônicas,
1997), “Sonhos Que
De Cá Segui” (roman-
ce, 1997) e “Dekasse-
gui: Com os Pés no
Chão... no Japão” (an-
tologia de artigos es-
crito em parceria com
o professor Reimei
Yoshioka, 1999), Silvio
Sam lança, na próxima
quinta-feira (2), das 17
às 23h, no Espaço Cul-
tural  Radial  Gril l ,
“Confrontos & Confli-
tos” (Editora Paulo’s Comu-
nicação e Artes Gráficas,
125 páginas, R$ 20,00).

Seu mais recente traba-
lho reúne cinco contos de
ficção e 30 crônicas ilustra-

LITERATURA

‘A Energia do Amor’ é o ponto de partida de ‘Confrontos & Conflitos’ , mais recente livro de Sílvio Sam
das por ele mesmo e
tem como prefacista o
articulista da revista
Veja ,  Cláudio de
Moura Castro, além de
depoimento-apresen-
tação do professor
Hubert Alquéres, dire-
tor-presidente do
Imesp (Imprensa Ofi-
cial do Estado de São
Paulo).

Silvio Sam explica
que “Confrontos e
Conflitos” nasceu a
partir de “A Energia
do Amor”,  uma de
suas versões de músi-
cas japonesas que
compõe para o portu-
guês (interpretada pela
cantora Karen Ito),
justamente o conto
que considera o “car-
ro-chefe” do livro.

Segundo Sílvio Sam, o
próprio conteúdo dessa ver-
são tivera como fonte de ins-

piração um fato que o aba-
lara muito: o atentado terro-
rista ao WCT, em 2001.

A versão para “Kampai”
(Nagabuchi Tsuyoshi), con-
ta, nada tem a ver com o ori-
ginal. Foi a maneira que en-
controu para demonstrar sua
indignação com o atentado
terrorista e levantar sua ban-
deira em prol da paz.

Cotidiano - Sobre os outros
contos, Sílvio Sam revela
que são situações que o lei-
tor vive no dia-a-dia, nas si-
tuações mais corriqueiras
como, por exemplo, sair da
cama para trabalhar (con-
fronto) e os motivos para
fazê-lo (conflito). Ou a ca-
minho dele: ir de carro pró-
prio ou de coletivo? (con-
fronto) e suas vantagens e
desvantagens (conflitos).
Assim surgiram “O Suicida”,
que narra uma tentativa de
suicídio; “Miragem?”, uma

história sobre uma grande
descoberta; “A Flauta Má-
gica”, sobre uma viagem a
bordo de um barco a lenha;
e “Nadando a Favor”, de um
garoto que, desanimado com
suas tentativas frustradas de
conquistas em competições
de natação, dá a volta por
cima, estimulado por um es-
tranho, e chega a conquistas
mundiais.

Confrontos e conflitos vi-
vidos pelo próprio autor para
publicá-lo. Foram necessári-
os oito meses para que o pro-
jeto saísse da gaveta. O mo-
tivo: dificuldades para encon-
trar um patrocinador. No
fim, Sílvio Sam acabou ban-
cando seu quinto trabalho. O
lançamento coincide com os
28 anos de casamento com
Kazue, “esposa e compa-
nheira”. E que o faz reco-
nhecer: “... só eu sei, depois
de tantos anos juntos, o
quanto sua paciência orien-

tal, inata, segurou muita
‘barra’ ao meu lado”.

Mesmo em meio à crise
pela qual atravessa o País não
o faz esmorecer. “Já tenho em
mente o meu próximo traba-
lho, que será um misto dos ro-
mances ‘O Seqüestro’ e ‘So-
nhos Que De Cá Segui’”. Mas
isso fica para o futuro. Agora,
Sílvio Sam quer mais é com-
partilhar com os leitores o lan-
çamento de “Confrontos e
Conflitos”.

(Aldo Shiguti)

COQUETEL DE LANÇAMENTO DE

“CONFRONTOS E CONFLITOS”,
DE SÍLVIO SAM

QUANDO: DIA 2 DE FEVEREIRO, A
PARTIR DAS 17H

ONDE: ESPAÇO CULTURAL RADIAL GRILL

(AV. RADIAL LESTE, 3.300, AO LADO DO

VIADUTO GUADALAJARA)
O EVENTO É ABERTO AO PÚBLICO EM

GERAL. O LIVRO PODE SER ADQUIRIDO

TAMBÉM NA ASSOCIAÇÃO MIE KENJIN DO

BRASIL (TEL.: 11/5549-6857)

Alguns dos voluntários da Comissão de Jovens do Bunkyo

DIVULGAÇÃO

Capa do livro

REPRODUÇÃO
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P A N O R A M A
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Antes habitados pelos índios e coberto pela mata atlântica, os
jesuítas construíram de uma maneira estratégica o pátio do
colégio iniciando o  processo de catequização na cidade...

.. a cidade seguiu essa vocação de obras faraônicas e hoje em
dia, modernos prédios inteligentes ou computadorizados na
Marginal Pinheiros ....

No bairro da Água Branca, as chaminés, símbolos de crescimento do início do século 20, resistem ou tentam resistir ao
crescimento vertical e horizontal onde cada espaço ou pedaço de terra vira uma raridade e é cada vez mais disputado

No parque do Ibirapuera, o Pavilhão Japonês, presente do Go-
verno do Japão no aniversário de 400 anos de São Paulo

... para terminar o dia, que tal apreciar um bom espetáculo na Sala São Paulo, no bairro da Luz.. já o Parque do Ibirapuera é uma boa opção depois de tantos concretos e asfaltos ...

Uma dica de passeio é o Zoológico e para emendar,
fazer uma visita ao Jardim Botânico...

 ..e depois de muitos séculos, em 1924 surgiu o primeiro edi-
fício de São Paulo, o Sampaio Moreira “ o avô dos arranha-
céus de Sampa com seus 13 andares e 50 metros de altura...

...e em 1930 foi inaugurado o imponente Edifício Martinelli,
que fica na esquina da Rua São Bento com a Av. São João,
com seus 25 andares e 100 metros de altura...

...e no bairro de Pinheiros (Zona Oeste da cidade) o polêmico
prédio do Instituto Tomie Ohtake, projetado pelo arquiteto Ruy
Ohtake...

...e o “árido” Memorial da América Latina do premiado Oscar
Niemeyer são algumas das marcas registradas desta cidade
cosmopolita...

ESPECIAL SÃO PAULO


