
higeru Yoshimura era um ho-
mem corajoso. Quando dei-
xou para trás sua terra natal,

Fukuoka, no sul do Japão, trouxe a
família, a aposta de dias melhores
num país que não falava sua língua
e, embrulhado num pedaço de es-
topa escondido no bolso, um pu-
nhado de uma semente que muda-
ria a sua vida e de toda uma região
do Brasil: uma muda de junco. Era
1933. Paciente, Yoshimura plantou
e esperou três anos até saber que a
terra que adotara por necessidade
se parecia mesmo com o solo de
origem dos seus ancestrais.

O chão era o de Registro, muni-
cípio no Vale do Ribeira, a 231 km
de São Paulo. Lá, respira-se um ar
quente e úmido, c há milhares de
hectares de várzea -tipo de terreno
encharcado, ideal para fazer crescer
a fibra, matéria-prima do tradicio-
nal tatame japonês. Quando o junco
brotou, Yoshimura fez mudas e tra-
tou de distribuir entre seus compa-
nheiros de viagem e aventura.

A colônia foi aumentando no rit-
mo do crescimento das hastes nas
plantações. Com a ajuda do gover-
no japonês, eles ganharam teares

manuais de madeira e, em 1937,
produziram a primeira esteira.
Nascia um negócio. A comunida-
de passou a viver da produção e da
venda da fibra. Das máquinas ins-
taladas em pequenas fábricas de
fundo de quintal saíam, além das
esteiras, chinelos e sacolas.

Pais e filhos trabalhavam juntos
e tocavam todo o processo, desde
a plantação. Até chegar ao tear, o
junco passa por um processo de
beneficiamento que começa no
corte das hastes, numa espécie de
"desfibradeira". A haste é reparti-
da em duas. Mais finas, são sacudi-
das para perder o excesso de água c

depois espalhadas, fibra por fibra,
num terreiro. Seco, o junco adqui-
re uma tonalidade amarronzada e,
a partir dali, não pode mais ser mo-
lhado. Amarrado em fardos, já po-
de ir para as máquinas que tecem a
fibra com fios de algodão.

Com o tempo, o Vale do Ribeira
se tornou o único produtor desse
tipo de junco nas Américas, com
produção de 501 de fibra seca por
ano. A abertura do mercado às im-
portações, no início dos anos 1990,
provocou a primeira crise no setor.
A chegada de produtos do mundo
inteiro, principalmente da China,
fez com que os chinelinhos e estei-
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ras fossem perdendo espaço para os
importados mais baratos. Muitas
famílias desistiram dos juncais.

Não foi o caso dos Yoshimura.
Depois da morte do pai -o dono
daquela mudinha clandestina-,
seu filho Takashi, 81, continuou
tocando o negócio. Hoje, oito déca-
das depois, ele, ao lado do filho Jor-
ge, 50, é um dos poucos que ainda
vivem do junco no Vale do Ribeira.
"Não vou abandonar nunca, meu
pai veio quando a vida era dura",
resume. "Era o sonho dele."

No ano passado, o vento que var-
re os juncais do Ribeira mudou de
direção. Percebendo a lenta che-
gada do fim de uma atividade cru-
cial para a região, o Sebrae-SP e a
Associação Comercial de Registro
foram bater na porta de cada um
dos nove produtores de junco do
município. A proposta era simples
e desafiadora: eles precisavam unir
forças e se modernizar. O primei-
ro passo seria a diversificação dos
produtos para sair da mesmice dos
chinelinhos e sacolas de praia. E,
assim, aquecer as vendas durante
o ano todo e não apenas no verão.

O Sebrae, então, montou uma
oficina de design para viabilizar
o projeto. Vencida a resistência
inicial, seis empresários dekasse-
guis entraram na sala de aula pa-
ra aprender que o junco pode ser
matéria-prima para caprichadas
peças de moda e decoração.

Assim, eles passaram a produzir
almofadas, pufes, caixas, tapetes,
mochilas, bonés, chapéus e estei-
ras -elas também- mas, agora, com
requintes, como travesseiros em-
butidos e acabamento em tecido
(leia texto na pág. ao lado). São ao
todo 40 novas peças. "Nosso pro-
duto era muito sazonal, há muito
tempo queríamos produzir outras
coisas, mas não sabíamos como

fazer", diz, animado, Eduardo Ma-
moru, 37, um dos produtores. Há
quatro décadas, a família fabricava
as mesmas esteiras. Agora, ele vai
ensinar os oito funcionários afazer
manualmente as modernidades.

Entusiasmados, os seis empre-
sários decidiram criar uma marca,
a Junco, para a nova gama de pro-
dutos. O nome já foi patenteado.
O próximo passo será a venda pela
internet. "Queremos atingir todo
o interior do Brasil, além das capi-
tais", explica Eduardo.

São novos tempos de fibra para
Registro e região. "Iniciativas co-
mo essa desenvolvem a economia
local, proporcionando, diretamen-
te, condição de vida melhor para a
população e o empresariado da
região", afirma Daniel de Almeida,
51, gerente do escritório regional
do Sebrae no Vale do Ribeira.

Mas, afinal de contas, por que
apenas seis empresários formam
o grupo da nova marca? A resposta
é simples: os outros não toparam.
Preferem manter a tradição e con-
tinuar com os chinelos e esteiras.

Na família do pioneiro Yoshi-
mura, seu neto Jorge explica que
não embarcou na onda do design
contemporâneo pois estava no
Japão quando o programa come-
çou. Desconversa quando inda-
gado se ainda pretende encarar
as inovações. Takashi interrompe
o diálogo e, num sopro de voz, faz
questão de destacar o gesto do pai,
que poderia ter plantado sozinho o
junco oriental, transformando-se
no único produtor da região, mas
ensinou a arte do campo a com-
panheiros de imigração. O filho do
pioneiro abaixa a cabeça, timida-
mente, e diz: "E costume japonês
repartir com os outros". Uma lição
que Shigeru Yoshimura plantou na
região do Vale do Ribeira.
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