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AssemblE~ia inaugure;t fi!statu~ dfi! Ge;tD
 
A cidade de Sao Paulo foi escolhida 

pelo governo da India para receber como 
presente a ultima estatua de Mahatma 
Gandhi doada a uma cidade que nao seja 
capital de pais. Esse fato marcou a criavao 
do Espavo Gandhi, na manha destaquinta
feira, 15/8, com a inauguravao da estatua 
do Hder pacifista indiano. De autoria de 
Gautam Pal, a obra esta localizadana prava 
Tulio Fontoura, ao lado do Palacio 9 de 
Julhoe do Parque do Ibirapuera. 

Cerca de 350 pessoas compareceram it 
cerimonia. No palco, 0 musico Krucis, 
mestre em citara, apresentou pevas 
classicas instrumentais daquele pais, 
enquanto os convidados circulavam com 
flores que seriam depositadas no mo
numento. 0 descerramento foi feito pelo .i1i 

presidente da Assembleia Legislativa, em iil 
conjunto com Relio Bicudo, vice-prefeito m 
de Sao Paulo, e Amitava Tripathi, embai- ~ 
xador da India no Brasil. ~ 

Alunos de escolas municipais da iii 
periferia e da Casa dos Pandavas, mantida ~ 
pela Associavlio Palas Athena, distri- ~. 
buiram tsurus, pequenos passaros de ~ 
origami (dobradura de papel), simbolo da ~ 

paz. Lia Diskin, co-fundadora da Palas ~ 
Athena, disse que espera que a estatua nao 
seja apenas um pedavo de bronze, mas 0 

simbolo de uma vida dedicada ao com reverberando nos dias atuais. "Sao Paulo 
promisso com a nao-violencia. esta muito carente de paz na economia, na 

A criasrao do Espasro Ghan'dhi e fruto poHtica e no transit6",declarou 0 vice
do esfofvo da Unesco, do ConsuIado Geral prefeito. 
da India, da Administravao Regional da o presidente da Assembleia falou em 
Vila Mariana. que doou 6 local para a nome dos demais membros da Mesa 
construvao, da Assembleia Legislativa e Diretora, saudando asautoridades e demais 
da Associac;;ao Palas Athena. Ontem foi presentes. Ele disse que 0 Ibirapuera, 
comemorado tambem 0 55.° aniversario de sfmbolo na capital do somat6riode pessoas 
Independencia da Indi~. de todas as drigens, tomou-se um local 

Para 0 consul geral daqueIe pais em Sao estrategico para a instalavao da estatua de 
Paulo, Deepak Bhojwani, a criavao do Gandhi, urn dos homensque mais se 
Espac;;o representa grande honra para seu destacaram no cultivo da tolerancia, do 
pais, selando a amizade entre Brasil e diaIogo e da paz. 0 presidente ainda 
India,coroando mais de urn ana de homenageou 0 trabalho da Lia Diskin, 
esforc;;o, planejam~llto etrab~oc9P.juri.to. cit~Oc.~o~a co~o "exemplo de verdadeira 
"Como a faceda estatua esta voltada para culturada paz" . 
a sede da Assembleia Legislativa, espero Amitava Tripathi, embaixadorda India 
que os ideais de Gandhi inspirem os no Brasil, declarou que deveria estar em 
parlamentares em seu.trab~lh~pela B~~sf1i~par~ h~~teat'a b~pdeira~~seu ~~s. 
fratefl1ida~eria capital" •a~lfillou 0 consul. '~Mas.nes~edi~ da. Independenci~, estou 

Todasas~utoridades le~bra1"am 0 aqui parapresentear a cidadede SaoPal.llo, 
legado de Gandhi, que culminou com a . uma das rriaidres metr6poles do mundo, 
libertac;;ao da India do juga ingles, froto com 18 niilhoes.de habitantes eque, COm 
do trabalho e do sacriffcio do mais ilustre todas as suascontradic;;6es, soube gedicar 
filho daquele pais. Para Helio Bicudo a um espac;;ode sua paisagem it mem6ria do 
mensagem do martir da paz continua grande martir da paz." 


