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Em Assembleia Geral Or-
dinária realizada no último 
dia 26, na Associação dos 
Shizuoka Kenjin do Bra-
sil, no bairro da Liberdade, 
conforme estabelecido no 
Estatuto Social, para elei-
ção de sua Diretoria Execu-
tiva, gestão 2020/2021 e do 
Conselho Fiscal 2020, foi 
eleita a chapa” (Kenjinkais 
+ Kenren) Juntos! para o 
futuro encabeçada por To-
shio Ichikawa, da Asso-
ciação Toyama Kenjin do 
Brasil. Ele terá como vices 
José Taniguti (Wakayama); 
Mário Sato (Yamagata); 
Gilberto Hajime Suzuki 
(Nara); Minoru Nishiyama 

(Saga); Mitsuyoshi Nagaya 
(Guifu); Miyoko Shakuda 
(Mie); Alfredo Ohmachi 
(Akita). Segundo Toshio 
Ichikawa, que assume no 
lugar de Yasuo Yamada, 
a chapa “(Kenjinkais + 
Kenren) Juntos! para o 
futuro” tem propostas a 
realizar na sua gestão, com 
o apoio das associações, 
para revigorar e revitalizar 
os kenjinkais, e dar espaço 
para os jovens em suas ati-
vidades e criar novas pers-
pectivas de oportunidades 
de conhecer a província-
-mãe, independentemente 
da proficiência na língua 
japonesa. 

Toshio Ichikawa assume a 
presidência do Kenren num 
momento conturbado e 
com previsões nada anima-
doras para o futuro. “Penso 
que, seguir o ensinamento 
da escrita Japonesa sobre 
crise, problema – oportuni-
dade, traz certa tranquilida-

de na análise do cenário e 
permite aproveitar as opor-
tunidades para repensar 
e criar soluções até então 
esquecidas ou não aprovei-
tadas”, diz  Ichikawa, que 
esteve à frente do maior 
festival de cultura japonesa 
do mundo em três edições e 

no ano passado atuou como 
conselheiro do Comitê 
Executivo presidido por 
José Taniguti. Com o Fes-
tival do Japão adiado para 
2021, Toshio Ichikawa ex-
plica que cabe à Diretoria 
e membros dos Kenjinkais 
planejar algumas ativida-

des de manutenção dos 
ânimos para “não deixar a 
peteca cair com o risco de 
arrefecer os ânimos dos vo-
luntários, das entidades e 
dos próprios Kenjinkais”. 
“É mais um desafio para 
os membros da Diretoria”, 
destaca Ichikawa. 

“Não podemos deixar a peteca cair”, diz Toshio Ichikawa
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divulgação

CORONAVÍRUS: 
Acompanhe as últimas notícias no 
Japão com informações da NHK e 
as mensagens de solidariedade de 
Yoshitake Kusakano, Yasuo Ya-
mada e Renato Ishikawa neste mo-
mento tão difícil para todos nós. 

Paginas 2 e 3
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A Japan House São 
Paulo anunciou o 
nome de seu novo 
presidente. Trata-
-se de Eric Alexan-
der Klug, que as-
sumiu a instituição 
no último dia 1º. 
Formado em Enge-
nharia Mecatrôni-
ca, Klug substitui-
rá Marcelo Mattos 
Araújo, novo su-
perintendente do 
Instituto Moreira 
Salles. A liderança 
de Eric Alexander 
Klug vem dar conti-
nuidade a missão de 
apresentar os diversos atrativos do Japão, bem como sua 
política e seus empreendimentos e, desta forma, ampliar 
o número de conhecedores e apreciadores do país, como 
fizeram seus antecessores – o próprio Marcelo Araújo e a 
primeira presidente da instituição, Ângela Hirata.

Novo presidente da JHSP, 
engenheiro Eric Klug quer 
dar continuidade ao trabalho 
de seus antecessores

divulgação
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Tadayoshi Hanada (re)assume o Nipo de Campinas
divulgação

Liga Centro-Oeste realiza seletiva para o Brasileirão 2020
divulgação

No dia 15 de março, foi realizada 
a XXI Seletiva da Liga Centro-
-Oeste da Canção Japonesa, no 
Instituto Cultural Nipo-Brasileiro 
de Campinas, com 229 interpre-
tações de cantores representando 
as associações filiadas à Liga. 
Antes do início do Concurso, a 
presidente da Liga, Akemi Oka-
moto, que também é sanitarista, 
tranquilizou os participantes, com 
uma palestra sobre a pandemia do 
coronavírus e os cuidados neces-
sários para o bom andamento da 
Seletiva e tudo transcorreu dentro 
da normalidade, em virtude da 
colaboração de todos.

A nova diretoria do Insti-
tuto Cultural Nipo-Brasi-
leiro de Campinas para o 
biênio 2020/2021 foi elei-
ta, por unanimidade, em 
Assembleia Geral e Ex-
traordinária, realizada no 
dia 21 de março, em sua 
sede, situada na Rua Ca-
margo Paes, 118, Jardim 
Guanabara. A convocação 
foi feita, conforme estatu-
to vigente, pelo presidente 
Wellington Akira Komiya-

ma e pelo secretário Denis 
Cesar Teruya. A nova di-
retoria eleita é composta 
por Tadayoshi Hanada 
(presidente) e pelos vices 
Hiromiti Yassunaga, Akira 
Komiyama e Aquico Mi-
yamura. Os tesoureiros são 
Dalton Yamakawa, Fábio 
Yokomiso e Issao Naka-
mura e a secretaria ficou 
para Denis Teruya, Marcia 
Yamaguishi e Megumi As-
sano.
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Ichikawa assume o Kenren com 
missão de revigorar os Kenjinkais
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CamPaNHa dE mENSagENS dE SOLIdarIEdadE – (1)

A situação sobre o coro-
navírus muda a cada 
instante e o número de 

mortos e infectados aumenta 
a cada dia. No Japão, os Jo-
gos Olímpicos e Paralímpi-
cos de Tóquio foram adiados 
em um ano. Em São Paulo foi 
decretado estado de quaren-
tena, com o fechamento do 
comércio e cancelamento de 
eventos. A cidade se mantém 
com pouco movimento.

Infelizmente, eventos or-
ganizados pela Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil foram cance-
lados um após o outro. A co-
meçar pelo tradicional Festi-
val do Japão, que desapontou 
as pessoas que veem o evento 
como ponto de encontro da 
comunidade.

Muitas associações pro-
vinciais têm os eventos como 
principal fonte de renda anual 
e, além do estresse psicoló-
gico causado pelos cancela-
mentos, não foram poucas as 
entidades afetadas financeira-

Calamidade do coronavírus – “Não há 
tempestade que dure para sempre” – 
resista agora para agir em breve!

Facebook

mente.
Dada a situação atual da 

pandemia do coronavírus, 
que se agrava a cada dia, 
acredito que o cancelamento 
e o adiamento de eventos são 
inevitáveis, pois no momento 
o mais importante é minimi-
zar o impacto da incidência 
do vírus.

Agora é hora de resistir 
e poupar energias para que, 
no momento certo, possamos 
agir.

Olhando para o passado, 
a comunidade nipo-brasileira 

superou dificuldades maiores 
do que o coronavírus.

Assim como dizem que 
“toda noite tem seu fim”, que 
“não há chuva que não passa” 
ou que “não há tempestade 
que dure para sempre”, são 
nestes momentos que lembra-
mos dos esforços feitos e das 
barreiras que superamos, para 
que a comunidade nipo-brasi-
leira trabalhe unida mais uma 
vez.

(Na assembleia do KEN-
REN, realizada em 26 de 
março, Toshio Ichikawa foi 
eleito sucessor do presidente 
Yasuo Yamada, que cumpriu 
mandato até 31 de março. 
Como a mensagem foi en-
viada previamente, nos refe-
rimos a Yasuo Yamada como 
“presidente”). Publicado no 
dia 2 de Abril no Jornal Nik-
key Shimbun.

Yasuo Yamada, presidente da 
Federação das Associações 
de Províncias do Japão no 
Brasil (KENREN)

edição do ano passado do Festival do Japão

Presidente Yamada, do 
keNReN

CamPaNHa dE mENSagENS dE SOLIdarIEdadE – (2)

É a primeira vez que ex-
periencio algo do tipo 
em meus 76 anos de 

vida.
O novo coronavírus, ori-

ginário de Wuhan, na China, 
disseminou-se pelo mundo e 
está causando inúmeras mor-
tes. O Brasil não foi exceção 
e seus efeitos também atingi-
ram a comunidade nipo-bra-
sileira. Com a maior parte 
dos casos concentrados em 
São Paulo e Rio de Janeiro, a 
sensação é de lutar contra um 
inimigo invisível.

Chegou a hora de cada um 
de nós reconhecer a gravida-
de da situação e das pessoas 
do mundo todo juntarem es-
forços para impedir o aumen-
to de vítimas.

O Centro Brasileiro de 
Língua Japonesa realizou 
uma reunião de emergência 
e adiou imediatamente a as-
sembleia geral prevista para 
21 de março. Completando 
35 anos de existência neste 
ano, ainda que o número de 
jovens associados esteja cres-
cendo, a maioria ainda é com-
posta por professores idosos.

Dentre eles, alguns pos-
suem doenças associadas ao 
estilo de vida. Seria imper-
doável que um participante 
vindo de uma área remota 
causasse um surto porque 
participou de um evento aqui. 
Decidimos adiar o evento por 
várias circunstâncias.

Desde 23 de março, nos-
sos funcionários trabalham 
em home office. Como alguns 
levam cerca de uma hora e 
meia para se deslocarem ao 
local de trabalho, realizamos 
reuniões pela plataforma 
Zoom (sistema de telecon-
ferência) duas vezes por se-
mana.

Estava preocupado em 
ser infectado no metrô ou no 
ônibus nos horários de pico, 
quando o transporte público 
fica lotado. A incerteza de 
quando esta situação terá fim 
apenas faz aumentar a inse-
gurança. Tudo é novo.

No momento, o Centro 
Brasileiro de Língua Japo-
nesa está fechado. A previsão 
é de isolamento social volun-
tário até 7 de abril, mas ainda 
não temos planos para depois 
dessa data.

A erradicação do novo co-
ronavírus exige um esforço 
conjunto dos cidadãos para 
aderir às recomendações. O 
Brasil é um dos países com 

Vamos dar as mãos e encorajar uns aos 
outros! – adiamento da assembleia geral e 
funcionários trabalhando em home office

Facebook

grande desigualdade de ren-
da. Se perguntarem se as in-
formações ou campanhas de 
conscientização sobre a do-
ença alcançaram todas as ca-
madas sociais da população, 
todos dirão que não.

Em relação à política, te-
mos provocações contínuas 
entre o presidente, os minis-
tros e governadores. Até o 
momento, a discordância é 
completa, sem sinal de apro-
ximação entre as partes.

Nesta situação sem prece-
dentes, não é hora para dispu-
tas. Deveríamos parar com as 
brigas políticas o mais rápido 
possível, superar as diferen-
ças entre partidos e incentivar 
a cooperação.

As vítimas estão aumen-
tando rapidamente. Enquanto 
escrevo este artigo, vi em 
uma transmissão ao vivo que 
o número de mortos alcançou 
200 pessoas, e o de infecta-
dos, mais de seis mil. Eu sus-
pirei, assombrado.

Enquanto isso, a sessão 
parlamentar ordinária no Ja-
pão teve início em 20 de ja-
neiro e estará aberta até 17 
de junho, para discutir várias 
leis. Durante os últimos 50 
dias, foi objeto de delibera-
ção a Lei de Promoção à Edu-

cação de Língua Japonesa, 
promulgada em junho do ano 
passado.

Até hoje, nenhum resul-
tado foi relatado ainda, mas 
estou preocupado com o 
impacto do novo coronaví-
rus sobre essa lei. Não sou 
apenas eu que deseja que o 
governo japonês mostre sua 
apreciação.

No Brasil, existem cerca 
de 1.200 professores de lín-
gua japonesa, 23 mil alunos e 
350 escolas que estão acom-
panhando o processo.

Claro, não é apenas no 
Brasil, mas também na Amé-
rica Latina. Estou convencido 
de que a promoção do ensino 
de língua japonesa no exte-
rior beneficiará o Japão assim 
como o desenvolvimento do 
Brasil.

Fico feliz que o número 
de professores de língua ja-
ponesa e alunos não-descen-
dentes esteja aumentando 
nos últimos anos. Quero que 
ainda mais brasileiros com-
preendam a cultura japonesa.

Acredito que a pandemia 
do novo coronavírus terá fim. 
Só nos resta acreditar. Com 
locais de trabalho e escolas 
fechadas, a economia está vi-
sivelmente retraída.

É uma pena. Sinto muito 
pelas vítimas, mas vamos 
enfrentar esta situação difícil 
com união e encorajamento 
da comunidade nipo-brasilei-
ra e das entidades.

Além disso, vamos forta-
lecer ainda mais as relações 
de amizade com o Japão.

Que todos se cuidem. 
(O autor foi diretor por dois 
anos, a contar a partir de abril 
de 2018. Artigo escrito em 31 
de março).

Publicado no Jornal Nikkey 
Shimbun no dia 3 de abril.

encontro de alunos de língua Japonesa, realizado em janeiro de 2020

Yoshitake kusakano
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Tudo passa! Já vivencia-
mos muitas crises, inclusive 
no Brasil com pacotes econô-
micos, gripes de todas as na-
turezas como a suína, aviária, 
entre outras, a mais recente, a 
da febre amarela, Aedes Ae-
gypti e temos superado todas, 
não tendo uma preocupação 
maior. Agora é o dito coro-
navírus, este de abrangência 
mundial. Temos outras pio-
res?

Chega uma fase em que 
nós precisamos pedir calma, 
tranquilidade e fazer mui-
tas orações. Somente desta 
forma, podemos enfrentar 
esta situação, lembrando que 
nada é eterno, tudo é passa-
geiro – por esta razão, pense-
mos como se fosse fazer um 
‘retiro espiritual’.

O retiro espiritual é um 
seminário religioso, onde as 
pessoas procuram orienta-
ções para obterem maior qua-
lidade de vida e melhorar o 
seu destino. 

É nesses ambientes que as 
pessoas vão percebendo que 
a raiva, desespero, pânico 
e discussão nada resolvem, 
pois devem concentrar o 
pensamento em Deus, nosso 
Criador e Ente Supremo e 
àqueles que podem nos orien-
tar e ouvir com calma, para 
chegarmos à uma conclusão.

Devemos aproveitar esses 
momentos para ler bons li-
vros e escrever de um modo 
a perceber que havia a neces-
sidade de ficarmos tranquilos 
e calmos para enxergar novos 
horizontes e assim fazer com 
que a situação comece a mu-
dar.

Estou aproveitando estas 
2 semanas de março de 2020, 
para escrever sobre vários 
assuntos para colocar em dia 

e estou lendo um livro – de 
197 páginas – sobre a vida 
do Tenente Onoda que com-
bateu na 2ª Guerra Mundial e 
permaneceu por 29 anos, sem 
rendição, no meio da selva na 
Ilha de Lubang nas Filipinas.

Veremos que da discus-
são nasce a luz, da ignorância 
nasce a ciência, vamos racio-
cinando, percebendo e enxer-
gando aquilo que estava certo 
ou errado e continuaremos a 
caminhada de sucesso.

Vejam que vários países 
que antes não se conversa-
vam, pois viviam em confli-
tos ideológicos, econômicos 
– interesse de grupos, lutas 
passadas, voltaram a se en-
tender. Países comunistas e 
outros, sem olhar a ideologia, 
estão se ajudando, isto é soli-
dariedade, um ato que nasceu 
da crise e na crise sempre tem 
alguma forma de surgir coi-
sas melhores.

No Brasil, cujo povo 
já é conhecido por ser so-
lidário, está estendendo a 
mão aos mais necessitados, 
principalmente trazendo 
compras aos idosos para 
que eles não saiam de casa. 
Nada acontece por acaso e 
não cabe a nós questionarmos 
a razão dessa crise na saúde 
e que trouxe intranquilida-
de para o mundo todo, mas 
agora é a oportunidade para 
nos harmonizarmos – vamos 
superar esta crise com otimis-
mo e esperança, pelo futuro 
do Brasil.

Hatiro Shimomoto é coor-
denador do Movimento Po-
litico Nikkei

*Hatiro Shimomoto foi de-
putado estadual por seis 
mandatos e atualmente é o 
Coordenador do Movimento 
Político Nikkei

divulgação
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Hatiro Shimomoto:  
Crise na saúde

JaPaN HOUSE SÃO PaULO

A Japan House São 
Paulo anunciou o 
nome de seu novo 

presidente. Trata-se de Eric 
Alexander Klug, que assumiu 
a instituição no último dia 1º. 
Formado em Engenharia Me-
catrônica, Klug substituirá 
Marcelo Mattos Araújo, novo 
superintendente do Instituto 
Moreira Salles.

A liderança de Eric Ale-
xander Klug vem dar con-
tinuidade a missão de apre-
sentar os diversos atrativos 
do Japão, bem como sua po-
lítica e seus empreendimen-
tos e, desta forma, ampliar 
o número de conhecedores e 
apreciadores do país, como 
fizeram seus antecessores – o 
próprio Marcelo Araújo e a 
primeira presidente da insti-
tuição, Ângela Hirata.

Para isso, conta com sua 
experiência de vinte anos à 
frente de organizações do 
setor cultural. No período re-
cente (ago/17 a mar/20), atuou 
como Diretor Executivo da 
ID Brasil, uma Organização 

Novo presidente da JHSP, engenheiro Eric Klug quer 
dar continuidade ao trabalho de seus antecessores

divulgação

Social responsável pela ges-
tão do Museu do Futebol e do 
Museu da Língua Portuguesa, 
que está previsto para ser re-
aberto em 2020. Anterior-
mente (2011/2017), foi vice-

-diretor do British Council 
no Brasil, liderando projetos 
nas áreas de Artes, Esportes, 
Língua Inglesa, Educação e 
Exames, além de parcerias 
estratégicas com empresas, 

órgãos governamentais e 
agências de fomento. A car-
reira profissional de Eric nas 
artes foi desenvolvida tam-
bém em organizações como 
a Sociedade de Cultura Ar-

O Governo do Japão doou 
US$ 818 mil (aproximada-
mente 3,7 milhões de reais) 
para a compra de equipa-
mentos de combate a focos 
de incêndio, com o objetivo 
de fortalecer a capacidade 
do Governo do Brasil para 
gerenciar incêndios flores-
tais na região amazônica. O 
projeto é uma parceria entre 
o Governo do Japão, a Agên-
cia Brasileira de Cooperação 
(ABC), do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), 
o Ministério do Meio Am-
biente, o Ibama, o ICMBio e 
o Escritório das Nações Uni-
das de Serviços para Projetos 
(Unops).

Os recursos foram rece-
bidos no último dia 23, pelo 
Unops, organismo do Sis-
tema ONU especializado em 
compras e responsável pela 
aquisição dos equipamentos. 
O Unops e o Governo do 
Japão já trabalharam juntos 
em países como Afeganistão, 
Jordânia e Sudão do Sul, em 
atividades de reforma de hos-
pitais, construção de estradas, 
ampliação do acesso à água 
potável e melhorias estrutu-
rais em campos de refugia-
dos.

Luvas, roupas, capacetes 
e purificadores de água serão 
adquiridos e encaminhados 
ao Ibama e ao ICMBio. Os 
equipamentos doados têm 
qualidade superior e são mais 
seguros do que os utilizados 
atualmente. O material com-
plementa a doação feita ao 
Brasil pelo Japão, em setem-
bro de 2019, no contexto da 
Operação Verde Brasil. Na 
ocasião, a ABC e a Embai-
xada do Japão, por intermé-
dio da Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão 
(Jica), coordenaram a doação 

japonesa de barracas e col-
chonetes para otimizar os tra-
balhos das equipes do Ibama 
e do ICMBio que atuaram no 
combate aos focos de incên-
dio e a crimes ambientais na 
região amazônica.

“É com satisfação que 
anunciamos a entrega com-
plementar de doações para o 
apoio às atividades de com-
bate aos incêndios na floresta 
amazônica, por intermédio 
do Unops”, disse o embaixa-
dor do Japão no Brasil, Akira 
Yamada.  Ainda segundo ele, 
espera-se que, por meio deste 
apoio, os bombeiros possam 
atuar mais efetivamente no 
combate aos incêndios e um 
maior número de pessoas 
possa ser protegido dos danos 
causados pelos incêndios flo-
restais.

Segundo a representante 
do UNOPS no Brasil, Claudia 
Valenzuela.  O conjunto des-
sas doações permite o com-

divulgação - ibama

COOPEraÇÃO

governo do Japão doa cerca de r$ 3,7 mi para combate a 
incêndios florestais 

bate a incêndios de maneira 
mais rápida e eficaz, contri-
buindo para que as queima-
das sejam controladas e as 
áreas de floresta preservadas. 
“Os países e as pessoas estão 
comprometidos em assegurar 
a conservação, recuperação e 
uso sustentável das florestas”, 
comentou a representante so-
bre o tema. Ainda de acordo 
com ela, o Unops ajuda as 
pessoas a melhorarem suas 
condições de vida e os paí-
ses a fortalecerem seu desen-
volvimento sustentável com 
prosperidade e paz.

O Diretor da ABC, Em-

baixador Ruy Pereira, res-
saltou que “o conjunto das 
doações japonesas reflete a 
histórica relação de amizade 
e cooperação e o excelente 
relacionamento entre o Japão 
e o Brasil”. Ele explicou que, 
do ponto de vista operacional, 
é extremamente importante 
porque permitirá reduzir a ne-
cessidade de deslocamentos 
entre as frentes de incêndios 
e as suas respectivas bases, 
resultando em maior tempo 
de presença das brigadas do 
IBAMA e do ICMBio nas 
frentes de trabalho contra os 
incêndios.

eric alexander klugJapan House São Paulo comemorou recentemente a marca de 2 milhões de visitantes

tística (2008/2011), Mozar-
teum Brasileiro (2006/2007), 
English Chamber Orchestra 
(2002/2006); Festival From 
Sweden (2004/2005) e Mu-
seum of London (2001/2002). 

Graduado em En-
genharia Meca-
trônica pela Uni-
versidade de São 
Paulo (1993), Eric 
Alexander Klug 
possui Mestrado 
em Artes pela City 
University, Lon-
dres (2002).

Desta forma, 
com quase três 
anos de existência 
e mais de dois mi-
lhões de visitan-
tes, a Japan House 
São Paulo busca 
agregar a respei-
tável experiência 
em gestão cultu-
ral do seu novo 
presidente Eric 
Alexander Klug 
– inclusive em 
instituições inter-

nacionais – para impulsionar 
ainda mais a casa e difundir 
os atrativos do Japão em todo 
o Brasil e  a América Latina.

FacebookLinkedIn
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Em Assembleia Geral 
Ordinária realizada no 
último dia 26, na Asso-

ciação dos Shizuoka Kenjin 
do Brasil, no bairro da Li-
berdade, conforme estabele-
cido no Estatuto Social, para 
eleição de sua Diretoria Exe-
cutiva, gestão 2020/2021 e 
do Conselho Fiscal 2020, foi 
eleita a chapa” (Kenjinkais 
+ Kenren) Juntos! para o fu-
turo encabeçada por Toshio 
Ichikawa, da Associação To-
yama Kenjin do Brasil. Ele 
terá como vices José Tanigu-
ti (Wakayama); Mário Sato 
(Yamagata); Gilberto Hajime 
Suzuki (Nara); Minoru Nishi-
yama (Saga); Mitsuyoshi Na-
gaya (Guifu); Miyoko Shaku-
da (Mie); Alfredo Ohmachi 
(Akita).

Contudo, foi uma reu-
nião atípica em função do 
grave momento que o pais 
atravessa. A começar pelo 
local. Segundo Ichikawa, a 
Associação dos Shizuoka foi 
escolhido “em razão das re-
comendações das autoridades 
municipais para a pandemia 
covid-19, em manter uma 
distância mínima de 2 metros 
entre os participantes”. “E o 
salão social dessa entidade 
permitiu viabilizar esse dis-
tanciamento”, explicou.

Para a eleição dos mem-
bros da Diretoria Executiva 
2020/2021, em função da 
inscrição de uma única cha-
pa para essa eleição, e face 
à preocupação com os ido-
sos, a atual Diretoria Exe-
cutiva decidiu pela votação 
remota, “concordo” ou “não 
concordo”;  e para a eleição 

Toshio Ichikawa assume presidência do Kenren 
com missão de revigorar os kenjinkais

maRcel uYeta

dos membros do Conselho 
Fiscal 2020, a indicação de 
4 presidentes constante da 
lista de associações aptas a 
serem votadas, em votação 
remota.

Compareceram à assem-
bleia seis associados, sendo 

escolhidos Presidente da 
Mesa, Nagato Hara (Shi-
zuoka); secretário, Toshio 
Ichikawa (Toyama); e Co-
missão Eleitoral, Mitsuyoshi 
Nagaya (Guifu), Hiroaki 
Chida (Iwate) e Nobuhiko Ito 
(Oita).  

Para a Diretoria Executiva 
2020/2021, a chapa “(Ken-
jinkais + Kenren) Juntos! 
para o futuro” recebeu con-
cordo – 29 (vinte nove) vo-
tos; voto nulo – 01 (um) voto; 
abstenção – 04 (quatro), tota-
lizando 34 manifestações. Foi 

Toshio Ichikawa assume 
a presidência do Kenren num 
momento conturbado e com 
previsões nada animadoras 
para o futuro. “Penso que, 
seguir o ensinamento da es-
crita Japonesa sobre crise, 
problema – oportunidade, 
traz certa tranquilidade na 
análise do cenário e permite 
aproveitar as oportunidades 
para repensar e criar soluções 
até então esquecidas ou não 
aproveitadas”, diz  Ichikawa, 
que esteve à frente do maior 
festival de cultura japonesa 
do mundo em três edições e 
no ano passado  atuou como 
conselheiro do Comitê Exe-
cutivo presidido por José Ta-
niguti.

Com o Festival do Japão 
adiado para 2021, Toshio 
Ichikawa explica que cabe 
à Diretoria e membros dos 
Kenjinkais planejar algumas 
atividades de manutenção 
dos ânimos para “não dei-
xar a peteca cair com o risco 
de arrefecer os ânimos dos 
voluntários, das entidades 
e dos próprios Kenjinkais”. 
“É mais um desafio para os 
membros da Diretoria”, des-
taca Ichikawa.

Confira entrevista conce-
dida ao Jornal Nippak:

Jornal Nippak: Como 
é assumir a presidência do 
Kenren num momento tão de-
licado como o que o mundo 
atravessa, com a questão do 
Coronavírus e, em particular, 
com o adiamento do Festival 
do Japão?

Toshio Ichikawa: Penso 
que, seguir o ensinamen-
to da escrita Japonesa sobre 
CRISE, problema – opor-
tunidade, traz certa tranqui-
lidade na análise do cená-

rio e permite aproveitar as 
oportunidades para repensar 
e criar soluções até então 
esquecidas ou não aprovei-
tadas. O momento com Co-
vid-19, temos preocupações 
pessoais quanto à prevenção/
quarentena/contágio e no pla-
nejamento da vida, porque 
ela continua. Liderar a Dire-
toria, composta de membros 
experientes e capazes, dis-
postas a realizar algo em prol 
da comunidade nikkei, é um 
desafio, mas também é uma 
satisfação. Temos uma pro-
posta apresentada pela cha-
pa “(Kenjinkais + Kenren) 
Juntos! para o futuro” (pela 
primeira vez na história), que 
carrega uma forte mensagem 
do caminho que queremos 
trilhar. Quanto ao adiamento 
do 23ºFJ para 2021, no mo-
mento é uma dificuldade a 
superar, que iremos trabalhar 
da melhor forma, minimi-
zando eventuais danos aos 
patrocinadores, apoiadores, 
expositores, voluntários e ao 
Kenren. Não será uma tarefa 

fácil, mas encontraremos 
uma solução de equilíbrio 
que deverá satisfazer todas as 
partes envolvidas. Nos próxi-
mos meses teremos as restri-
ções impostas pelo Covid-19, 
que impedirão as realizações 
de reuniões necessárias para 
a solução. 

Jornal Nippak: Em entre-
vista ao Jornal Nippak, o pre-
sidente do Comitê Executivo 
do Festival do Japão 2020, 
José Taniguti, ventilou a 
possibilidade de a edição de 
2021 ser realizada em outro 
mês – como junho ou agosto. 
Vocês trabalham com essa 
possibilidade ou não abrem 
mão de julho?

Toshio Ichikawa: Quanto 
ao 23ºFJ em 2021, Kenren 
já tem uma proposta da São 
Paulo Expo, condicionadas 
às condições comerciais e 
de disponibilidade de área. 
Deveremos analisar essa pro-
posta, avaliando as consequ-
ências positivas e negativas, e 

decidiremos em breve. 

Jornal Nippak: Ainda so-
bre o adiamento do Festival 
do Japão, o Kenren já havia 
pago à GL eventis, grupo 
francês que administra o 
São Paulo Expo, cerca de R$ 
1.100.000,00. Isso será um 
problema para a nova Dire-
toria?

Toshio Ichikawa: O Fes-
tival do Japão é um projeto 
muito caro, que requer capi-
tal de giro bastante alto, e um 
controle orçamentário pro-
fissional. Caixa será sempre 
uma preocupação e foco de 
controle. O contrato de alu-
guel do espaço deveremos 
cumprir os pagamentos, ape-
sar de caso fortuito do Co-
vid-19 que suspende tempo-
rariamente a execução, mas 
tudo isso são pontos a serem 
negociados entre as Partes, de 
forma equilibrada e satisfató-
ria.

Jornal Nippak: Coo vo-

cês negociaram o adiamento 
com os kenjinkais e os patro-
cinadores?

Toshio Ichikawa: Quanto 
ao dimensionamento material 
das consequências do adia-
mento não é tão simples, por-
que temos diversas entidades 
envolvidas, algumas querem 
rescisão de contrato e outras 
têm dificuldades de garantir 
sua participação no evento 
de 2021. Há necessidade de 
se negociar, deixando de lado 
o fator emocional deste mo-
mento e encontrar uma solu-
ção de equilíbrio. O momento 
é difícil devido as restrições 
de isolamento social, o que 
nos impede de diálogo pes-
soal.

eleita a chapa com os seguin-
tes membros:

Presidente: Toshio Ichi-
kawa (Toyama)

Vice-presidentes: José  
Taniguti (Wakayama); Má-
rio Sato (Yamagata); Gil-
berto Hajime Suzuki (Nara); 
Minoru Nishiyama (Saga); 
Mitsuyoshi Nagaya (Guifu); 
Miyoko Shakuda (Mie); Al-
fredo Ohmachi (Akita).

1º Tesoureiro: Nagato 
Hara (Shizuoka); 

2º Tesoureiro: Luis Koji 
Yamashita (Fukui);

1º Secretária: Monica 
Mithie Uezono (Kagoshima); 

2º Secretária: Neuza K. 
Shirata Isso (Gunma).

Já a eleição dos membros 
do Conselho Fiscal 2020 
ficou assim: 1) Milton Sa-
dao Uehara - 11 (onze) vo-
tos; 2) Norihito Kurosawa 
- 11 (onze) votos; 3) Geraldo 
Massayuki Morinaga - 11 
(onze) votos; 4) Wagner K. 
Suzuki - 9 (nove) votos. 

O Conselho Fiscal 2020 
ficou assim: Membros efeti-
vos: 1º) Kenji Kiyohara (Ku-
mamoto); 2º) Roberto Sadao 
Yoshihiro (Hiroshima); 3º) 
Milton Sadao Uehara (Oki-
nawa). Membros suplentes: 
1º) Norihito Kurosawa (Iba-
raki); 2º) Geraldo Massayuki 
Morinaga (Ishikawa); 3º) 
Wagner K. Suzuki (Tokyo). 

Segundo Toshio Ichikawa, 
que assume no lugar de Ya-
suo Yamada, a chapa “(Ken-
jinkais + Kenren) Juntos! 

para o futuro” tem propostas 
a realizar na sua gestão, com 
o apoios das associações, 
para revigorar e revitalizar os 
kenjinkais, e dar espaço para 
os jovens em suas atividades 
e criar novas perspectivas de 
oportunidades de conhecer a 
província-mãe, independen-
temente da proficiência na 
língua japonesa.

Ex-presidente do Festival 
do Japão por três edições, 
Ichikawa destaca quatro ma-
cro propostas: 1) Atividades 
Institucionais – que inclui 
revigorar a relação do Ken-
ren com o governo japonês/
ministérios, governadores de 
províncias, presidentes de 
Assembleias Legislativas e 
prefeitos, além de associa-
ções, planos de fortalecimen-
tos das relações, com novos 
conceitos na relação das ge-
rações de nikkeis além-mar, 
com o Japão e as províncias e 
a preservação e a divulgação 
das culturas do Japão e das 
províncias no Brasil; 2) Ati-
vidades para o fortalecimento 
de Kenjinkais e do Kenren; 
3) Ações para revitalização 
e revigoramento, entre elas 
“ouvir os kenjinkais”, sugerir 
benchmarking de boas inicia-
tivas  de outras associações/
organizações, realizar semi-
nário/simpósios para discus-
são/solução com participação 
de jovens líderes, propor/
instituição de Diretoria com 
Jovens Líderes de Kenjinkais 
e estimular iniciativas como 
undokais, Yatai Matsuri, 
Tosa Matsuri (com mais Ken-
jinkais) e trabalhos em gru-
pos; 4) Ideias para o Ireihi .

Jornal Nippak: Uma de 
suas características é saber 
motivar e tentar extrair o 
máximo de cada voluntário/
colaborador. Como você pre-
tende implantar essa filosofia 
no Kenren?

Toshio Ichikawa: Para 
facilitar os diálogos com os 
Kenjinkais, as entidades ofi-
ciais do governo japonês, 
em relação aos governos das 
províncias, os jovens, apre-
sentamos nas quatro propos-
tas, o que a nova Diretoria 
do Kenren deseja promover. 
Assim, esperamos mostrar o 
caminho que a Diretoria do 
Kenren quer trilhar Juntos! 
para o desenvolvimento da 
sociedade nikkei, indepen-
dentemente das gerações.

Jornal Nippak: Para fi-
nalizar, o senhor acha que o 
adiamento pode “arrefecer” 
os ânimos dos voluntários? O 
que fazer para que isso não 
aconteça?

Toshio Ichikawa: Com 
o adiamento do 23ºFJ para 
2021, não podemos “deixar 
cair a peteca” com o risco 
de arrefecer os ânimos dos 
voluntários, das entidades, 
dos Kenjinkais etc, e criar 
dificuldades na retomada das 
atividades. Com certeza, cabe 
a Diretoria e membros dos 
Kenjinkais planejar algumas 
atividades de manutenção 
dos ânimos. É mais um desa-
fio para os membros da Dire-
toria.

ENTREVISTA

“Não podemos deixar a peteca cair”, diz Toshio Ichikawa
maRcel uYeta

toshio ichikawa quer revigorar kenjinkais com apoio dos jovens

toshio ichikawa com participantes do 2º Simpósio de organizadores de Festivais do Japão
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COrONaVÍrUS (09/04/2020)

Casos de coronavírus no Japão 
ultrapassam 5 mil

O número de casos con-
firmados de coronavírus no 
Japão já ultrapassou a marca 
de 5 mil.

Um total de 29 novos ca-
sos foram reportados até as 
14h de quinta-feira, elevando 
o total para 5.002 infecções. O 
número inclui 14 pessoas que 
voltaram da China em aviões 
fretados, bem como infecções 

descobertas durante as checa-
gens de quarentena realizadas 
nos aeroportos.

Somando-se os 712 casos 
do navio de cruzeiro Dia-
mond Princess, a contagem 
total de casos chega a 5.714 
infecções no Japão.

O número de mortes no 
país é de 116, incluindo 11 
pessoas do navio.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

ministro japonês alerta sobre 
possíveis restrições adicionais 
durante estado de emergência

O ministro japonês res-
ponsável pelas medidas de 
combate ao coronavírus aler-
tou sobre restrições adicio-
nais a serem implementadas, 
caso os esforços presentes 
de redução do contato social 
entre as pessoas sejam consi-
derados inadequados ou insu-
ficientes.

Nishimura Yasutoshi fez 
a declaração durante uma te-
leconferência com líderes de 
grandes organizações empre-
sariais, nesta quinta-feira.

Nishimura disse que o go-
verno japonês tem o objetivo 
de reduzir o contato entre as 
pessoas em até 80% durante 
o mês em que ficará em vi-

gor o estado de emergência, 
declarado na terça-feira. Ele 
enfatizou a necessidade de 
cooperação das empresas 
para reduzir o contato social, 
permitindo que mais funcio-
nários trabalhem de casa e re-
alizem mais teleconferências.

Nishimura afirmou que 
autoridades estão analisando 
diariamente informações de 
localização de telefones ce-
lulares, a quantidade de pas-
sageiros nos trens e outros 
dados disponíveis. Ele acres-
centou que se as medidas atu-
ais não obtiverem a meta de 
80% de redução de contato 
social, o governo poderá im-
por novas restrições.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

ministério da Saúde do Japão 
planeja aumentar capacidade de 
testagem para coronavírus para 20 
mil por dia

O Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar Social 
do Japão planeja ampliar a 
capacidade de testagem para 
o coronavírus para 20 mil por 
dia. A pasta também pensa 
em aumentar a quantidade de 
testes por “drive-through”.

Segundo o ministério, atu-
almente, o país possui capaci-
dade para até 12 mil testes di-
ários. Eles são efetuados pelo 
Instituto Nacional de Doen-
ças Infecciosas, centros de 
saúde pública, entre outros.

A pasta planeja aumentar 
a capacidade de testagem por 
meio do apoio à instalação de 
mais equipamentos. Parte do 
pacote econômico de emer-
gência anunciado recente-
mente seria empregada pelo 
governo para essa finalidade.

Visa ainda assegurar mais 

trabalhadores para que o nú-
mero de testes realizados de 
fato possa aumentar. A quan-
tidade permaneceu em quatro 
mil testes diários, em média, 
na semana que se encerrou na 
segunda-feira, dia 6.

Testes por “drive-throu-
gh”, que já foram introduzi-
dos em determinadas regiões 
do país, incluindo a cidade de 
Niigata, permitem que as pes-
soas sejam testadas dentro de 
seus veículos.

O Ministério da Saúde 
planeja tornar este método 
mais difundido, já que ele 
ajuda a reduzir o risco de in-
fecção dentro de hospitais, ao 
passo que permite uma testa-
gem eficaz.

A pasta ainda não esta-
beleceu um prazo, mas quer 
atingir a meta o quanto antes.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

governo japonês vai distribuir 
máscaras na próxima semana em 
todo o país

O governo japonês vai co-
meçar a enviar máscaras de 
pano reutilizáveis para todos 
os domicílios do país na pró-
xima semana, em uma tenta-
tiva de lidar com a contínua 
escassez do produto.

Domicílios em Tóquio e 
outros grandes centros urba-
nos serão os primeiros a rece-
ber as máscaras, já que são as 
localidades com o maior nú-
mero de casos de coronavírus.

Um total de 58,5 milhões 
de domicílios deve receber, 
cada, duas máscaras de pano. 
O Ministério da Saúde afir-
mou que os pacotes já estão 

a caminho e que um panfleto 
explicativo sobre como lavar 
as máscaras será incluído.

O custo total da medida é 
de 430 milhões de dólares, in-
cluindo o valor das postagens. 
Metade do custo será coberto 
por fundos de reserva e a outra 
metade será incluída em um 
orçamento suplementar para o 
atual ano fiscal japonês.

O ministério também pla-
neja entregar 130 milhões de 
máscaras de pano para idosos 
em instituições de cuidados e 
para mulheres gestantes, após 
a aprovação do orçamento 
suplementar.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

Chefe da OmS faz apelo contra 
politização do coronavírus

O chefe da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) fez 
um apelo contra a politização 
do coronavírus.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, havia 
ameaçado suspender o finan-
ciamento da entidade, que 
ele pensa ser excessivamente 
pró-China.

Na quarta-feira, em Gene-
bra, na Suíça, o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declarou à im-
prensa que a entidade tem 
feito tudo que está ao seu 
alcance desde o início. Ele 
também ressaltou que a Or-
ganização Mundial da Saúde 
trabalha em proximidade 
com cada país e que não faz 
discriminação por raça.

Tedros agradeceu o lado 
americano por sua contribui-

ção financeira e disse que “o 
foco de todos as partes polí-
ticas deveria ser salvar suas 
populações”. Ele acrescen-
tou: “Por favor, parem de po-
litizar este vírus.”

O chefe da OMS exortou 
ainda Washington e Pequim 
a combaterem juntos o vírus.

Por meio de uma declara-
ção divulgada na quarta-feira, 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
afirmou: “A Organização 
Mundial da Saúde precisa 
receber apoio, já que isso é 
absolutamente essencial para 
os esforços mundiais com o 
objetivo de vencer a guerra 
contra o vírus”. Ele também 
disse que “o vírus é sem pre-
cedentes em nossas vidas e 
requer uma resposta igual-
mente sem precedentes.”

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

Levantamento em Wuhan mostra 
número de mortes maior que o 
reportado

Pesquisadores chineses 
revelaram o que dizem ser 
mais 100 casos não contabi-
lizados de mortes relaciona-
das ao novo coronavírus na 
cidade de Wuhan e arredores.

O grupo entrou em contato 
por telefone e outros meios 
com mais de duas mil pessoas 
que pediram ajuda nas redes 
sociais dizendo que seus fa-
miliares haviam desenvolvido 
sintomas, mas que haviam 
sido negados a receber trata-
mento e testes para o vírus. 
Os pesquisadores pergunta-
ram a essas pessoas que tipo 
de sintomas seus familiares 
apresentaram e o que havia 
acontecido com eles.

Eles dizem que mais de 
100 pessoas morreram desde 

então. O número inclui pes-
soas que desenvolveram sin-
tomas graves, incluindo pro-
blemas respiratórios, mas que 
acabaram morrendo em casa, 
sem nunca terem recebido 
tratamento.

A Comissão Nacional de 
Saúde da China disse à NHK, 
na quarta-feira, que sua con-
tagem oficial de mortes inclui 
apenas pessoas que testaram 
positivo para o novo vírus.

O mais recente estudo 
ressalta o quão sobrecarre-
gadas estavam as instituições 
médicas em Wuhan durante 
o isolamento, em meio à de-
senfreada contaminação de 
coronavírus e aponta para a 
possibilidade de mortes não 
reportadas.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

Universidade japonesa recebe 
ameaças devido a coronavírus

Uma universidade japo-
nesa afirmou que recebeu 
centenas de reclamações, al-
gumas até mesmo com cará-
ter de ameaça, a respeito de 
infecções por coronavírus de 
seu corpo estudantil.

O número de casos confir-
mados vinculados à Univer-
sidade Kyoto Sangyo chegou 
a 74, em 13 províncias, com 
dados de até quarta-feira.

A universidade disse que 
passou a receber ligações te-
lefônicas e e-mails criticando 
a instituição após as primei-
ras infecções entre alguns de 
seus estudantes terem sido 
confirmadas em 29 de março.

Algumas ligações pedi-
ram para saber o local em 

que estudantes infectados re-
sidem e ameaçaram colocar 
fogo na universidade se as 
autoridades não respondes-
sem às perguntas.

Um restaurante na cidade 
de Kyoto estaria supostamen-
te se recusando a servir os 
estudantes da referida uni-
versidade, e uma instituição 
de cuidados infantis teria 
dito aos pais que trabalham 
na mesma universidade, para 
que não levassem seus filhos 
ao local.

Toyofuku Seiji, advogado 
especialista em questões de 
direitos humanos, afirma que 
as críticas excessivas podem 
se qualificar como chantagem 
e outros crimes.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

governos do Japão e de Tóquio 
discutem fechamento temporário 
de empresas e negócios

O governo central do Ja-
pão e o governo metropolita-
no de Tóquio discutem quais 
empresas e negócios deverão 
ser solicitados para que fe-
chem temporariamente, após 
a declaração de estado de 
emergência por causa da pan-
demia de coronavírus.

Na terça-feira, o primeiro-
ministro Abe Shinzo declarou 
estado de emergência para as 
províncias de Tóquio, Kana-
gawa, Saitama, Chiba, Osaka, 
Hyogo e Fukuoka, com base 
em uma lei revisada que foi 
promulgada no mês passado.

Abe exortou a cooperação 
da população para conter o 
alastramento do coronavírus, 
afirmando que o país vai dei-
xar o estado de emergência 
em um mês caso ela faça isso.

O governo central exor-
ta pessoas nas sete provín-
cias para que permaneçam 
em casa visando reduzir o 

contato interpessoal em 70 a 
80%.

Na quarta-feira, o minis-
tro encarregado de medidas 
para lidar com o coronavírus, 
Nishimura Yasutoshi, procu-
rou obter a cooperação dos 
governadores provinciais du-
rante uma teleconferência.

O governo metropolitano 
de Tóquio quer pedir a outros 
tipos de negócios, tais como 
lojas de material de constru-
ção e barbearias, que perma-
neçam fechados enquanto o 
estado de emergência estiver 
em vigor.

No entanto, o governo 
central quer que as solicita-
ções de fechamento sejam 
consideradas cuidadosamente 
e limitadas para que tenham o 
máximo de eficiência, com o 
objetivo de controlar a pan-
demia ao mesmo tempo em 
que mantém a sociedade fun-
cionando com tranquilidade.

COrONaVÍrUS (09/04/2020)

governos locais oferecem linhas diretas de assistência para 
estrangeiros em províncias em estado de emergência

Governos locais oferecem 
linhas diretas de assistência 
para estrangeiros em provín-
cias em estado de emergência

A notícia a seguir é volta-
da especialmente para os es-
trangeiros no Japão.

Autoridades em 7 provín-
cias que entraram em estado 
de emergência de acordo 
com determinação feita pelo 
primeiro-ministro Abe Shin-
zo estão oferecendo serviços 
multilíngues de informação 
para estrangeiros que estejam 
visitando ou vivendo no Japão.

O Governo Metropolitano 
de Tóquio implementou uma 
linha direta de telefone exclu-
sivamente para questões rela-
cionadas a assistência médica 
referentes ao coronavírus. O 
serviço está disponível em 
inglês, chinês e coreano, das 
9:00 às 21:00 horas todos os 
dias. O número para contato 
é: 0570-550-571.

Em uma outra iniciativa, 
o Centro de Informações Mé-
dicas e de Saúde do Governo 
Metropolitano de Tóquio, 
conhecido por Himawari, 
também está oferecendo uma 
linha direta em inglês, chinês, 
coreano, espanhol e tailandês.

O serviço será oferecido 
das 9:00 às 20:00 horas to-
dos os dias, finais de semana 
e feriados inclusos. O número 
para contato é: 03-5285-8181.

Na província de Kanaga-
wa, o Centro de Suporte Mul-
tilíngue de Kanagawa oferece 
serviços pelo telefone em 
um total de 10 línguas, mas 

com cada língua sendo ofe-
recida em dias diferentes da 
semana. O serviço está dis-
ponível em inglês nas terças 
e quartas-feiras; em espanhol 
nas quartas e sextas-feiras; e 
em português nas quintas e 
sextas-feiras.

A linha direta de Kanaga-
wa está funcionando de se-
gunda à sexta-feira, das 9:00 
ao meio-dia e das 13:00 às 
17:15 horas. O número para 
contato é: 045-316-2770.

Na província de Saitama, 
o Centro de Informação e 
Suporte de Saitama está ofe-
recendo serviços de apoio 
pelo telefone em 10 línguas: 
inglês, chinês, espanhol, por-
tuguês, coreano, tagalo, tai-
landês, vietnamita, indonésio 
e nepalês.

O serviço está disponível 
nos dias de semana, das 9:00 
às 16:00 horas. O número de 
telefone é: 048-833-3296.

Na província de Chiba, o 
Centro Internacional de Chi-
ba está oferecendo serviços 
de consulta em 12 línguas, 
incluindo inglês, espanhol, 
chinês, tagalo e português.

O serviço está disponível 
nos dias de semana, das 9:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 
16:00 horas. O número de te-
lefone para todas as línguas 
é: 043-297-0245, mas pes-
soas que falem inglês ou es-
panhol também podem entrar 
em contato pelo número 043-
297-2966.

A província de Osaka está 
oferecendo serviços pelo tele-

fone em 10 línguas, incluindo 
inglês, chinês, coreano, por-
tuguês, espanhol e tagalo. A 
Fundação para Intercâmbio 
Internacional de Osaka está 
oferecendo os serviços atra-
vés de uma linha direta, que 
funciona durante os dias de 
semana e em todo 2º e 4º do-
mingo do mês.

O serviço está disponível 
das 9:00 às 20:00 horas nas 
segundas e sextas-feiras e de 
9:00 às 17:30 horas nas ter-
ças, quartas e quintas-feiras. 
Nos domingos em que o ser-
viço é oferecido, a inha direta 
pode ser acessada das 13:00 
às 17:00 horas. O número 
para contato é 06-6941-2297.

Na província de Hyogo, 
o Serviço de Informação e 
Consulta da Associação In-
ternacional de Hyogo está 
oferecendo serviços de con-

sulta das 9:00 às 17:00 horas 
nos dias de semana.

Os serviços estão dispo-
níveis em quatro línguas: in-
glês, chinês, espanhol e por-
tuguês. O número de telefone 
é: 078-382-2052.

A província de Fukuoka 
também está mantendo uma 
linha direta, que está disponí-
vel 24 horas por dia, 365 dias 
ao ano.

A operação da Central de 
Atendimentos Multilíngue 
para Serviços de Informações 
Médicas oferece atendimento 
em 17 línguas incluindo inglês, 
chinês, coreano, tagalo, por-
tuguês e espanhol. O número 
para contato é: 092-286-9595.

Pedimos que todos com-
partilhem estas informações 
com qualquer familiares ou 
conhecidos que estejam nas 
regiões mencionadas.
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a presidente da liga, akemi okamoto, discursa durante a abertura da Seletiva

02 de abril de 2020, qui

O coronavírus, originário 
da China, agora, o Covid-19, 
trouxe impactos na área 
econômica do mundo intei-
ro. Mas, falemos do Brasil. 
Uma das medidas de pre-
venção da epidemia é o iso-
lamento social que causa a 
redução de produtividade. 
A alternativa do regime 
de Home Office não é válida 
para todos os setores, por 
motivos óbvios. Não há como 
produzir remédios fora dos 
laboratórios, nem armazenar 
gêneros alimentícios a não 
ser em supermercados ou 
estabelecimentos similares. 
O certo é que a semi-parali-
sação dos fatores de produção 
deve implicar proporcional 
redução da capacidade con-
tributiva para pagamentos 
de tributos. E sem percepção 
adequada de tributos, o Es-
tado não teria como prover 
as necessidades da sociedade. 
Fácil de imaginar o quadro 
caótico que irá se desenhar 
no horizonte ante a ameaça 
de desabastecimento. É lícito 
concluir que muita gente dei-
xará o isolamento para dispu-
tar os alimentos. Isso impli-
cará mobilização policial e 
disparos acidentais ou inten-
cionais certamente ocorrerão. 
Enfim, um quadro completo 
que vai em sentido oposto às 
recomendações das autori-
dades médicas. À pandemia 
somar-se-á o pandemônio, 
e o caos social será total. 
Dentro desse cenário fico 
confuso diante de discursos 
antagônicos de autoridades 
diversas. De um lado, o dis-
curso das autoridades médi-
cas e sanitárias, apoiado pelos 
governadores, que pregam 
o fechamento de escolas, do 
comércio, das indústrias e o 
isolamento não apenas de ido-
sos, como também, de todas 
as pessoas que não forem das 
áreas de saúde ou aquelas es-
senciais à sociedade. De outro 
lado, o discurso do presidente 
Jair Bolsonaro que minimiza 
a pandemia, denominando-a 
de “resfriadinho”, posicio-
nando-se contra medidas ra-
dicais de governadores que 
querem paralisar temporaria-
mente a atividade produtiva. 
A maioria de população re-
agiu contra a atitude do pre-
sidente Jair Bolsonaro, tido 
como irresponsável, mas 
algumas vozes deram-lhe 
razão à medida que põe um 
pouco de balde de água fria 
para baixar a temperatura. 
É certo que se todos cruzarem 
os braços irá afetar a produ-
tividade de forma irreversí-
vel. E aí não mais se tratará 
de discutir o crescimento do 
PIB, mas, de buscar meios 
de realização do bem comum 

que é o fim último do Estado. 
Sem produtividade não ha-
verá tributos, que represen-
tam retiradas compulsórias 
da parcela de riquezas pro-
duzidas pelos particulares. 
Onde nada tem, até o Impera-
dor perdeu o seu imposto. É o 
velho ditado! E sem tributos 
os recursos do Tesouro Na-
cional um dia vão se exaurir. 
E aí os estados e municípios 
deixarão de ser abastecidos 
com recursos da União para 
manter os seus serviços de 
saúde. Aliás, alguns estados 
“falidos” estão reivindican-
do recursos federais até para 
o pagamento da folha, que 
não pára de crescer, nem em 
tempo de crise. Governadores 
desses estados não têm moral 
para ficar criticando quem 
lhes fornece os alimentos. 
O governo federal, ao me-
nos, acenou com a redução 
de tributos e ajuda financeira 
às pessoas e empresas em di-
ficuldades financeiras. São 
mais de R$140 bilhões de 
ajuda financeira! Colocou em 
prática a moratória fiscal para 
micros e pequenas empresas; 
aumentou o contingente de 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília; disponibilizou R$200 
reais para os hipossuficien-
tes. E os Estados? Por que 
continuam tributando com 
a absurda alíquota mínima 
de 25% de ICMS incidentes 
sobre os combustíveis e ser-
viços de telecomunicações? 
E os municípios? Por que 
não reduzem o IPTU exa-
cerbado? Por que continuam 
com a política de tributar as 
SUPs além dos limites le-
gais, valendo-se de expe-
dientes ilegais e imorais?. 
É preciso menos discursos e 
mais ações. A desgraça não 
pode ser politizada. Autorida-
des das três esferas de governo 
devem unificar os discursos. 
Agora não é o momento de 
extrair dividendos políticos. 
Por derradeiro, é preciso en-
contrar um meio alternativo 
de vencer a doença sem ma-
tar os doentes efetivos e em 
potencial. Dizer que venceu 
a batalha contra o Covid-19 
e deixar o País quebrado com 
número de desempregados 
triplicado ou quadriplicado 
não é uma boa alternativa.

*Kiyoshi Harada é jurista
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KIYOSHI Harada

Paralisação da atividade 
produtiva e o problema dos 
tributos

CamPINaS

A nova diretoria do Ins-
tituto Cultural Nipo-
-Brasileiro de Campi-

nas para o biênio 2020/2021 
foi eleita, por unanimidade, 
em Assembleia Geral e Ex-
traordinária, realizada no dia 
21 de março, em sua sede, si-
tuada na Rua Camargo Paes, 
118, Jardim Guanabara. A 
convocação foi feita, con-
forme estatuto vigente, pelo 
presidente Wellington Akira 
Komiyama e pelo secretário 
Denis Cesar Teruya.

A nova diretoria eleita 
é composta por Tadayoshi 
Hanada (presidente) e pelos 
vices Hiromiti Yassunaga, 
Akira Komiyama e Aquico 
Miyamura. Os tesoureiros 
são Dalton Yamakawa, Fábio 
Yokomiso e Issao Nakamura 
e a secretaria ficou para Denis 
Teruya, Marcia Yamaguishi e 
Megumi Assano.

Tadayoshi Hanada volta 
ao cargo depois de presidir o 
Nipo de Campinas de 2004 
a 2010 e de 2014 a 2018. 
Apesar de admitir que está 
assumindo em um momento 
conturbado, Hanada disse 
ao Jornal Nippak que espera 
contar com o apoio de sua 
equipe, formada “por gente 
nova”, para superar o atual 
momento.

“Desde 23 de março esta-
mos com as portas fechadas, 
medida que deve prosseguir 
até 22 de abril, se não houver 
um novo adiamento. Estamos 
adiando todos os eventos pro-
gramados até junho e até o 
final deste mês estaremos de-
cidindo ou não sobre o can-
celamento do do 16º Festival 
do Japão”, explicou Hanada, 
que parabenizou o presidente 
Akira Komiyama pelo exce-
lente trabalho executado em 
sua gestão. 

Tadayoshi Hanada (re)assume o 
Nipo de Campinas

divulgação

Confira como ficou a Di-
retoria Executiva para o Biê-
nio 2020/2021

Presidente: Tadayoshi 

Hanada
1º Vice-Presidente: Hiro-

miti Yassunaga
2º Vice-Presidente: Akira 

Komiyama
3º Vice-Presidente: Aqui-

co  Miyamura
Tesoureiros: Dalton Ya-

makawa, Fabio Yokomiso, 
Issao Nakamura

Secretários: Denis Te-
ruya, Marcia Yamaguishi, 
Megumi Assano

Conselho Deliberativo: 
Helio Kazuo Maruyama, Ma-
rio Maruyama, Toru Iwasaki, 
Norimiti Higa, Hideki Ito, 
Jorge Massatoshi Miyamura, 
Yutaka Shimozono, Kuniyo-
shi Kobayashi, Nelson Iba, 
Sadatsugu Yamaguchi, Ade-
mar Yamanaka, Paulo Oya, 
Felicio Hirata, Hiroshi Oki, 
Luis Yabiku, , Yukio Taka-
to, Nituo Tukada, Horacio 
Natsumeda, Takeo Yabiku e 
Keiichi Sato.

Conselho Fiscal: Hideki 
Iwai, Milton Teishin Ivano, 
Americo Okubo, Takeshi Ta-
nabe e Ademar Aguemi e Ce-
sario IsseiTokashiki

No dia 15 de março, foi 
realizada a XXI Seletiva da 
Liga Centro-Oeste da Canção 
Japonesa, no Instituto Cultu-
ral Nipo-Brasileiro de Cam-
pinas, com 229 interpretações 
de cantores representando as 
associações filiadas à Liga. 
Antes do início do Concurso, 
a presidente da Liga, Akemi 
Okamoto, que também é sa-
nitarista, tranquilizou os par-
ticipantes, com uma palestra 
sobre a pandemia do corona-
vírus e os cuidados necessá-
rios para o bom andamento 
da Seletiva e tudo transcorreu 
dentro da normalidade, em 
virtude da colaboração de to-
dos.

A difícil tarefa de avaliar 
os candidatos ficou para os 
jurados Katsuyuki Sano (pre-
sidente), Koji Kuwahara e 
Solange Miyagui que selecio-
naram os cantores desta Se-
letiva que irão participar no 
Concurso Brasileiro da Can-
ção, o Brasileirão 2020, que 
estava marcado inicialmente 
para o mês de julho, no Nip-
pon Country Club (NCC), em 
Arujá (SP). Com sonoplastia 
de Celso Aoki, o Concurso 
contou com uma legião de 
experientes voluntários e a 
equipe da cozinha esteve sob 
o comando de Hiromiti Yas-
sunaga.

A cerimônia de abertura 
contou com a presença de 
Akemi Okamoto (presidente 
da Liga Centro Oeste), Pedro 

Mizutani (presidente da UPK-
-União Paulista de Karaokê), 
Akira Komiyama(presidente 
do Nipo Campinas), Ta-
dayoshi Hanada (presidente 
das entidades Nikkeys da 
região Centro Oeste), To-
mio Katsuragawa (represen-
tante do Bunkyo rural de São 
Paulo) e a vice presidente da 
Liga, Aquico Miyamura que 
foi homenageada juntamente 
com Joaquim Mikamura. Um 
reconhecimento e agradeci-
mento pelos valorosos servi-
ços prestados à Liga Centro-
-Oeste e ambos receberam 
uma placa alusiva à homena-
gem.
(Célia Kataoka, especial 
para o Jornal Nippak)
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KaraOKÊ

Liga Centro-Oeste realiza seletiva para o Brasileirão 2020

kiyoshi Harada é um dos mais 
conceituados juristas do país

mais bom senso e menos achismo
“Incrível a quantidade de 
especialistas em achismo”

Com o isolamento so-
cial que é considerada ideal 
para uma grande parcela da 
população, aumentou con-
sideravelmente a quanti-
dade de “especialistas” em 
diversas áreas nas mídias 
sociais. Todos com uma crí-
tica severa e destrutiva para 
um determinado assunto 
e com uma solução genial 
simples, rápida, eficaz e 
sem consequências. Ótimo, 
não acham?

Talvez este seja o maior 
problema desta pandemia, a 
crença no achismo, a crença 

em qualquer notícia vincula-
da, a crença simples por um 
único prisma, sem reflexão, 
sem estudo ou aprofunda-
mento. 

Um vírus desconhecido 
que não se sabe ao certo nem 
sua origem, nem a forma de 
se combater e de se espalhar, 
uma situação econômica 
mundial sem precedentes, e 
temos aqui vários “especia-
listas da internet” que sabem 
exatamente o que fazer? Não, 
acho que não. 

Por isso, acredito que o 
bom senso é que deveria im-
perar. Bom senso em saber 
que não temos as respostas, 
que não sabemos como esta 

situação se desenrolará, bom 
senso em saber que não so-
mos o centro das atenções. 
O Eu deveria ser substituído 
por “Nós, Eles”.

Na verdade, todos os 
“especialistas” deveriam se 
unir para fazer algo positivo 
e produtivo que é realmente 
ajudar outras pessoas, não 

com opiniões ou “compar-
tilhamentos”, mas sim com 
ação mesmo, pensar de al-
guma forma em ajudar o pró-
ximo.

Mais do que nunca preci-
samos ajudar e sermos pes-
soas melhores!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!
AKIRA SAITO – Renshi-Shihan (Mestre) 
5 Dan Karate-do Goju-ryu 

Campeão Mundial de Karate-do Goju-ryu 
em 2013

Kyoshi 7 Dan Shibu e Kenbu estilo Shoko-
ryu

Praticante de Iaido, Kendo e Bojutsu

Contato para aulas particulares: akira.
karate@gmail.com 

whatsapp – (11) 98462-6797

COLUNA AKIRA SAITO

Reunião foi realizada seguindo as normas recomendas em tempos de coronavírus

tadayoshi Hanada com o consul geral e cecilia

www.jnippak.com.br



São Paulo, 11 de abril de 2020 7JORNAL NIPPAK

Fachada do bunkyo, principal entidade representativa da comunidade nikkei

O vereador Aurélio No-
mura protocolou no último 
dia 23 um Projeto de Lei 
que visa beneficiar morado-
res e prestadores de serviços 
já tão penalizados pelo surto 
da doença causada pelo novo 
coronavírus na cidade. O PL 
176/2020 prevê a remissão, 
ou seja, o “perdão da dívida” 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e a pror-
rogação do pagamento do ISS 
(Imposto Sobre Serviços) por 
90 dias, de acordo com al-
guns parâmetros.

O benefício teria valida-
de para imóveis residenciais 
cujo valor da parcela do tri-
buto é de até R$ 1.000 por 
mês, e para imóveis comer-
ciais com valor parcelado de 
até R$ 2.000 mensais. A re-
missão deste tributo passaria 
a valer a partir de abril. Para 
os contribuintes que efetua-
ram, no mês de fevereiro, o 
pagamento em parcela única, 
o PL prevê que a Prefeitura 
deverá compensá-lo automa-
ticamente na notificação de 
lançamento do IPTU do exer-
cício de 2021.  O PL também 
propõe a prorrogação do ISS 
por 90 dias para os presta-
dores de serviço. Por mês, a 
arrecadação deste tributo gira 
em torno de R$ 1,3 bilhão.

Segundo o vereador Auré-
lio Nomura, as duas medidas 
deverão ser adotadas a partir 
do mês de abril e deverão 
perdurar enquanto a situação 
emergencial de saúde pública 
do covid-19 proibir o funcio-
namento pleno das atividades 
econômicas na cidade de São 
Paulo. “Este Projeto de Lei 
irá beneficiar diretamente a 
população paulistana e todas 
as atividades comerciais que 
vêm sofrendo com as medi-
das adotadas pelas três ins-
tâncias de poder (municipal, 
estadual e federal) quanto ao 
combate para evitar a expan-

são do coronavírus”, afirmou 
o vereador Aurélio Nomura.

Entre as medidas citadas 
por ele estão o fechamento 
de empresas, comércio, esco-
las, shoppings, restaurantes e 
clubes, entre outros, e o iso-
lamento social, adotado para 
manter os moradores dentro 
de suas casas, evitando as-
sim o possível contágio da 
doença. “Em decorrência de 
todos esses acontecimentos 
e das perspectivas negativas 
da economia neste mês e nos 
próximos e, principalmente, 
dos reflexos diretos sobre a 
população paulistana e inú-
meros setores de atividades, 
este PL vem para ajudar os 
moradores da cidade. Em-
bora as medidas afetem dire-
tamente as receitas do muni-
cípio do exercício deste ano, 
elas trarão um alívio signifi-
cativo para a população pau-
listana”, declarou.

Na projeção do vereador, 
o impacto das duas medidas 
nas receitas do município gira 
em torno de R$ 1,7 bilhão. 
“Mas este valor deverá ser 
coberto, por meio da renego-
ciação com o governo federal 
da prorrogação do pagamento 
da dívida, a exemplo das ne-
gociações em andamento do 
Estado de São Paulo”, afir-
mou. O PL deverá tramitar 
em regime de urgência na 
Câmara Municipal de São 
Paulo. Precisa se aprovado 
e sancionado pelo prefeito, 
para a lei entrar em vigor.
FacebookLinkedInLineE-
mail
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PaNdEmIa

Projeto de aurélio Nomura 
perdoa IPTU e prorroga ISS 
na capital paulista, durante 
pandemia do covid-19

BaIrrO OrIENTaL

Diante das consequên-
cias provocadas pelo 
virus Covid-19, a 

FEI Júnior SP, em conjunto 
com professores voluntários 
da FEI-SP, está lançando um 
projeto de apoio administra-
tivo aos micro e pequenos 
negócios, MEI’s e organi-
zações sem fins lucrativos 
localizados na região da Li-
berdade, na região central de 
São Paulo. A iniciativa visa 
beneficiar também familiares 
e conhecidos dos alunos de 
Administração da FEI-SP.

Trata-se de ação total-
mente gratuita cujo objetivo 
é auxiliar pequenos empre-
endedores e microempresá-
rios que estejam passando 
por desafios administrativos 
em diversas áreas, como, por 
exemplo, planejamento es-

Em tempos de crise, FEI Jr. SP lança projeto para 
apoiar micro e pequenos empresários da Liberdade

divulgação

ideia é oferecer soluções fáceis e personalizadas em diversas áreas

Neste tempo de enfrenta-
mento ao grande e novo de-
safio de combate à pandemia 
do Covid-19, manifestamos 
nosso total apoio à campanha 
de solidariedade desenvol-
vida por este jornal e nosso 
reconhecimento ao valioso 
trabalho de comunicação e 
prestação de serviço junto à 
comunidade nipo-brasileira.

Nós, do Bunkyo, estamos 
conscientes da nossa respon-
sabilidade de proteger nossos 
colaboradores, associados 
e toda sociedade em geral, 
mantendo enfoque na solida-
riedade e empatia.

Alinhado às determi-
nações das autoridades de 
saúde, priorizamos inicial-
mente o “trabalho em casa” 
dos nossos colaboradores in-
cluídos nos chamados grupos 
de risco, além de evitar reuni-
ões e mesmo adiando eventos 
tradicionais com aglomera-
ção de público.

Posteriormente, suspen-
demos as atividades da enti-
dade, incluindo o fechamento 
temporário do Museu Histó-
rico da Imigração Japonesa e 
do Pavilhão Japonês.

Os eventos programados 
para os próximos três meses 
também estão sendo reavalia-
dos, visando reduzir qualquer 
risco aos frequentadores do 
Bunkyo.

Adicionalmente, por meio 
de nossas redes sociais, di-
vulgamos amplamente as 
orientações para uma melhor 
higiene pessoal com o vídeo 
produzido pela rede da TV 
NHK.

Além da adesão unânime 
às medidas de combate à dis-
seminação do Covid-19, na 
comunidade nipo-brasileira 
destacamos o significativo 
papel desempenhado pelas 
entidades nipo-brasileiras 
dedicadas ao atendimento à 
saúde e assistência social. 
Em São Paulo, ressaltamos 
a atuação do Enkyo – Bene-
ficência Nipo-Brasileira de 
São Paulo, Hospital Nipo-
-Brasileiro, Hospital Santa 
Cruz, além das casas de re-
pouso instaladas na região 
metropolitana.

Essa estrutura também 
está atuante no Estado do Pa-
raná (na capital e em Marin-
gá, sobretudo), no Rio Grande 
do Sul (Enkyo Sul, em Porto 
Alegre), no Pará com o Hos-

pital Amazônia em Belém, 
entre outras localidades.

Além do público em ge-
ral, essas organizações têm 
intensificado o atendimento 
em língua japonesa represen-
tando uma valiosa ajuda aos 
pacientes idosos e japoneses 
neste momento crítico.

O Bunkyo, entidade fun-
dada há 65 anos,  mantém re-
lacionamento com as entida-
des espalhadas por todo país, 
principalmente por meio das 
34 Regionais presentes nos 

Estados de São 
Paulo, Paraná, 
Amazonas, Pará, 
Distrito Federal, 
Mato Grosso, 
Mato Grosso do 
Sul, Bahia, Minas 
Gerais, Rio de Ja-
neiro, Santa Cata-
rina e Rio Grande 
do Sul, que são a 
referência para 
uma estrutura de 
mais de 500 enti-
dades de diferen-
tes portes, exis-
tentes de norte a 
sul do país. 

Ainda conta-
mos com sólidas 
parcerias com en-
tidades de outros 
países da América 
Latina, América 
do Norte e Japão, 

fomentando o intercâmbio e a 
união para que os valores nik-
keis sejam preservados e cada 
vez mais difundidos.

Com este protagonismo, o 
Bunkyo continuará a liderar 
e trabalhar para que juntos, 
possamos superar este de-
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“O Bunkyo continuará a liderar e 
trabalhar para que juntos, possamos 
superar este desafio global”

safio global, protegendo os 
nossos colaboradores, asso-
ciados e demais membros da 
sociedade em geral.

Há poucos dias, foi anun-
ciado o adiamento da Olim-
píada de Tóquio 2020 orga-
nizado com a antecedência 
exemplar cujos preparativos 
envolveu altos custos gover-
namentais e engajamento da 
iniciativa privada. 

Acreditamos que, com a 
ajuda de todos - atletas, di-
rigentes e públicos -, a reali-
zação da Olimpíada “Tóquio 
2020”, em 2021 poderá ter o 
grande significado de supe-
ração do infortúnio que hoje 
enfrentamos. Esperamos que 
seu sucesso tenha o poder de 
simbolizar que a humanidade 
superou o momento crítico 
desta pandemia e trilha os 
caminhos para o desenvolvi-
mento harmônico dos povos 
no século XXI.

Renato Ishikawa – Presi-
dente da Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social - Bun-
kyo

divulgação

Renato ishikawa, presidente do bunkyo

tratégico, plano de negócios, 
gestão financeira, marketing, 
gestão de pessoas, estratégia, 
novas tecnologias e aspectos 
jurídicos, entre outros.

O projeto será realizado 
em 3 etapas, sendo que a pri-
meira consiste na coleta de 
informações e a análise da si-
tuação da organização.

A partir disso, será elabo-
rada uma resposta individual 
para cada negócio inscrito, 
com propostas de ações e so-
luções personalizadas.

A terceira consiste na pro-
dução de um vídeo no qual 
serão abordados os princi-
pais desafios administrativos 
(problemas comuns) que es-
tão afetando os negócios. A 
ideia é sugrir recomendações 
de gestão de forma simples e 
acessível.

Para participar basta clicar 
no link (bit.ly/feijrspapoia), 
preencher o formulário com 
suas informações e enviá-lo 
até o dia 15 de abril. O prazo 
para retorno será até o dia 26 
de abril.

As informações serão 
mantidas em sigilo e utiliza-
das exclusivamente para fins 
do projeto.

A iniciativa conta com 
apoio da JCI Brasil-Japão, do 
empresário Rogério Kita, da 
Acal (Associação Cultural e 
Assistencial da Liberdade) e 
do BUnkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social).

Mais informações: www.
feijuniorsp.com.br

www.jnippak.com.br

Se aprovadas, medidas devem ser adotadas  a partir de abril

ASSINE
Jornal Nippak

(11) 3340-6060


