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Já acostumadas a lidar 
com escassez de recursos, 
as entidades assistenciais 
buscam agora sobreviver 
em meio à pandemia do 
novo coronavírus que pra-
ticamente paralisou todas 
as atividades e o comércio 
em todo o  país gerando 
uma crise sem preceden-
tes para essas instituições. 
Uma dessas entidades 
ouvidas pelo Jornal Nip-
pak, a Assistência Pró-Ex-
cepcionais Kodomo-No-
Sono, teve que cancelar 
um evento beneficente a 

dois dias de sua realização 
e agora busca formas para 
superar esta fase e conti-
nuar com as portas aber-
tas. Situação semelhante 
encontra-se a Sociedade 
Beneficente Casa da Es-
perança “Kibô-No-Iê”, 
que, segundo a presidente 
Dirce Shimomoto, “está 
seriamente ameaçada eco-
nomicamente”. Em face 
às dificuldades, essas enti-
dades assistenciais lança-
ram campanhas e esperam 
contar com a ajuda da co-
munidade.

Entidades assistenciais nikkeis 
tentam sobreviver em meio à crise; 
saiba como ajudar

divulgação

Anuncie no Jornal Nippak

(11) 3340-6060

O deputado federal Luiz 
Nishimori (PL-PR), presi-
dente da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Pescado, 
trabalha para amenizar as 
consequências causadas 
pela   pandemia de Coro-
navírus que assolou o Bra-
sil e o mundo. O período 
de isolamento social coin-
cidiu com a quaresma, mo-
mento em que as pessoas 

tendem a consumir mais 
pescados. Para tentar ate-
nuar os prejuízos do setor 
o deputado federal Luiz 
Nishimori pediu urgência 
para a aprovação do Pro-
jeto de Lei 6.418/2019, 
que prevê a isonomia do 
PIS/COFINS das rações 
de peixes, assim como já 
acontece com as rações de 
aves e suínos.

Nishimori trabalha em 
defesa do pescado para 
amenizar crise do setor

Whatsapp image
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Considerado o maior e 
mais tradicional evento 
agro avícola do país, a 
tradicional Festa do Ovo 
de Bastos – que este ano 
atingiria sua 61ª edição nos 
dias 16, 17, 18 e 19 de ju-
lho – foi cancelada por seus 

organizadores – a Acenba 
(Associação Cultural e Es-
portiva Nikkei de Bastos), 
Sindicato Rural de Bastos 
e Comissão Organizadora 
– em decorrência da atual 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).

Organizadores cancelam a 
61ª Festa do Ovo de Bastos

divulgação
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Presidente executivo da 
ABIH-SP (Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis do Estado de São 
Paulo), Bruno Omori conta 
que o país vive uma crise 
sem precedentes na história 
da sociedade, com o mer-
cado totalmente globaliza-
do, informações instantâne-
as, o COVID19 alterou de 
forma drástica o planeta ter-
ra. “No turismo, por exem-
plo, em 2019 (dados OMT) 
tivemos 1,5 bilhões de tu-
ristas internacionais que ge-

Presidente Executivo da ABIH-SP fala sobre a crise no setor
divulgação

raram de exportações US$ 
1,8 trilhões, cresceu todos 
os anos desde 1950, neste 
ano na melhor das hipóteses 
e cenários pós-pandemia, 
não deve ultrapassar 650 
milhões de turistas interna-
cionais retornando quase 20 
anos no fluxo internacional, 
estamos falando de mais 
de USD 750 bilhões que-
brando milhões de empre-
sas e diluindo centenas de 
milhões de empregos”.

Confira seu artigo na 
página 5

“Ponte – Elo ou…” é 
o tema do Concurso de 
Mangá da Comissão de 
Atividades Literárias do 
Bunkyo para 2020. A par-
ticipação é gratuita e os 
interessados têm até o 
dia 2 de outubro para en-
viar suas obras. Para con-
correr, cada autor – que 

Abertas as inscrições para o 
11º Concurso de Mangá

divulgação

poderá usar um pseudô-
nimo (sendo facultativo 
na sua inscrição) – poderá 
inscrever uma única histó-
ria de texto estilo Mangá, 
em língua portuguesa, que 
deve ter obrigatoriamente 
um título e um mínimo de 
dez páginas (máximo 50), 
já com arte finalizada.
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CAMPANHA

O Kinoshita participa da 
campanha do Taste 
of São Paulo: a Taste 

of Solidariedade. Conforme 
palavras da própria página 
oficial, “o Taste of São Paulo 
decidiu criar essa campanha 
e dar um ingresso para a sua 
próxima edição, para todos 
que comprarem um voucher 
de R$ 100, dos restaurantes 
parceiros. Faça parte dessa 
corrente do bem e reserve um 
jantar muito especial para ce-
lebrar, quando este momento 
tão difícil passar. O seu vou-
cher será válido de 01/10/20 a 
30/04/21, basta apresentar no 
restaurante. E o seu ingresso 
para o melhor festival de res-
taurantes do mundo também 
estará esperando por você, 
para curtir uma sexta-feira de-
liciosa, cheia de música, aulas, 
receitas dos melhores chefs da 
cidade e muita coisa boa para 
celebrar o melhor da vida com 
quem você mais gosta”.

Com uma estrela Miche-
lin, garantida há cinco anos 
consecutivos,o Kinoshita, em 
sua origem, era um dos esta-
belecimentos mais icônicos 
do bairro da Liberdade. Fun-
dado pelo imigrante Toshio 
Kinoshita no final da década 
de 1970, o local era sinônimo 
da melhor cozinha nipônica 
dentro da cozinha japonesa. 
E foi justamente este o maior 
desafio do restaurateur Mar-
celo Fernandes, que conse-
guiu não só preservar a me-
mória da imigração japonesa 
no Brasil, mas também trazer 
as tendências da alta gastro-
nomia nipônica para o país.

Kinoshita participa do Taste of 
Solidariedade

divulgação

No Kinoshita se preserva 
a tradição da cozinha kappô, 
que transita pelos diversos 
métodos de culinária: do 
corte preciso dos insumos 

e na forma como cozinhar, 
grelhar, fritar e assar os in-
gredientes, potencializando, 
assim, seus sabores naturais. 
A casa possui o Krug Room, 

encontrado em apenas mais 
quatro lugares no mundo, 
que é um espaço dedicado a 
experimentar menus exclusi-
vos com a bebida que é um 
dos ícones máximos da ex-
celência francesa na produ-
ção de champanhes, ou seja, 
o Krug é uma das joias mais 
valiosas daquele país. Para 
saber mais, acesse: http://
restaurantekinoshita.com.br/
kinoshita/ e as redes sociais: 
https://www.instagram.com/
kinoshitarestaurante e https://
www.facebook.com/kinoshi-
tarestaurante/

Para saber mais e adqui-
rir o ingresso, acesse: https://
checkout.tudus.com.br/taste-
-of-solidariedade-kinoshita/
selecione-seus-ingressos

Krug Room, espaço do Kinoshita dedicado a experimentar menus exclusivos

Kinoshita preserva a tradição Kappô

a carreira abreviada em 1996 
quando um acidente aéreo vi-

timou todos os integrantes do 
grupo.

Beto Hinoto, guitarrista, 
compositor, cantor e sobrinho 
do também ex-guitarrista da 
Banda Mamomas Assassinas 
– ou o “Japonês do Mamonas 
Assassinas” – como ficou co-
nhecido o parceiro de Dinho, 
Júlio Rasec, Samuel Oliveira 
e Sérgio Reoli, aproveitou o 
momento de isolamento so-
cial para gravar um mixtape 
Quarantine, com cinco mú-
sicas exclusivas: Prada, God 
Game, Xeque Mate, Paname-
ra e Nascar.

“É um trap contando um 
pouco de mim, minha versa-
tilidade nos estilos músicas. 
É uma pré-estreia para meu 
álbum que será lançado em 
junho”, conta Beto Hinoto, 
que herdou a versatilidade e 
criatividade do tio, que teve 

Quarantine está liberado 
na plataforma SoundCloud e 
nas redes sociais de Beto Hi-
noto:
Instagram – https://www.
instagram.com/_beetohinoto/
Facebook – https://www.fa-
cebook.com/beeto.hinoto
Youtube – https://www.you-
tube.com/channel/UCCz-
0Ge5iwz_g8wJEuVngkgg/
videos

divulgação

MÚSICA

Sobrinho de ex-Mamomas Assassinas, Beto Hinoto lança 
mixtape “Quarantine”

trabalho mostra versatilidade de estilos musicaisguitarrista é sobrinho de Bento hinoto, ex-
mamonas

COLUNA DA ERIKA TAMURA

*Erika Tamura 
nasceu em Ara-
çatuba (SP) e 
há 20 anos re-
side no Japão, 
onde trabalha 
na ONG Sabja 
(Serviço de As-

sistência aos Brasileiros no 
Japão). E-mail: erikasumida@
hotmail.com

cada localidade.
O que me chamou a 

atenção é a segurança que 
o primeiro ministro Abe 
me passa em seu discurso. 
Nunca escondi a minha ad-
miração por ele, e em cada 
momento crítico do Japão, 
minha admiração aumenta, 
pois ele tem cuidado dos 
detalhes com muita serie-
dade, claro que comete er-
ros, mas percebo em suas 
atitudes a sua preocupação 
com o país. Eu, como es-
trangeira, sinto-me segura. 
Pois a oposição mostrou-se 
contra a abertura de subsí-
dios para os estrangeiros no 
Japão, nesse momento difí-
cil, onde a equipe do Abe se 
pronunciou convictamente 
que, independentemente de 
ser estrangeiro, são seres 
humanos como os japoneses 
(e pagadores de impostos, 
claro!)

Quando comecei a ler 
para entender essa decla-
ração sobre o estado de 
emergência no Japão, me 
perguntava: Por que o go-
verno japonês irá declarar 
o estado de emergência se 
nada irá mudar radicalmen-
te? Mas vendo a declaração 
da governadora de Tóquio, 
e o pronunciamento do pri-
meiro ministro, entendi que 
tal medida é ncessária pois 
garante ao governo o direito 
de uso de propriedades pri-
vadas como hospitais emer-
genciais, e ainda priorizam 
a compra e o transporte de 
equipamentos e instrumen-
tos de saúde pelo governo. 
Pode parecer besteira, mas 
essas ações no momento de 
uma epidemia, faz toda a 
diferença, pois o ganha-se 
tempo de ação, encurtando 
os trâmites burocráticos, por 
exemplo.

Estamos vivendo mo-
mentos difíceis, mas vai dar 
tudo certo!

Estado de emergência  
no Japão

Na terça feira, dia 7 de 
abril, o primeiro ministro do 
Japão, declarou estado de 
emergência em sete provín-
cias do Japão. Sendo elas: 
Tóquio, Saitama, Chiba, 
Kanagawa, Osaka, Hyogo e 
Fukuoka.

As sete províncias são as 
que apresentam, até o mo-
mento, o maior número de 
infectados pelo Covid 19.

Eu moro em Kanaga-
wa e trabalho em Tóquio, 
meu irmão mora em Osaka, 
portanto estamos no meio 
do olho do furacão. O que 
isso muda em nossas vidas? 
Quase nada!

O estado de emergên-
cia não é quarentena, a di-
ferença foi bem ressaltada 
pelo Shinzo Abe, primeiro 
ministro do Japão, em seu 
pronunciamento. Abe diz 
que, ninguém está proibido 
sair de casa, mas a reco-
mendação é que só saia em 
caso essencial, bem como o 
trabalho, quem precisa ir ao 
trabalho, poderá ir.

O transporte público não 
parou e nem irá parar, mer-
cados, hospitais e farmácias 
continuaram a funcionar, 
talvez com horário reduzi-
do, por isso não há motivos 
para pânico.

O primeiro ministro re-
petiu por várias vezes o 
alerta para que se evite os 
3 “Mi”: Mippei, Mishu e 
Missetsu, que significa: evi-
tar os ambientes fechados e 
abafados, evitar as aglome-
rações de pessoas e evitar o 
diálogo próximo com outra 
pessoa.

No meu cotidiano, o que 
percebi que mudou é que 
os shoppings centers estão 
fechados, assim como cine-
mas e teatros, eventos foram 
cancelados, a maioria dos 
restaurantes também estão 
fechados.

A medida adotada irá 
durar um mês, portanto até 
o dia 6 de maio, mas caso 
o número de infectados não 
diminua, a medida poderá 
ser prorrogada para mais um 
mês.

As aulas escolares foram 
suspensas também, mas Abe 
deixou a cargo da secretaria 
de educação de cada cidade 
para que decidam o que for 
melhor para os alunos de 
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temaki Fest em prol da Kodomo-no-sono

Bazar Beneficente Ikoi-No-Sono

PANDEMIA

Por Aldo Shiguti

Já acostumadas a lidar 
com escassez de recur-
sos, as entidades assis-

tenciais buscam sobreviver 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus que praticamente 
paralisou as atividades e o co-
mércio em todo o  país e não 
tem data para acabar.

Uma dessas entidades ou-
vidas pelo Jornal Nippak, 
a Assistência Pró-Excepcio-
nais Kodomo-No-Sono, teve 
que cancelar um evento be-
neficente a dois dias de sua 
realização. Localizada em 
Itaquera (zona Leste da Capi-
tal), a entidade, sem fins lu-
crativos voltada à assistência 
e amparo às pessoas com ne-
cessidades especiais, assiste 
atualmente cerca de 70 pes-
soas, entre homens e mulhe-
res, na faixa etária entre 25 e 
74 anos.

Os internos recebem 
orientações psicológicas, pe-
dagógicas e vivenciais, bem 
como acompanhamento nu-
tricional e fonoaudiológico, 
além de dedicarem-se às ati-
vidades terapêuticas e produ-
tivas. O atual presidente, Sér-
gio Oda, lembra que, “desde 
a fundação, a Kodomo-no-
Sono é mantida por pessoas 
físicas e jurídicas por meio 
de contribuições mensais, por 
recursos auferidos em even-
tos beneficentes e doações 
esporádica”.

Segundo ele, que assumiu 
a entidade “em meio a maior 
crise da humanidade presen-
ciada pela nossa geração”, 
outras fontes de receitas são 
os eventos realizados por 
parceiros – como o Temaki 
Fest e o Jantar harmonizado 
beneficente - Ramen + Sakê 
+ Cerâmica – ou em parceria 
com outras entidades, como 
o Jantar Show Beneficente 
das 4 Entidades – e a receita 
do Programa da Nota Fiscal 
Paulista, além de, eventual-
mente, verbas obtidas junto 
aos órgãos oficiais locais ou 
externos.

“Com a evolução da crise, 
pouco a pouco, vamos sen-
tindo a redução do fluxo de 
recursos e buscamos o equi-
líbrio financeiro através de 
campanhas de sensibilização 
para enfrentarmos este perí-
odo”, conta Oda, destacando 
que, no dia 14 de março, an-
tes da decretação do isola-
mento, a entidade realizaria o 
show “Abba – The History”,  
no Bunkyo (Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa 
e de Assistência Social), no 
bairro da Liberdade. “Haví-
amos vendido mais de 800 
convites antecipados. No dia 
12 de março, em reunião ex-
traordinária decidimos pelo 
adiamento do evento. E assim 
será com todos os eventos até 
julho, incluindo o “Chá Be-
neficente”, o “Costelão” e o 
“Festival Kodomo No Sono”, 
que é o nosso grande evento 
anual. Some-se a isso os 
eventos de parceiros que nos 
permitiam alguma renda”, la-
menta Oda, explicando que, 
paralelamente, a entidade 
teve que tomar medidas para 
garantir a segurança de assis-
tidos e funcionários. 

Segundo ele, essas medi-
das incluíram a transferência 
de alguns assistidos às famí-
lias que pudessem garantir 
sua segurança, a implanta-
ção de restrição às visitas de 
familiares e de prestadores, 

Crise afeta arrecadação de entidades 
assistenciais; saiba com ajudar

divulgação

tas pessoas com a doação de 
alimentos, de materiais de hi-
giene e de outros itens”.

“Também temos recebi-
dos doações por depósitos 
em conta bancária e adesões 
à ação da NFP. Existem ações 
de amigos como a Campanha 
da Vakinha Virtual (http://
vaka.me/980565) do pessoal 
do Templo Nippakuji”, disse. 

Por enquanto, explica, a 
melhor forma de se ajudar a 
entidade é através das doa-
ções e de adesão às campa-
nhas. 

“Fazemos reuniões vir-
tuais frequentes para acom-
panhar o fluxo financeiro da 
entidade e para buscar formas 
de otimizar o uso dos recur-
sos. Os efeitos da crise devem 
ser longos e a normalidade do 
fluxo de recursos para as en-
tidades será posterior à recu-
peração econômica da comu-
nidade. A única certeza é que 
precisamos continuar cuidan-
do dos nossos assistidos”, diz 
Sérgio Oda.

Kibô – Entidade sem fins lu-
crativos de assistência e de-
senvolvimento da pessoa em 
situação de deficiência inte-
lectual que, em 2020, com-
pleta 50 anos de promoção do 
bem estar, autonomia, inclu-
são social e qualidade de vida 
de 70 pessoas em sua sede em 
Itaquaquecetuba, a Sociedade 
Beneficente Casa da Espe-
rança “Kibô-No-Iê” adotou 
algumas medidas temporárias 
com o objetivo de preservar a 
saúde dos residentes (a maio-
ria idosos), dos  funcionários 
e do público em geral. Uma 
delas foi suspender todas as 
atividades externas da ins-
tituição (leia mais nesta pá-
gina).

Para a presidente da Kibô, 
Dirce Shimomoto, uma das 
preocupações tem sido a de 

preservar os cerca de 70 re-
sidentes. “Felizmente não 
temos nenhum infectado”, 
destacou Dirce, explicando  
que as principais fontes de 
recursos  são as contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas, 
o programa da Nota Fiscal 
Paulista e os eventos benefi-
centes, que correspondem a 
uma parte muito significativa 
das formas de captação  de 
recursos e foram atingidos 
de forma “avassaladora pela 
pandemia do Coronavírus”.

Para Dirce, as dificulda-
des são muitas. “A Kibô-No-
-Iê está seriamente ameaçada 
economicamente”, diz a pre-
sidente, acrescentando que a 
“entidade acredita que o mo-
mento também é uma oportu-
nidade para a solidariedade”. 
“Criamos campanhas de doa-
ções, únicas e recorrentes di-
vulgados de todas as formas 
que estão ao nosso alcance 
e procuramos as empresas e 
pessoas que sempre apoiaram 
a entidade para, mais uma 
vez, ajudar a Kibô-no-Iê”, 
expliou.

Ikoi – A Assistência Social 
Dom José Gaspar Ikoi-No-So-
no, que assiste atualmente 65 
idosos de 80 a 90 anos, depen-
dentes ou semi-dependentes, 
que necessitam de cuidados 
especializados, também tem 
se desdobrado para continuar 
seu trabalho. Em seu site, a 
entidade, que é mantenedora 
do Jardim de Repouso São 
Francisco, localizado no mu-
nicípio de Guarulhos (SP), 
destaca que, “além da falta de 
materiais básicos de higiene 
e segurança, como máscaras 
descartáveis, aventais descar-
táveis luvas descartáveis e ál-
cool gel, “nossos funcionários 
também estão adoecendo”.

E faz um um apelo. “Es-
tas são as necessidades prin-
cipais neste momento, po-
rém qualquer outra forma de 
ajuda será muito bem-vinda, 
incluindo doações em di-
nheiro (para saber as contas 
acesse o site da instituição no 
link abaixo).

Quem quiser conhecer 
mais sobre os trabalhos e 
como ajudar as entidades as-
sistenciais, basta acessar :

Associação Pró-Excpecio-
nais Kodomo-No-Sono: 
http://www.kodomonosono.
org.br 

Sociedade Beneficente Casa 
da Esperança – Kibô-No-Iê:
http://www.kibonoie.org.br

Assistência Social Dom José 
Gaspar Ikoi-No-Sono:
http://ikoinosono.org.br

Yassuragui Home: 
http://www.enkyo.org.br

edson saito, mariana suzuke, Karen ito, Joe hirata, sergio tanigawa e matsuri daiko no Jantar show das 4 entidades

Residentes se apresentam no 10º temaki Fest Kodomo-no-sono

Taikai Nacional de Karaoke em prol do Kodomo-no-SonoChá Beneficente em prol da Kibô-no-Iê

o afastamento dos funcio-
nários considerados de ris-
co, a orientação aos demais 
quanto aos cuidados sanitá-
rios, a adequação das escalas 
de horários para que fossem 
evitados os horários de pico 
aos que utilizam o transporte 
público e a implantação de 
home office no escritório da 
Liberdade.

Sérgio Oda explica que 
uma das formas encontradas 
para superar esta fase e con-

tinuar com as portas abertas 
foi a de “conversar com os 
nossos prestadores de serviço 
e fornecedores para que nos 
ajudem no controle das des-
pesas”. “Além disso, estamos 
intensificando as campanhas 
para a captação de doações 
materiais e monetárias e para 
a adesão de doadores automá-
ticos da Nota Fiscal Paulista 
(NFP)”, observa o presidente, 
acrescentando que “temos 
recebido a atenção de mui-
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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

É tudo política
“O maior bem a ser 

mensurado neste momento 
deveria ser a vida”

Em meio à crise gera-
da pelo Covid19, vemos 
uma verdadeira “guerra”, 
não contra o vírus, mas sim 
com o que fará mais efeito 
na próxima eleição, infeliz-
mente. Estamos vendo um 
verdadeiro “circo” onde o 
que menos importa são os 
cidadãos.

Isto pode ser até uma 
“vocação” dos políticos ou 
de sua assessoria, manipular 
uma crise a seu favor, mas 
a população deveria pensar 
mais por si só, e não em 
como o “meu partido” ou o 
“meu candidato” pensa. In-
felizmente somos para eles 
apenas “números estatísti-
cos” e entre morrermos ou 
vivermos, com dinheiro ou 
sem, é apenas uma vírgula 
ou percentual. 

Está na hora do cidadão 
enxergar e começar a agir 
em prol de sua família, de 
seu bairro, de sua cidade. 
De começar a formular a 
ideia principal sem inter-
venção ou influência de ne-

nhum ideal de direita ou de 
esquerda. Talvez a democra-
cia que todos esperam e que 
realmente valha a pena, seja 
esta, a de não ser influencia-
do por NENHUM partido 
político. 

No Budo (Caminho 
Marcial) aprendemos que o 
Caminho é trilhado pelo que 
é correto e pelo que é justo, 
o que é certo é certo e errado 
é errado. 

Na atual situação deveria 
ser assim também, adotar-
mos medidas de acordo com 
o que é certo, independen-
temente de quem (partido) 
as está sugerindo. Devemos 
adotar a postura de proteger 
nossa família, nossos paren-
tes, nossos amigos, nossa 
cidade e não a de defender 
opiniões de partidos políti-
cos e seus integrantes.

Para sairmos ilesos desta 
“guerra” precisamos de 
mais pessoas sensatas e de 
menos governantes que pen-
sam só em política.

Somos Fortes, vamos 
vencer!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

PANDEMIA

Entidade sem fins lu-
crativos de assistência 
e desenvolvimento da 

pessoa em situação de defi-
ciência intelectual que, em 
2020, completa 50 anos de 
promoção do bem estar, au-
tonomia, inclusão social e 
qualidade de vida de 70 pes-
soas em sua sede em Itaqua-
quecetuba, a Sociedade Be-
neficente Casa da Esperança 
“Kibô-No-Iê”  está “seria-
mente ameaçada economi-
camente” por causa da crise 
provocada pelo coronavírus. 
“Assim como todas as entida-
des, a Kibô-no-Iê encontra-se 
em situação de muita preocu-
pação principalmente com a 
saúde física dos residentes e 
dos colaboradores nesta pan-
demia do Coronavírus (Covid 
19) que assola o mundo todo, 
bem como, com a arrecada-
ção de recursos para custeio 
da entidade”, explica a presi-
dente da entidade, Dirce Shi-
momoto.

Para continuar desenvol-
vendo seu trabalho, a enti-
dade criou várias campanhas 
de doações e procurou as em-
presas e pessoas que sempre 
apoiaram a instituição para, 
mais uma vez, ajudar a Kibô-
-no-Iê . Para Dirce Shimo-
moto, embora prejudicada, a 
Nota Fiscal Paulista ainda é 
uma das melhores formas de 
captar doações sem nenhum 
custo para o doador.

Confira nesta entrevista ao 
Jornal Nippak o quê a Kibô 
– a exemplo de outras insti-
tuições – está fazendo para 
tentar superar aquela que já 
está sendo considerada uma 
das piores crises da humani-
dade.

Jornal Nippak: Como a 
Kibô-No-Iê está lidando com 
esse momento que estamos 
atravessando?

Kibô-No-Iê: Assim como 
todas as entidades, a Kibô no 
Iê encontra-se em situação de 
muita preocupação principal-
mente com a saúde física dos 
residentes e dos colaborado-
res nesta pandemia do Coro-
navírus (Covid 19) que assola 
o mundo todo, bem como, 
com a arrecadação de recur-
sos para custeio da entidade.

Com a pandemia, a Kibô-
-no-Iê tem se precavido para 
prevenir a exposição ao vírus. 
Não temos nenhum infectado 
entre os 70 residentes da en-
tidade, porém, a maior parte 
deles são idosos e/ou apre-
sentam problemas de saúde 
que apresentam riscos e pre-
ocupação.

Por isso, atendendo as 
recomendações do Governo 
do Estado de São Paulo, Mi-
nistério da Saúde e da Orga-
nização Mundial da Saúde, 
tomamos algumas medidas 
que, esperamos, sejam tem-
porárias, para preservar a 
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saúde dos residentes, dos tra-
balhadores da entidade e do 
público que nos visita:

• Suspendemos todas as 
atividades externas da insti-
tuição, como os exercícios 
no ginásio de esportes de Ita-
quaquecetuba e os cursos de 
capacitação na Apae de Ita-
quaquecetuba;

• As visitas de grupos e es-
colas para conhecer às insta-
lações da Kibô foram suspen-
sas. Visitas de familiares dos 
residentes estão limitadas;

• Aumentamos a disponi-
bilidade de álcool gel e refor-
çamos a importância de lavar 
as mãos;

• Os colaboradores que 
podem estão trabalhando de 
suas casas. Alguns setores, 
como a manutenção e a la-
vanderia, estão trabalhando 
em dias alternados;

• Toda a retirada de doa-
ções com os veículos da enti-
dade está suspensa;

• Os bazares beneficentes 
da Kibô-no-Iê, do escritório 
administrativo e de nossa 
sede em Itaquaquecetuba es-
tão com as atividades suspen-
sas.

Procuramos desenvolver 
atividades internas aos resi-
dentes para compensar estas 
ausências, uma vez que não 
é saudável a ociosidade nesse 
período.

Jornal Nippak: Hoje São 
quantos assistidos?

Kibô: Hoje a Kibô aten-
de 70 pessoas em situação de 
deficiência intelectual com 
idade média de 58 anos (a 
mais nova tem 39 anos e o 
mais velho 77) e, com o enve-
lhecimento, muitos estão com 
mobilidade reduzida. São 28 
cadeirantes que demandam 
mais cuidado e consequente 

aumento do número de fun-
cionários. Temos hoje, 110 
colaboradores entre adminis-
trativos e assistenciais.

Jornal Nippak: Qual a 
principal fonte de recursos 
da entidade e de que forma 
essa crise prejudicou vocês?

Kibô: As principais fontes 
de recurso da entidade são as 
contribuições de pessoas fí-
sicas e jurídicas, o programa 
da Nota Fiscal Paulista e 
os eventos beneficentes. Os 
eventos da Kibô-no-Iê cor-
respondem a uma parte muito 
importante das formas de 
captação de recursos e foram 
atingidos de forma avassala-
dora pela pandemia do Co-
ronavírus. Pela determinação 
de restrição de aglomerações 
e pela preocupação geral do 
público, até o momento, já 
adiamos quatro eventos be-
neficentes, como o Chá Be-
neficente do Hotel Nikkey e 
o Chá Beneficente Especial 
de 50 anos no Terraço Itália, 
o Almoço Solidário, a edição 
especial do Delicias da Kibo 
em comemoração aos 50 anos 
da entidade e 25 anos do Solo 
Sagrado da Igreja Messiânica 
em parceria com a Korin e a 
Festa Junina além dos even-
tos organizados por empre-
sas em prol da Kibo como 
o Hina Matsuri que estava 
sendo organizado pelo Hotel 
Blue Tree Premium Paulista, 
o Miss Nikkey Juvenil do 
Nippon Contry Club Arujá e 
ainda, o Festival do Japão or-
ganizado pelo Kenren. Além 
dos eventos do segundo se-
mestre que ainda estão sendo 
avaliados e que podem ser 
cancelados.

Atualmente, uma das 
maiores fontes de captação, 
que tem melhorado a cada 
ano, são os créditos do Pro-

grama Nota Fiscal Paulista. 
Porém, com as medidas de 
quarentena, parte dos esta-
belecimentos suspenderam 
atividades ou, por conta da 
redução da circulação de 
pessoas, tiveram uma dimi-
nuição da emissão de cupons 
fiscais o que afetou sobrema-
neira a arrecadação pelo refe-
rido programa.

Em 2019 os eventos be-
neficentes e a Nota Fiscal 
Paulista representaram uma 
arrecadação de mais de R$ 
2 milhões, valor que certa-
mente fará muita falta para 
manutenção do trabalho da 
entidade neste exercício. 

Da mesma forma, a qua-
rentena determinou o fecha-
mento dos bazares beneficen-
tes da Kibô, tanto na sede, em 
Itaquaquecetuba, como no 
escritório da Vila Mariana, 
assim como a suspensão da 
retirada de doações. A venda 
de doações representa um va-
lor constante que não são afe-
tados pela sazonalidade dos 
eventos ou da flutuação dos 
cupons fiscais.

O Covid-19 causou uma 
crise de saúde e, em decor-
rência disso, uma crise eco-
nômica. A instabilidade fi-
nanceira para cada família 
trouxe a diminuição de mui-
tas doações recorrentes.

Por isso, mais e mais do-
adores cancelaram suas doa-
ções periódicas.

Jornal Nippak: Vocês 
estão promovendo alguma 
campanha? Como as pessoas 
podem ajudar?

Kibô: As dificuldades são 
muitas, e a Kibô-no-Iê está 
seriamente ameaçada econo-
micamente.  A entidade acre-
dita que o momento também 
é uma oportunidade para a 
solidariedade. Entendemos 

que os recursos servirão para 
amenizar o impacto que a 
pandemia está causando no 
mundo todo porém, mais do 
que nunca, a solidariedade 
prolifera. Podemos ver na TV 
e nas mídias sociais exemplos 
de pessoas praticando o bem. 
Isso, mais do que nunca tem 
sido uma oportunidade para 
reflexões e mudança de filo-
sofia de vida com consequen-
te ações de solidariedade e 
amor ao próximo.

Criamos campanhas de 
doações, únicas e recorrentes 
divulgados de todas as for-
mas que estão ao nosso alcan-
ce e procuramos as empresas 
e pessoas que sempre apoia-
ram a entidade para, mais 
uma vez, ajudar a Kibô-no-
-Iê . Além disso, os diretores 
da Kibô estão empenhados 
em conseguirem aumentar 
substancialmente os valores 
arrecadados, utilizando o se-
guinte link https://kibonoie.
doareacao.com.br/.

A Nota Fiscal Paulista, 
embora prejudicado, ainda é 

uma das melhores formas de 
captar doações sem nenhum 
custo para o doador. Busca-
mos doadores automáticos 
dos créditos e também esta-
belecimentos para captar os 
cupons fiscais sem CPF. Mais 
informações em https://bit.ly/
nfkibo. Se você tem um es-
tabelecimento e quer ajudar 
contate por parcerias2@kibo-
noie.org.br.

Buscamos também doa-
ções em produtos, como ali-
mentos, fraldas geriátricas, 
produtos de higiene pessoal, 
máscaras, luvas e aventais 
hospitalares. Fale conosco 
por contato@kibonoie.org.br 
ou Telefone/WhatsApp (11) 
5549-2695.

Jornal Nippak: Tem al-
guma prioridade (se é que se 
pode elencar uma no meio de 
tantas)?

Kibô: Algo que por ve-
zes foge do entendimento do 
público é que prestar o aten-
dimento e desenvolvimento 
de uma pessoa em situação 
de deficiência intelectual é 
muito caro. Além dos medi-
camentos, abrigo, alimenta-
ção, transporte o que custa 
muito são os profissionais ca-
pacitados, de diversas áreas 
da saúde (médico, enfermei-
ro, dentista, assistente sócia, 
psicólogo, fonoaudiólogo, 
nutricionista, fisioterapeuta, 
educador físico), cuidadores, 
cozinheiros, instrutoras que 
representam a maior parte 
das despesas. Tudo isso pelas 
24 horas do dia, multiplica-
dos por 70 pessoas atendidas 
atualmente. Para não preju-
dicar o atendimento a estas 
pessoas necessitamos de uma 
equipe adequada. Por isso 
nossa prioridade são recursos 
financeiros. Mas é claro que 
também necessitamos de pro-
dutos, como alimentos, fral-
das geriátricas, produtos de 
higiene pessoal, álcool gel, 
máscaras cirúrgicas e aven-
tais hospitalares.

Aldo Shiguti

Para sobreviver em meio à crise, Kibô cria campanhas de doações

“Ponte – Elo ou…” é o 
tema do Concurso de Mangá 
da Comissão de Atividades 
Literárias do Bunkyo para 
2020. A participação é gra-
tuita e os interessados têm até 
o dia 2 de outubro para enviar 
suas obras.

Para concorrer, cada autor 
– que poderá usar um pseu-
dônimo (sendo facultativo 
na sua inscrição) – poderá 
inscrever uma única história 
de texto estilo Mangá, em lín-
gua portuguesa, que deve ter 
obrigatoriamente um título e 
um mínimo de dez páginas 
(máximo 50), já com arte fi-
nalizada.

Para aqueles que desen-
volvem mangá em duplas ou 

grupos, as obras podem par-
ticipar preenchendo o campo 
específico na ficha de inscri-
ção.

Os interessados deverão 
encaminhar o formulário pre-
enchido juntamente com sua 
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MANGÁ

Abertas as inscrições para o 11º Concurso de Mangá

obra física (não será aceito 
envio eletrônico) e podem 
solicitar receber o material de 
volta ao final do concurso.

No dia 14 de novembro 
será realizada a cerimônia do 
Concurso Literário Nikkei 

2020, quando também serão 
premiados os vencedores do 
11º Concurso de Mangá.

Regulamento e ficha de 
inscrição no: http://www.bun-
kyo.org.br/wp-content/uplo-
ads/2020/03/Regulamento-
ConcursoLiterario2020.pdf

ENDEREÇO PARA 
CORRESPONDÊNCIA
BUNKYO – Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social
Comissão de Atividades Lite-
rárias – Mangá
Rua São Joaquim, 381 – Li-
berdade – 01508-900 – São 
Paulo – SP
Informações: 
(11) 3208-1755

Festa do Verde da Kibô-no-Iê uma das principais fontes de arrecadação da instituição
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No ano passado, o cônsul visitou a feira e ficou impressionado 
com a festa (na foto, Yasushi Noguchi ao lado do prefeito Manoel 
Rosa e do presidente da acenba, takaharu ebisawa)

PANDEMIA

O deputado federal Luiz 
Nishimori (PL-PR), 
presidente da Frente 

Parlamentar em Defesa do 
Pescado, trabalha para ame-
nizar as consequências causa-
das pela   pandemia de Coro-
navírus que assolou o Brasil e 
o mundo.

O período de isolamento 
social coincidiu com a qua-
resma, momento em que as 
pessoas tendem a consumir 
mais pescados, para tentar 
atenuar os prejuízos do setor 
o deputado federal Luiz Ni-
shimori pediu urgência para a 
aprovação do Projeto de Lei 
6.418/2019, que prevê a iso-
nomia do PIS/COFINS das 
rações de peixes, assim como 
já acontece com as rações de 
aves e suínos.

Segundo o parlamentar 
a medida irá contribuir para 
o desenvolvimento do setor 
“nossa psicultura possui um 
enorme potencial de cres-
cimento, mas precisamos 
trabalhar ainda mais por 
medidas que promovam a 
desburocratização do setor 
e por mais incentivos aos 
produtores, a isonomia do 
PIS/COFINS da ração dos 
peixes de cultivo irá trazer 
um folego para os piscicul-

Nishimori trabalha em defesa do pescado para 
amenizar crise do setor

Whatsapp image

Considerado o maior e 
mais tradicional evento agro 
avícola do país, a tradicional 
Festa do Ovo de Bastos – que 
este ano atingiria sua 61ª edi-
ção nos dias 16, 17, 18 e 19 
de julho – foi cancelada por 
seus organizadores – a Acen-
ba (Associação Cultural e 
Esportiva Nikkei de Bastos), 
Sindicato Rural de Bastos e 
Comissão Organizadora – em 
decorrência da atual pande-
mia do novo coronavírus (co-
vid-19).

O evento, que no ano pas-
sado atraiu cerca de 150 mil 
pessoas ao Recinto de Ex-
posições Kisuke Watanabe, 
reuniu um público estimado 
pelos organizadores em mais 
de 150 mil pessoas, um re-
corde em toda a sua história. 
Destaque para a presença do 
cônsul geral do Japão em São 
Paulo, Yasushi Noguchi, que 
ficou impressionado com a 
grandeza da festa.

Este ano, além da progra-
mação tradicional – que cos-
tuma incluir a realização do 
Torneio de Golfe, Encontro 
de Avicultores do Estado de 
São Paulo e a Jornada Téc-
nica – estava prevista as apre-
sentações de Juan Marcus e 
Vinicius, Felipe Araújo, Jorge 
Aragão e Gabriela Rocha.

Em comunicado, os or-
ganizadores informam que 
decidiu pelo cancelamento 
“pois não haveria segurança 
necessária para a organização 
do evento”.  E destacou que, 
“todos os recursos que se-

riam utilizados na festa serão 
destinados ao fundo Munici-
pal de Saúde e nos esforços 
para combater o coronavirus, 
visando diminuir os efeitos 
deste vírus e a preservação de 
vidas”.
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BASTOS

Acenba, Sindicato Rural e Comissão Organizadora 
cancelam a 61ª Festa do Ovo

*Bruno Omori

Vivemos uma crise sem 
precedentes na história da 
sociedade, com o mercado 
totalmente globalizado, in-
formações instantâneas, o 
COVID19 alterou de forma 
drástica o planeta terra.

No turismo, por exemplo, 
em 2019 (dados OMT) tive-
mos 1,5 bilhões de turistas 
internacionais que geraram 
de exportações USD 1,8 tri-
lhões, cresceu todos os anos 
desde 1950, neste ano na 
melhor das hipóteses e ce-
nários pós-pandemia, não 
deve ultrapassar 650 milhões 
de turistas internacionais re-
tornando quase 20 anos no 
fluxo internacional, estamos 
falando de mais de USD 750 
bilhões quebrando milhões 
de empresas e diluindo cen-
tenas de milhões de empre-
gos. 

No Brasil em 2019 no 
mercado internacional do tu-
rismo gerou USD 6,4 bilhões 
(dados MTur) de exportações 
e no mercado interno R$ 238 
bilhões (dados CNC) e com o 
COVID19, hoje temos um ce-
nário de mais de 85% da ofer-
ta hoteleira fechada, todos os 
eventos, feiras e congressos 
cancelados ou adiados, via-
gens de turismo ou negócios 
paralisados, com prejuízos 
acumulados de devem atingir 
o patamar de mais de R$ 80 
bilhões em 2020 com queda 
de milhões de empregos.

O problema é que no 
Brasil ao contrário de outros 
países é que neste momento 
catastrófico onde vidas estão 
sendo perdidas e a economia 
certamente entrará em colap-

so, no resumo e filosofando, 
ninguém é de ninguém, todos 
estão certos e errados, todos 
tem boa intenção mas, não 
analisam as causas e conse-
quências, entramos em qua-
rentena para todos, mas libe-
ram justamente os idosos de 
maior risco para saírem de 
casa para tomar vacina, mas 
que não chegou nos posto e 
assim ficam em filas aglome-
rados, fecham estradas e não 
chega comida para a popula-
ção, criam programas de cre-
dito mas a burocracia impede 
deste chegar especialmente 
ao pequeno empresário, o 
Presidente tem um discurso, 
o Vice-Presidente tem outro, 
os Governadores cada um 
com ações diferentes e to-
dos querendo ônus político, 
a mídia que ataca o governo 
pelo pronunciamento sobre 
uma quarentena vertical ao 
mesmo tempo mantém um 
programa com um monte de 
gente concentrada para gerar 
audiência, a economia e o se-
tor produtivo estão parados, 
mas virou e mexeu as bolsas 
de valores até sobem, e o pior 
heróis da saúde salvam vidas, 
mas as vezes perdem a pró-
pria por falta de equipamen-
tos de proteção!

Portanto meus amigos, o 
momento é de criar sinergias 
estratégicas, unir as políticas 
e os pensamentos e praticar 
com exagero o BOM SEN-
SO, e vamos que vamos por-
que somos brasileiros e não 
desistimos nunca!!!

*Bruno Omori é presi-
dente executivo da ABIH-SP 
(Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis do Estado 
de São Paulo)
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ARTIGO

Bom senso, união e reflexão

Bruno omori, presidente executivo da aBih-sp

evento também tem como objetivo preservar e divulgar a cultura japonesa

tores, para que possam en-
frentar este momento difícil 
e também melhorar o valor 
de compra para o consumi-
dor final”.

Para se ter uma ideia do 
potencial deste segmento só 
em 2019 ele teve um cres-
cimento de 4,9%, um dos 
maiores responsáveis por 
este resultado positivo foi a 
produção de tilápia que con-
sagrou o país como 4º maior 
produtor de tilápia do mundo 
respondendo por 57% da pro-
dução nacional.

Este ano, mesmo diante 
da pandemia de coronaví-
rus a china habilitou mais 
11 plantas frigorificas para 
a exportação de tilápia. As 
empresas habilitadas para 
exportação de tilápia para a 
China são Copacol (PR), Ne-
tuno (BA), Trutas NR (MG), 
Vitalmar (SC), Global Food 
(SP), C.Vale (PR), Zalta-
na (RO), Frigopesca (MT), 
Lakes Fish (GO), Pescado 
DuVale (RO) e Bem Bom 
Pescados (GO).

(da Redação)

Para Nishimori, medida contribuirá para o desenvolvimento do setor

ASSINE

Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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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 este-
jam 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 todos 
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 

CORONAVÍRUS/ESTRANGEIROS (14/04/2020)

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

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 disponí-
vel das 9:00 às 20:00 horas 

nas segundas e sextas-feiras 
e de 9:00 às 17:30 horas nas 
terças, quartas e quintas-fei-
ras. Nos domingos em que o 
serviço é oferecido, a linha 
direta pode ser acessada das 
13:00 às 17:00 horas. O nú-
mero 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 in-
glês, chinês, coreano, taga-
lo, português 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.

JOGOS OLÍMPICOS (13/04/2020)

COI avalia custos extras devido ao 
adiamento dos Jogos de Tóquio

O presidente do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
afirmou que a instituição terá 
que lidar com centenas de 
milhões de dólares em custos 
adicionais devido ao adiamen-
to dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de Tóquio.

Thomas Bach falou ao 
jornal alemão Welt, no do-
mingo, que ainda é impossí-
vel dizer em quanto o adia-
mento dos Jogos em um ano 
deve acrescer os custos.

Bach disse: “Concorda-
mos com o premiê japonês 
que o Japão vai continuar a 
cobrir os custos pelos quais 
é responsável segundo os ter-
mos do acordo existente para 
2020, e que o COI vai conti-
nuar se responsabilizando por 
sua parte dos custos”.

Durante a entrevista, 
Bach foi perguntado: “Por 

que não remarcar os Jogos 
para 2022?” e ele respondeu 
que “tanto nossos parceiros 
japoneses quanto o primeiro-
ministro do Japão deixaram 
bem claro que o país não teria 
como lidar com um adiamen-
to para uma data além de, no 
máximo, até o próximo verão 
em 2021”. Bach acrescentou: 
“primeiramente, é necessário 
assegurar a disponibilidade 
da Vila Olímpica. O mesmo 
acontece com os locais onde 
serão realizadas as competi-
ções esportivas. Milhares de 
pessoas terão que continuar 
trabalhando”.

O presidente do COI então 
concluiu: “Estou confiante 
de que todas essas decisões 
complexas vão se encaixar 
e nos presentear com uma 
maravilhosa realização dos 
Jogos”.

CORONAVÍRUS/CROWD-FUBDING (13/04/2020)

Empresas japonesas utilizam 
crowd-funding para enfrentar 
turbulências financeiras causadas 
pelo coronavírus

O uso de crowd-funding, 
uma forma de angariar ca-
pital online, vem crescendo 
entre pequenas e médias em-
presas japonesas, que tiveram 
suas finanças fortemente atin-
gidas pela pandemia do coro-
navírus.

A operadora da plataforma 
de crowd-funding Campfire, 
localizada em Tóquio, lançou 
um projeto especial no final 
de fevereiro para negócios de 
menor portr e trabalhadores 
autônomos.

A empresa afirma que 
mais de 200 pessoas busca-
ram angariar capital em seu 
website, levantando um total 
de cerca de 3 milhões de dó-
lares.

Segundo a empresa, o pra-
zo para se registrar no projeto 

foi estendido até o final deste 
mês, já que o número de ins-
crições vem crescendo.

Uma representante de alto 
escalão da Campfire disse 
que o projeto conseguiu atin-
gir um alto valor de apoio fi-
nanceiro já que pessoas que 
estão permanecendo em suas 
casas estão buscando formas 
de ajudar os negócios que se 
encontram em dificuldade.

A representante disse 
ainda que ela gostaria que 
operadoras de empresas uti-
lizassem o sistema de crowd-
-funding, já que ele possibili-
ta que esses negócios captem 
fundos rapidamente de uma 
ampla fonte de apoiadores.

Existem diversos outros 
projetos para crowd-funding 
em andamento.

CORONAVÍRUS (14/04/2020)

Aumenta no Japão o número 
de pacientes de Covid-19 que 
precisam do apoio de máquinas 
para respirar

Até agora 75 pacientes 
de coronavírus em estado 
grave no Japão receberam 
o tratamento de assistência 
com máquinas de respiração 
chamadas ECMO nas iniciais 
em inglês, que substituem a 
função do coração e dos pul-
mões. Este número quase du-
plicou em duas semanas.

O número é baseado em 
levantamentos feitos por as-
sociações médicas, incluindo 
a Sociedade Japonesa de Me-
dicina de Terapia Intensiva, 
e a Associação Japonesa de 
Medicina Aguda.

De acordo com os levan-
tamentos, até domingo pelo 
menos 75 pacientes haviam 
recebido tratamento com este 
tipo de máquina, que fornece 
oxigênio ao sangue do pa-
ciente com a ajuda de um pul-
mão artificial, 85% dos quais 
eram do sexo masculino.

Durante o período de seis 

semanas que terminou no dia 
30 de março, o número de pa-
cientes que precisaram usar a 
máquina foi de 40.

Segundo relatos, dos 75 
pacientes, 25 não precisam 
mais usar o apoio da máquina, 
e estão se recuperando. Con-
tudo, dos 75, 11 faleceram.

Takeda Shinhiro, mé-
dico especializado no uso da 
ECMO, disse que o sistema 
de tratamento usando esta má-
quina precisa ser reforçado, 
incluindo o treinamento de 
mais médicos e enfermeiros 
no uso da máquina. Ele disse 
que o número de pacientes em 
estado grave está aumentando 
rapidamente, principalmente 
na região metropolitana de 
Tóquio, advertindo que, se o 
número aumentar ainda mais, 
poderá haver falta de leitos e 
de pessoas que saibam operar 
essas máquinas de respiração 
artificial.

CORONAVÍRUS/PROVÍNCIAS (14/04/2020)

25 províncias japonesas promovem 
auto-isolamento para pessoas com 
sintomas leves

O ministro da Saúde, Tra-
balho e Bem-Estar Social 
do Japão, Kato Katsunobu, 
disse que o seu ministério 
irá encorajar governos locais 
a pedirem para que pessoas 
portadoras do coronavírus 
com sintomas leves ou sem 
sintomas façam uma auto-
-quarentena em hotéis ou ou-
tras acomodações.

Em entrevista concedida 
a repórteres nesta terça-feira, 
Kato disse que 25 das 47 pro-

víncias do Japão já estavam 
tomando medidas ou fazendo 
preparativos para auto-isola-
mento.

O objetivo do ministério é 
garantir a capacidade de aten-
dimento do sistema médico 
dando prioridade a pacien-
tes que apresentem um qua-
dro grave, tanto em Tóquio 
quanto em outras áreas nas 
quais o número de infecções 
pelo coronavírus vêm cres-
cendo rapidamente.

CORONAVÍRUS (14/04/2020)

Governo japonês alerta para 
incidência de casos graves de 
coronavírus em jovens

O Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar So-
cial do Japão informou que 
as pessoas que morreram ou 
que sofreram com um quadro 
grave do coronavírus eram 
em grande parte idosas, mas 
algumas eram mais jovens.

O ministério divulgou 
a composição dos casos no 
Japão por faixa etária, in-
cluindo pacientes em estado 
grave e óbitos.

Segundo os dados, que 
levaram em conta os casos 
confirmados até domingo, 
102 pessoas haviam morrido 
em todo o país. Destas, 37 es-
tavam na casa dos 70 anos e 
36 na casa dos 80 anos. Além 
destes, duas pessoas na casa 
dos 40 anos morreram.

Dos 135 casos graves da 
doença, grande parte das pes-
soas se encontrava na faixa 
dos 50 anos ou acima – sendo 
39 na casa dos 60 anos e 32 
na casa dos 70 anos.

Entretanto, entre os pa-

cientes que apresentaram 
um quadro grave da doença, 
10 estavam na casa dos 40 
anos, cinco na casa dos 30 
anos, um entre 10 e 19 anos 
e uma criança com menos de 
10 anos.

Até o domingo, o Japão já 
tinha registrado um total de 
cerca de 7.000 casos do coro-
navírus. Deste total, pessoas 
na casa dos 40 anos ou menos 
representavam mais da me-
tade do total de infectados – 
cerca de 3.700 casos.

Os números revelam a 
possibilidade de que pessoas 
jovens com sintomas leves 
ou sem sintomas estejam 
disseminando o vírus sem se 
darem conta. Autoridades do 
Ministério da Saúde, Traba-
lho e Bem-Estar Social estão 
pedindo para que pessoas, 
incluindo as gerações mais 
novas, só saiam de casa por 
motivos essenciais e para que 
evitem espaços fechados com 
aglomerações de pessoas.

CORONAVÍRUS/FAMÍLIA IMPERIAL (14/04/2020)

Governo do Japão adia cerimônias 
para o príncipe herdeiro

Devido à pandemia de 
coronavírus, o Japão adiou 
cerimônias que seriam reali-
zadas para proclamar o prín-
cipe herdeiro Akishino como 
sucessor ao trono.

O governo tomou esta de-
cisão durante uma reunião do 
gabinete realizada na terça-
-feira, na esteira da declara-
ção de estado de emergência 
em Tóquio e seis outras pro-
víncias na semana passada.

Duas cerimônias para a 

Proclamação do Príncipe Her-
deiro estavam programadas 
para o dia 19 de abril no Palá-
cio Imperial, em Tóquio. O go-
verno do Japão havia decidido 
reduzir o número de convida-
dos que participariam de uma 
das cerimônias, a de proclama-
ção. Os banquetes já haviam 
sido anteriormente cancelados.

O governo agora pretende 
estudar um novo cronograma, 
após monitorar a evolução da 
pandemia.

CORONAVÍRUS/LETALIDADE (14/04/2020)

Segundo a OMS, a Covid-19 é 10 
vezes mais letal que a influenza de 
2009

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
disse que a Covid-19 é dez 
vezes mais letal que a pande-
mia de influenza de 2009.

Na segunda-feira, o chefe 
da OMS disse à imprensa em 
Genebra, na Suíça, que a pro-
pagação da Covid-19 “ace-
lera-se muito rapidamente e 
desacelera-se mais devagar”. 
Ele disse que as medidas de 
controle implementadas pe-
los países para combater o 
vírus “precisam ser retiradas 
devagar e controladamente”, 
acrescentando que elas não 
podem ser retiradas “de uma 
só vez”.

A OMS criou uma lis-
ta com seis critérios para os 

países usarem ao pensar em 
retirar as restrições, incluindo 
averiguar se a transmissão do 
coronavírus está controlada 
e se medidas foram criadas 
para detectar, testar, isolar 
e tratar cada caso e rastrear 
cada contato.

Antes desta sessão regular 
de informações do diretor-ge-
ral, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, havia 
sugerido que os Estados Uni-
dos vão revisar os fundos do 
país destinados à OMS. Ghe-
breyesus disse que os Estados 
Unidos são o país que mais 
contribui à organização. Ele 
disse ainda saber que Trump 
apoia a OMS e espera que o 
país continue contribuindo 
com Fundos à organização.

CORONAVÍRUS/PREVISÃO (14/04/2020)

SoftBank Group prevê prejuízo pela 
primeira vez em 15 anos

O SoftBank Group, con-
glomerado japonês, prevê um 
déficit em suas operações e 
prejuízo líquido anuais pela 
primeira vez em um período 
de 15 anos.

O grupo afirma que a 
turbulência nos mercados 
financeiros em decorrência 
da pandemia do coronavírus 
teve um forte impacto no va-
lor de seus investimentos.

De acordo com a empresa, 
a previsão é que haja um dé-
ficit operacional de cerca de 
12,5 bilhões de dólares para 
o exercício de 2019, que teve 
fechamento em março deste 
ano. A previsão é de que o 

prejuízo líquido seja de cerca 
de 6,9 bilhões de dólares.

O grupo também está atri-
buindo parte das perdas a um 
investimento feito no em-
preendimento em escritórios 
compartilhados da empresa 
americana WeWork, que 
apresentou uma fraca perfor-
mance.

Segundo um anúncio feito 
pelo SoftBank Group no 
mês passado, a empresa iria 
vender ativos avaliados em 
até 41 bilhões de dólares ao 
longo dos próximos 12 meses 
para comprar de volta suas 
próprias ações e reduzir as 
suas dívidas.
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Haicai e a questão da estética (6)
Francisco Handa

São várias etapas a serem 
vencidas pelo haicaísta que 
domina a composição do 
haicai. Saber versificar é 
condição para se criar uma 
composição equilibrada. O 
uso de palavras que tenham 

um peso no poema também 
se faz necessário. Algumas 
palavras são bonitas, criam 
harmonia, que em compo-
sição com outras produzem 
um efeito deslumbrante. 
Para cada haicai, as palavras 

adequadas em sua compo-
sição. Não que exista uma 
lista de palavras apropriadas 
para todas as situações.

Grande parte das vezes, o 
haicaísta iniciante desconhe-
ce estas condições e faz o 

contrário: tenta a todo custo 
inserir uma imagem ou ideia 
num corpo que se distri-
bui em três versos. Quando 
isso se realiza o haicai pode 
vir truncado, mal colocado, 
como que algo faltasse.

CULTURA

HAICAI BRASILEIRO
O Jornal Nippak publica aqui os haicais enviados pelos 

leitores. Haicai é um tipo de poema que se originou 
no Japão. Seu maior expoente é Matsuo Bashô (1644-

1694). O haicai caracteriza-se por descrever, de forma breve 

e objetiva, aspectos da natureza (inclusive a humana) ligados 
à passagem das estações. Hoje, no mundo inteiro, pessoas de 
todas as idades e formações escrevem haicais em suas línguas, 
atestando a universalidade dessa forma de expressão. 

Envie seus haicais (no 
máximo três de cada tema 
sugerido) digitados ou em 
letra legível, com nome 
(mesmo quando preferir o 
uso de pseudônimo), ende-
reço e RG.

Cada pessoa pode partici-
par com apenas uma iden-
tidade.

A seleção dos trabalhos é 
feita pelos haicaístas Ed-
son Kenji Iura e Fran-
cisco Handa.

Envie suas cartas para:
Haicai Brasileiro
A/C Jornal Nippak
Rua da Glória, 332 
CEP 01510-000 
São Paulo-SP

E-mail: 
jornaldonikkey@yahoo.com.br
Cc. ashiguti@uol.com.br

Sexta-feira Santa –
Na frente da procissão
seguem as matracas.
Antonio Seixas
Magé, RJ

Frango com quiabo –
Marido repete o prato
no almoço de hoje.
Benedita Azevedo
Magé, RJ

Bacia de quiabo
na banca do sacolão –
Dúvida se compro.
Cristiane Cardoso
São Paulo, SP

A criança come tudo –
No prato da mãe
o quiabo fica
Daniel Morine
Santos, SP

simples assim:
Quiabo frito com shoyu
prato de mãe
Elisa Campos
São Paulo, SP

Cinco da manhã
vizinho revela o almoço –
Fígado e quiabo
George Goldberg
Londres, Inglaterra

Sobram só quiabos –
foram-se os frangos com molhos.
Almoço mineiro!
Irene Fuke
São Paulo, SP

Sexta-feira Santa –
sobre o tapete de serragem
segue o cortejo
Jô Marcondes
Irati, PR

Ainda tão cedo...
O bando de gralha azul
visita o pomar.
Mahelen Madureira
São Paulo, SP

Sexta-feira Santa
a dona de casa escolhe
o melhor peixe.
Mário Azevedo Alexandre
São Vicente, SP

Quiabo na grelha.
Antigamente o carvão
era mais barato.
Mário A. J. Zamataro
Curitiba, PR

Desperta o avô
com pelinhos de quiabo
Menino travesso
Natália Yamane
Brasília, DF

Almoço no asilo –
Os quiabos bem macios
na boca sem dentes
Regina Alonso
Santos, SP

Não quer o netinho,
Acha uma “coisa babenta” –
Quiabos da vó.
Reneu Berni
Goiânia, GO

sexta-feira Santa –
pelas ruas do vilarejo
fiéis acompanham
Rose Mendes
Ilhabela, SP

sexta-feira santa
no cortejo do Senhor morto
som de matracas
Severino José
Goiânia, GO

No pinheiral da fazenda
Gralha-azul vai picando
Pinhas sem parar...
Yone
São Paulo, SP

Fim da refeição – 
Deixo de lado no prato
quiabo baboso.
Zekan Fernandes
São Paulo, SP

ABRIL
Gralha azul – Quiabo – Sexta-feira Santa 

TEMAS DE ABRIL

Temas de junho de 2020 (postar até 10 de maio)
Frente fria – Relva seca – Santo Antônio

Temas de julho de 2020 (postar até 10 de junho)
Noite gélida – Salgueiro sem folhas – Ceroula

chicohanda@yahoo.com.br

Morte em Veneza
Sempre que 

podemos, retoma-
mos ao tema, seja 
no campo da lite-
ratura, bem como 
no cinema. Trata-
-se de “Morte em 
Veneza”, que na 
tela grande foi 
realizada por Lu-
chino Visconti, de 
1971. A obra ori-
ginal é de Thomas 
Mann, cujo livro foi lançado 
em 1912. Nisto, o filme trata-
-se de uma leitura cinemato-
gráfica, abusando das ima-
gens, do olhar cúmplice das 
lentes de Visconti. Se a lin-
guagem da literatura se preza 
pela elaboração de imagens 
através da criatividade das 
frases e composições da escri-
ta, no cinema a linguagem é 
bastante peculiar. É a lingua-
gem do cinema, imagens vi-
suais e auditiva, que Visconti 
utiliza com efeitos catárticos.

O romance se refere a uma 
viagem realizada por Gustav 
von Aschenbach a Veneza. 
Ele é músico, que segue uma 
disciplina rígida como ma-
estro. Ele busca uma perfei-
ção. Sabe-se de que esta his-
tória teria sido inspirada no 
compositor austríaco Gustav 
Mahler. 

Quando assisti ao filme 
pela primeira vez, a morte 
era previsível em relação ao 
próprio protagonista. Como 
o assunto girava em torno do 
envolvimento platônico de 
Aschenbach por um menino 
chamado Tadzio, provavel-
mente a morte seria causada 
pelo amor descontrolado. Se-
ria algo parecido como Lolita, 
de Vadimir Nobokov, que foi 
levado ao cinema em 1962.

Se na literatura de Mann 
a escrita se valoriza pela am-
biguidade, no cinema são 
as imagens que sugerem e a 
música que incomoda pela 
dramaticidade. A música é de 
Mahler em grande parte. No 
momento de desespero, as fa-
las estão ausentes enquanto a 
música cria um ambiente de 
tensão e angústia, e Aschen-
bach caminha sem direção. 
Tadzio é alguém dissimulado, 
que logo percebe o descontro-
le de Aschenbach em velar as 
emoções. Existe em certo mo-
mento tentativa para isso, que 
em vão perde força. Nisso, 
por alguma maldade juvenil, 
Tadzio encontra a oportuni-
dade de impor o controle so-
bre o homem em sua deca-
dência. Seria este o tema do 
romance de Thomas Mann, 
a decadência como fator das 
emoções num redemoinho de 
descontrole da nossa natureza 
mais recôndita.

Existe na alma humana 
zonas desconhecidas, que 
procuramos ocultar através de 
uma moral rígida, sentimen-
tos vários, que fez alarde com 
as revelações de Freud entre o 
final do século XIX e começo 
do XX. Chama-se inconscien-
te. Mais que se negue a sua 
existência, nos tornamos pre-
sas de suas artimanhas. As-
chenbach sempre se colocara 
distante de qualquer ameaça 
que o ponha em desvantagem. 
Muitas vezes a arte se coloca 
distante da vida, pois a arte é 
pura, o que não acontece com 
a vida. Temos algo a escon-
der, que negamos ser parte 
de nós, que não contamos a 
ninguém, nem a nós mesmos. 
Para Aschenbach o menino 
Tadzio seria um motivo de 
sedução pelo mistério que 
lhe apresenta. Não se sabe di-
reito se Tadzio é um menino 
ou menina, uma criança ou 
adulto, sempre enfiado em 
vestes que beira o ridículo, as 

de marinheiro.
Veneza fica à beira do mar 

Adriático e canais penetram 
pela cidade, possibilitando 
a navegação de gôndolas. É 
justamente numa gôndola que 
Aschenbach chega a Veneza 
conduzido por um gondolei-
ro que faz o próprio trajeto, 
desobedecendo as ordens do 
passageiro. A imagem do gon-
doleiro é semelhante de Ca-
ronte, aquele que conduz as 
almas pelo rio Estige em di-
reção a Hades. Haveria mor-
te em Veneza mas de quem? 
Possivelmente Aschenbach 
pode ser forte candidato para 
que Caronte o leve até a outra 
margem.

 Visto o filme pela se-
gunda, uma terceira vez, não 
se tratava apenas da morte de 
Aschenbach, perdido em pai-
xão mórbida. Havia em Vene-
za o surto de cólera. Muitos 
haveriam de padecer, pois a 
cólera espalhara pelas ruas e 
canais. As autoridades sani-
tárias trabalhavam nas ruas, 
desinfetando e pulverizando 
as calçadas. Todos tinham co-
nhecimento do vírus mas não 
se preocupavam com isso, 
os veranistas continuavam a 
desfrutar das férias. Quando 
Aschenbach questionava al-
guém se havia algo de estra-
nho, a resposta não podia ser 
mais evasiva. “Existe um exa-
gero”, diz o gerente do hotel. 
Nenhum jornal local divulga 
sobre o assunto, ao contrário 
dos jornais estrangeiros.

Mais do que nunca, a mor-
te está presente em Veneza. O 
próprio Aschenbach poderá 
estar infectado. Por proble-
mas técnicos, não há mais 
trem para Munique. Terá que 
permanecer em Veneza. Não 
apenas ele, outros em igual 
condição, ficam por lá. Sim-
plesmente ignoram o acon-
tecimento, não se apavoram, 
pelo contrário agem de ma-
neira indiferente. Os hóspedes 
se encontram em área exter-
na, tendo o céu da noite como 
grande mortalha. Foi quando 
ingressa no local um trupe de 
artistas de rua, a cantar músi-
cas de escárnio. Parece zom-
bar de todos e da situação em 
que se encontram. Naquela 
canção existe uma repetição 
de gargalhadas, algo demoní-
aco que zomba da vida diante 
da morte que se aproxima.

Em Veneza, considerada 
um polo turístico, qualquer 
informação sobre o vírus 
provocará a falência econô-
mica. Mas para onde fugir, se 
todo o sul da Itália tinha sido 
contaminado. Somente uma 
fuga em massa poderia ser a 
salvação. Para onde? Não era 
o caso de Aschenbach, que 
vivia na Alemanha, além dos 
Alpes, ainda distante desta 
ameaça. Isso nunca vai acon-
tecer, pois ele deverá perma-
necer em Veneza e morrer. 
É a Morte em Veneza. Podia 
se morrer de uma loucura de 
paixão ou de cólera. Acho 
que este último seria o mo-
tivo para Aschenbach perma-
necer em Veneza. Ele foi lá 
para morrer e conhecer toda a 
miséria do mundo e da alma 
humana. Os corpos podem 
padecer a qualquer momento, 
o que não se dá com a arte.

Curso é gratuito e aberto a todos mesmo que não tenham 
conhecimento do idioma

A Fundação Japão em 
São Paulo promove, na terça-
-feira, 12 de maio, o Curso de 
língua japonesa dos animês 
e mangás, um curso on-line 
e gratuito de língua japonesa 
para os fãs dos animês e man-
gás. Oferecido na plataforma 
Minato, o curso tem nível 
A1, ou seja, destinado para 
aqueles que nunca estudaram 
japonês.

Podem participar inte-
ressados de todo o país, que 
aprenderão os principais 
cumprimentos utilizados pe-
los personagens e praticarão 
as suas falas, orientados pela 
professora-tutora Cristina 
Maki Endo, do curso de japo-
nês Marugoto, da Fundação 
Japão em São Paulo.

O curso terá a duração de 
uma aula de 30 minutos e será 
ministrado ao vivo, em portu-
guês, com duas opções de ho-
rário: às 19h e às 20h.

O curso é gratuito e aber-
to ao público que não tem 

nenhum conhecimento pré-
vio do idioma. As inscrições 
estarão abertas de 13 a 26 de 
abril.

Como as vagas são limi-
tadas, haverá uma seleção de 
alunos para os cursos. Para 
aumentar suas chances de 
ser selecionado, responda de 

divulgação

GRATUITO

Fundação Japão promove curso on-line de língua 
japonesa para fãs de animês e mangás

forma concreta às perguntas 
do questionário contido no 
“Course registration / Regis-
trarse en el curso”. O resul-
tado da seleção está previsto 
para ser enviado ao e-mail 
cadastrado na plataforma 
MINATO, no dia 8 de maio 
(sexta).

Interessados deverão 
acessar o site minato-jf.jp, 
bem como criar uma conta no 
site. Atenção: o site está em 
inglês.

Curso de língua japonesa 
dos animês e mangás – ní-
vel A1 (Cumprimentos) com 
professor-tutor

TURMA 1
12 de maio de 2020 (terça-
-feira)
Das 19h às 19h30 (horário de 
Brasília)

TURMA 2
12 de maio de 2020 (terça-
-feira)
Das 20h às 20h30 (horário de 
Brasília)

Mais informações no site: 
www.fjsp.org.br

R. Domingos de Morais, 2.781
cj. 610 - Vila Mariana

São Paulo - SP
Cep 04035-001

Anuncie no Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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Massas e produtos Petersen
Em tempos de Corona Vírus, a 
dica é vistoriar seu material de 
pesca e conferir se tem na sua tra-
lha os produtos de quem entende 
do assunto. Desde 1996 no mer-
cado, com massas de altíssima 
qualidade para atender o pescador 
mais exigente. Além da tradicio-
nal e a Premium, tem também 
Carnívoro e Panetone (em duas versões) para você arrasar quando 
puder sair para pescar. Para garantir a eficiência e o sucesso, use 
boias, anzóis com molas e encastoados da marca. Se não encontrar 

os produtos na sua loja virtual de prefe-
rência, peça ao lojista para contatar atra-
vés do email petersen@petersen.com.br 
ou fone 11 2615 7132. 

Site Moro Deconto
Perfeito para deixar 
suas pescarias ainda 
mais proveitosas! 
Além de toda linha 
das consagradas is-
cas artificiais, você 
terá à disposição 
também, componen-
tes como: argolas, grubs, hélices, olhos, pitões, garatéias e uma linha 
completa de linhas mono e multifilamentos. Para facilitar, as iscas 
artificiais estão divididas por estilo ou peixe, sendo de água doce ou 
salgada. Veja os lançamentos e novidades da marca, no site www.
morodeconto.com.br  Visite, pesquise e compre! www.morodecon-
to.com.br - email:contato@morodeconto.com.br ou fone (41)3244 
5353      Assista o programa Deconto Show de Pesca, na Rede CNT, 
todo domingo às 22h30 para todo o Brasil. São Paulo/Capital é canal 
27.1, outras cidades, consultar o horário e canal no site da TV.

Uhobby – Pesca e Aquarismo num 
só local!!
Você procura produtos 
para pesca? Para aqua-
rismo? Neste período de 
resguardo, a facilidade 
de ter o produto desejado 
através da sua mais nova 
loja de pesca na internet. 
Também tem plantas su-
culentas para decorar e energizar sua casa. Vestuário para pescarias, 
alicates, varas, molinetes, carretilhas, linhas, filtros, bombas, termos-
tatos, ração para peixes – uma linha inteira de acessórios dedicados 
ao tema.  Marcas como Jignesis, V-Fox e Oscar Gold. Você compra 
hoje e enviamos no próximo dia útil! Fast Delivery!!! Confira no site 

www.uhobby.com.br e contato no 
email: uhobby8888@hotmail.com 
ou whatsapp (11)96500 5613.

Moro Fishing - acessórios para 
montagem de varas customizadas

Para quem prefere pescar com a vara montada de acordo com o seu 
biotipo e detalhes escolhidos a dedo. Este é local para customizar e 
personalizar suas varas de pesca. A Moro Fishing tem a linha com-
pleta de produtos para atender você. Com blanks da North Fork, F3 
Platinum e F3 Fish for Fun (dispensam comentários), ponteiras e 
passadores da Fuji, você tem tudo o que precisa para ter o equipa-
mento de acordo com a sua necessidade. Consulte para ver outros 

acessórios e saber como ter o material na sua 
loja. Informações www.morofishing.com.br  
fone:(41)3274 5141 e email: atendimento@
morofishing.com.br

Piscicultura Chang
Você que gosta de 
a e r o m o d e l i s m o , 
aquarismo, pesca, e 
precisa de acessó-
rios ou artigos para 
incrementar o seu 
hobby, visite o site 
www.piscicultura-
chang.com.br. O local indicado para encontrar o que precisa. Iscas, 
acessórios e tralha para sua pescaria. Bombas, plantas, ração e tudo 
o mais para o seu aquário. Para lojista, tem condições especiais. 
Qualidade, confiança e preço. Quer mais comodidade? Compre os 

produtos no site www.uhobby.com.br Informa-
ções no fone (11) 3375 7265 email: contato@
pisciculturachang.com.br

Guss Produções

Empresa especializada em gravar e editar audiovisuais dos mais va-
riados ramos: pesca esportiva; institucionais para empresas; eventos; 
shows musicais etc. Quando possível, utiliza drone nas filmagens 
para trazer aquele panorama com visão diferenciada. Perfeito para 

montar o seu Portfolio Digital. Tenha seu vídeo fi-
nalizado com qualidade, por profissionais qualifica-
dos. Divulgue a sua marca! Consulte sobre locação 
de equipamentos.  Estrada Henrique Franchini, 2400 
- Bairro Votorantim - Embu Das Artes/SP - CEP 
06844-312. Mais informações no facebook da em-
presa ou no email: daniel@gussproducoes.com.br
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Acessórios a considerar para compor a sua tralha de pesca!!! 
Como em todas as etapas de nossa vida, conforme vai se especializando, o pescador  
aumenta muito o número de opções do que levar na sua bolsa de pesca.

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

A iniciação pode ter sido 
numa pescaria de lam-
baris num riozinho ou 

represa, ou então num pesque 
pague com tilápias. E depois 
de algum tempo, ou de al-
guns anos, é que irá perceber 
se realmente gostou da ativi-
dade e virou um pescador, ou 
foi apenas um passatempo. É 
gritante a diferença entre as 
duas situações citadas, pois 
se tomou gosto, com certeza 
irá atrás de conhecimento e 
aperfeiçoamento, novos aces-
sórios e inevitavelmente, no-
vos equipamentos. 

Pode-se até passar anos 
depois desta primeira incur-
são, principalmente se rea-
lizada quando muito jovem, 
pelas muitas novidades e 
aprendizados durante a fase 
de crescimento, tudo pode 
ficar represado até realmente 
explodir lá na frente, quando 
já estiver mais ou menos en-
caminhado na vida. Aí a ne-
cessidade de incorporar e ver 
as novidades da área, vai ser 
de certa forma grandiosa, as 
vezes em quantidade exage-
rada, pelo grande número de 
acessórios destinados a mo-
dalidade.

Alguns itens que facilitam 
os iniciantes na pesca de es-
pera:

Alicates
Ideal é ter um de bico para 

retirar o anzol da boca do 
peixe, e outro tipo boga para 
manipulá-lo com segurança. 
Se possível, adquira um com 
mais funções incorporadas, 
exemplos: bico para split rin-
gs (troca de garatéias), corte 
de linhas e etc. Um bom alica-
te de corte para arames gros-
sos, é de extrema utilidade no 
caso de acidentes indesejados 
com anzóis. 

Atenção: o tipo boga é 
proibido em alguns estabele-
cimentos, pois quando utiliza-
dos incorretamente (quando 
levantam e sustentam o peixe 
pela boca, pode resultar em 
danos permanentes). No caso 
das carpas é desnecessário o 
seu uso, pela ausência de den-
tição. Para estas e os grandes 
espécimes, sempre o reco-
mendável é usar o passaguá.

  
Apoiador de vara

Quem pesca com isca na-
tural, seja de varinha de mão 
ou molinete/carretilha, este 
artefato proporciona além do 
conforto, auxílio para per-
ceber o melhor momento de 
efetuar a fisgada. E claro, co-
modidade para utilizar tran-
quilamente mais varas, tes-
tando profundidades e iscas 
diferentes.

Bancos e cadeiras dobráveis
Simples, com encosto 

baixo ou alto, de ferro ou alu-
mínio, com suporte varas e 
latas de bebidas, vai da prefe-
rência do pescador. Além do 
descanso, em conjunto com o 
apoiador, vai facilitar na hora 
da fisgada.

Caixas ou bolsas de pesca
Organização facilita na 

hora da pescaria, uma solu-
ção eficiente para acomodar 
e transportar a tralha que vai 
utilizar nas suas pescarias. 
Cada um sabe da sua neces-
sidade e tem seu modelo pre-
ferido, de acordo com a mo-
dalidade e o valor que pode 
investir. Obvio, que o ideal 
é que tenha capacidade para 
acomodar tudo que costuma 
levar nas suas saídas pescati-
vas (o que varia muito de pes-
cador para pescador).

Capas para varas e 
molinetes

Seus equipamentos não são 
baratos, ao contrário tem alguns 
que valem um bom dindin. En-
tão porque se descuidar? Fina-
lizada a pescaria, o que custa 
reservar um tempinho para pro-
tege-los com capas (as varas, 
molinetes e carretilhas)? Este 
cuidado simples, pode ser a di-
ferença fundamental para usá-
-los por muito tempo. E pelos 
preços módicos destes artigos, 
sejam de Neoprene ou tecido, 
em comparação aos valores dos 
equipamentos, compensam o 
investimento.

Chocalhos e sininhos
Simples ou duplos, indi-

cados para quem gosta de en-
quanto aguarda o peixe bater, 
saborear uma bebida ou tira 
gosto. Uma presilha prende 
o conjunto na ponta da vara, 
é ouvir o aviso do sininho e 
fisgar! Para os mais aficiona-
dos tem no mercado, variadas 
marcas de aparelhos de alerta 
para este fim.

Chuveirinhos
Para os pescadores de 

carpas, é item indispensável. 
Apesar da aparência frágil, 
devido aos pequenos anzóis 
que compõe o conjunto, é su-
ficiente para capturar peixes 
de grande porte. Uma mola no 
meio da massa funciona como 
estrutura e a mantém firme, 
principalmente no arremesso.

Dica: montar a massa no 
formato de uma coxinha e 
depois encaixar os anzóis. 
Normalmente o que está no 
rabicho mais longo, é o que 
vai parar na boca do peixe. 
Isto pelo fato desta espécie 
primeiro assoprar, e depois 
através da sucção recolher os 
microorganismos que deseja. 
O ponto da massa, é quando 
estiver esfarelando aos pou-
cos. Já a receita, a base é ra-
ção de peixe moída, farinha, 
banana, açúcar ou mel, batata 
cozida, e daí para frente você 
finaliza ao seu gosto.

Atualmente, temos as pas-
tilhas prontas, que rendem 
ótimos resultados para os 
adeptos destas e outros pei-
xes, além de serem práticos 
na hora de montar. É engatar 
e está pronto para arremessar.

Encastoados
Variam em torno dos 10 

cm para mais, podem ser de 
aço flexível ou arame, e são 
indispensáveis quando es-
tamos pescando peixes com 
dentição afiada, caso de dou-
rados e redondos em geral.  
Lagos com estas espécies, em 
dias ensolarados, é melhor se 
precaver, principalmente se 
estiver pescando com iscas 
naturais.

Estojos para pequenos 
objetos

Com modelos e tipos va-

riados, são indispensáveis 
para armazenar pequenos ob-
jetos como giradores e anzóis, 
melhor se forem com tampas 
de aberturas independentes e 
transparentes. 
Passaguás 

Com os “bitelos”, utilizar 
corretamente o passaguá, é ga-
rantia de segurança e integrida-
de do peixe. Assim, a maioria 
dos estabelecimentos tem para 
emprestar, e facilitar na hora de 
devolver o peixe a água.

Porta varas
Pode ser simplesmente 

um tubo de pvc com tampa, 
ou escolher entre diversos 
modelos e preços nas lojas de 
pesca, um que seja apropria-
do para acomodar e transpor-
tar suas varas de pesca. Todo 
cuidado é pouco, pois uma 
pequena batida pode danificar 
um passador e lá vai sua vara 
preferida para conserto. Mo-
delos específicos para atender 
a variedade de modalidades, 
inclusive se preferir transpor-
tar a vara com carretilha ou 
molinete montado.

Porta alicates
O artefato deixa os mes-

mos posicionados para usar. 
Alguns modelos acondicio-
nam com segurança até 3 
tipos de alicates, uma facili-
dade na hora de tirar o anzol 
da boca do peixe.

Prendedor de linha 
Quem usa varas lisas ou 

caipiras, não tem onde enro-
lar a linha depois de encer-
rada a pescaria. Se o fizer na 
própria vara, ao juntar com 
outras, certamente vai tê-las 
enroscadas entre si. O acessó-
rio armazena a linha de forma 
adequada, deixando tudo 
pronto para próxima pescaria.

Para finalizar, usar roupas 
leves e confortáveis, ter uma 
boa capa de chuva, sem es-
quecer do boné ou chapéu, e 
óculos de proteção (se forem 
com lentes polarizadas vai ter 
melhor visão do que acontece 
pouco abaixo da linha dágua). 

Caso vá fotografar, deixe 
tudo preparado para fazer isto 
no menor tempo possível, 
sempre com segurança para 
você e o peixe.

Ótimas pescarias!!!
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