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Quem já está com sauda-
des dos matsuris (festivais 
japoneses) – cancelados 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus – pode 
agendar. A Sociedade Be-
neficente Casa da Espe-
rança Kibô-no-Iê, entidade 
sem fins lucrativos de assis-
tência e desenvolvimento 
da pessoa em situação de 
deficiência intelectual que 
há 50 anos promove o bem-
-estar, autonomia, inclusão 

social e qualidade de vida 
de 70 pessoas em sua sede 
em Itaquaquecetuba (zona 
Leste de São Paulo), con-
vidou os cantores Joe Hira-
ta e Karen Ito e a empresa 
BKC Produções & Eventos 
para um projeto inusitado 
para a comunidade nikkei. 
Trata-se da Live Solidária, 
que promete muita música 
com dois dos principais 
ícones da comunidade ni-
po-brasileira.

Joe Hirata e Karen Ito fazem Live Solidária 
em prol de doações para a Kibô-no-Iê

Para a jornalista, coordenadora de 
eventos e consultora Erika Yamauti, 
daqui para frente o mundo poderá 
ser dividido em antes e depois do 
Covid-19. Para ela, o novo corona-
vírus “mudou completamente nossas 
vidas e nossas rotinas, e na minha 
opinião, as entidades da comunidade 
nipo-brasileira precisam se preparar 
muito bem para se adaptar ao novo 
mundo que nos aguarda”. “Será ne-
cessário que as entidades se adaptem 
imediatamente à Internet. Eventos 
não podem ser realizados no mo-
mento, e mesmo quando voltarem, 
não terão a mesma escala e alcance. 
O cenário provável é que não tere-
mos mais recursos para manter tantas 
entidades, cada uma trabalhando in-
dividualmente”. 
Confira seu artigo na pág. 6

Para jornalista Erika Yamauti, entidades terão que se 
readaptar à nova realidade

marcel  uyeta

divulgação

Toda mãe tem o direito 
de amamentar seu fi-
lho onde bem entender. 
Em São Paulo, a Lei nº 
16.161/2015, que dispõe 
sobre o direito ao aleita-
mento materno, garante 
isso a elas. De autoria do 
vereador Aurélio Nomu-
ra, esta Lei completou em 
abril cinco anos em vigor.

Portanto, desde abril de 
2015, estabelecimentos 
que proíbem a amamen-
tação em público estão 
sujeitos ao pagamento de 
multa de R$ 500 – o valor 
dobra em caso de reinci-
dência.
São Paulo foi a primeira 
cidade do Brasil a ter um 
projeto de lei desse tipo.

Lei de Aurélio Nomura 
garante que toda mãe tem 
o direito a amamentar seu 
filho onde quiser

divulgação
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Sugestão do vice-prefeito 
de Guaratinguetá (SP) 
Régis Yasumura (PSB) 
durante a 5ª edição do 
Simpósio do Movimento 
Político Nikkei, realizado 
no dia 13 de março no es-
critório do Kenren – Fe-
deração das Associações 
de Províncias do Japão 

no Brasil – no 5º andar 
do Edifício Bunkyo, no 
bairro da Liberdade, em 
São Paulo, o movimento 
acaba de ganhar uma pá-
gina no Facebook. A in-
formação foi comparti-
lhada pelo idealizador do 
MPN, o ex-deputado Ha-
tiro Shimomoto.

Movimento Político Nikkei 
ganha página no Facebook

arquivo
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A Japan House São Paulo 
segue apresentando se-
manalmente em suas 
redes sociais o projeto 
#JHSPONLINE como 
forma de reforçar e man-
ter o compartilhamento 
das diferentes vertentes 
do Japão contemporâ-
neo para os apaixonados 

pela cultura nipônica. 
A programação especial 
é apresentada por meio 
do Instagram, Facebook, 
Twitter e YouTube, com 
diferentes conteúdos e 
temas que abordam tradi-
ções, dicas, curiosidades 
e atividades para entreter 
e informar online.

Projeto #jhsponline 
prossegue até 1 de maio 
nas redes sociais

divulgação
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Dando sequência à Cam-
panha de Mensagens de 
Solidariedade do Nikkey 
Shimbun, o Jornal Nippak 
publica, nesta edição, arti-
gos do presidente do Enkyo 
(Beneficência Nipo-Brasi-
leira de São Paulo), Akeo 
Yogui, e do presidente da 

Uces (União Cultural e Es-
portiva Sudoeste) e Fenivar 
(Federação das Entidades 
Nikkeis do Vale do Ri-
beira), Toshiaki Yamamu-
ra. Leia também artigo do 
vice-prefeito de Mogi das 
Cruzes, Juliano Abe (foto)
sobre o isolamento social.

Confira os artigos do 
vice-prefeito de Mogi, do 
presidente do Enkyo e do 
presidente da Uces/Fenivar

divulgação
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CAMPANHA DE MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE

A Beneficência Nipo-
-Brasileira de São 
Paulo e a Associação 

Nipo-Brasileira de Assistên-
cia Social – Enkyo, atuam 
na área da Saúde e de Assis-
tência Social e estão sendo 
diretamente afetadas pelo 
atual surto de Pandemia da 
COVID-19.

O Hospital Nipo-Brasilei-
ro designou uma ala isolada 
para o atendimento de pacien-
tes afetados pelo COVID-19 
com número de profissionais, 
equipamentos, materiais e 
cuidados diferenciados além 
de maior espaço físico. Cria-
mos sem ônus serviço de Tele 
orientação oferecida aos pa-
cientes que tiveram alta hos-
pitalar com a participação 
de médicos voluntários para 
proporcionar maior conforto 
e segurança aos pacientes e 
desde fevereiro constituímos 
uma Comissão composta por 
equipe multidisciplinar que 
diariamente se reúnem para 
discutir as ações de combate 
ao COVID-19.

Os grandes desafios são; 
1- Conseguir suprimentos de 
EPI (Equipamento de Pro-
teção Individual) que estão 
escassos e com preços exor-
bitantes, 2- Reposição de 
recursos humanos afastados 
pelo contagio ou suspeito de 
COVID-19, 3- Possível agra-
vamento e consequente falta 
de leitos UTI e de equipa-
mentos.

Na área de Assistência So-
cial; o Centro de convivência 
dos idosos, situado na Liber-

Obrigado pela coragem da equipe médica!
divulgação

dade, está em recesso, 
atendendo a recomen-
dação e orientação das 
autoridades.

Nas casas de repou-
sos; KOSEI HOME em 
Santos, AKEBONO 
HOME em Guarulhos, 
SAKURA HOME em 
Campos do Jordão e 
IPELANDIA HOME 
em Suzano, são acolhi-
dos idosos cuja média 
de idade ultrapassa os 
85 anos, além de ter-
mos também idosos 
com mais de cem anos, 
o que nos causa muita 

preocupação pois são pessoas 
altamente vulneráveis.

No intuito de minimizar-
mos os riscos e protegermos 
os idosos e os funcionários, 
foram tomadas as seguintes 
ações; 1- Orientação presen-
cial para todos os funcioná-
rios pela equipe médica do 
Hospital Nipo-Brasileiro so-
bre COVID-19; 2- Monito-
ramento diário e isolamento 
de idosos com suspeita ou 
sintomas, 3- Afastamento dos 
colaboradores com suspeita 
ou sintomas, 4- Proibição de 
visitas, suspensão da entradas 
de novos idosos, atividades 

carentes que, com a medida 
de isolamento, sem poder tra-
balhar, perderam sua única 
fonte de renda e necessitam 
de ajuda.

O que está acontecendo 
não é uma crise como as que 
já enfrentamos muitas vezes, 
é um transtorno global, e é 
necessário que as associa-
ções promovam ações sociais 
para levar assistência, urgen-
temente, aos mais afetados. 

Apesar de toda estrutura go-
vernamental para isso, muitas 
vezes o auxílio não chega no 
tempo certo ou não atinge 
verdadeiramente a todos.

Não sabemos quanto 
tempo vai durar tudo isso, 
mas torcemos para que ter-
mine o quanto antes, sempre 
obedecendo rigorosamente às 
recomendações das autorida-
des.

Sairemos dessa crise me-

Nesta fase de isola-
mento social devido 
ao Covid-19, todos 

estão sofrendo, não somente 
no que se refere à saúde, mas 
também pelos resultados eco-
nômicos e sociais.

Para nós que estamos in-
tegrados às atividades das 
Associações, na preservação 
cultural e esportiva, no en-
tretenimento, os efeitos estão 
sendo muito angustiantes. 
Vários eventos estão sendo 
cancelados e postergados, 
causando grandes perdas de 
recursos, comprometendo a 
manutenção das associações.

Porém, mais que isso, es-
tamos vendo muitas pessoas 

lhor do que entramos, pelo 
menos no que diz respeito 
à solidariedade, ao amor e à 
união.
Toshiaki Yamamura
Presidente da UCES e FE-
NIVAR

divulgação

CAMPANHA DE MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE

Sobreviver à crise e fortalecer conexões

dos voluntários e reuniões, 
5- Cuidados na higienização 
das mercadorias, uniformes, 
calçados e ambientes, 5- Uso 
de máscaras e luvas por todos 
os funcionários, 6- Comuni-
cação aos familiares sobre a 
possibilidade de desinterna-
ção do idoso neste período. 7- 
Confecção de mascaras para 
uso do administrativo, cozi-
nha, limpeza e manutenção.

Os desafios são; 1- Con-
tratação de novos funcioná-
rios para substituir os afasta-
dos o que nem sempre é fácil 
nesta pandemia, 2- Aquisição 
de EPIs que estão escassos e 
quando se encontra os preços 
são muito altos.

Infelizmente não temos 
ainda medicamentos para a 
cura do COVID-19. Na mi-
nha opinião neste momento 
é melhor seguir as recomen-
dações de distanciamento 
social para evitar o contagio 
em massa e sobrecarregar os 
Hospitais com capacidade li-
mitada de atendimento.

Sem dúvida o fechamen-
to de indústrias, comércio e 
serviços trará reflexos muito 
duro na economia das empre-
sas e para o governo.

Apesar de muitas medidas 
anunciadas como injeção de 
vultosos recursos na econo-
mia e de ajudas prometidas 
para os mais afetados e para 
a população mais vulnerável, 
lamentavelmente notamos 
que o governo não consegue 
encontrar mecanismo eficaz 
de distribuição para a popula-
ção mais vulnerável.

Enquanto a maioria da po-
pulação e as empresas sofre 
com todas as consequências 
da pandemia, infelizmente 
não vejo nenhuma inicia-
tiva ou medida do governo 
para corte de altos salários 
dos funcionários públicos do 
Executivo, Judiciário e do 
Legislativo, neste cenário de 
baixa arrecadação de tributos 
do governo. O exemplo de sa-
crifício deve ser de cima para 
baixo para que todos possam 
juntos vencer esta fase difícil.

Acompanho com muita 
atenção a situação do Japão 
que sem medidas radicais, pa-
rece controlar a pandemia do 
COVID-19, creditando a edu-
cação japonesa. Sem dúvida 
a cultura japonesa de respeito 
ao próximo usando sempre a 
máscara quando estão com 
tosse ajuda muito no controle. 
Notamos que nos últimos dias 
tem crescido o número de 
pessoas infectadas levando o 
governo adotar medidas mais 
radicais em algumas regiões.

Neste cenário de muitas 
incertezas quando a maioria 
da população acompanha de 
casa os noticiários, gostaria 
de ressaltar o trabalho de to-
das as pessoas que trabalham 
na área da Saúde e de As-
sistência Social, como mé-
dicos, enfermeiras, técnico 
de enfermagem, assistentes 
sociais e outros que estão na 
linha de frente desta batalha 
diária para o combate ao CO-
VID-19, com coragem e res-
ponsabilidade. A minha ho-
menagem e respeito a todos.

Fachada do Hospital Nipo-Brasileiro no Parque Novo mundo

Presidente da Beneficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo (enkyo), akeo yogui

reunião da uceS realizada no kaikan de Piedade

toshiaki yamamura, presidente 
da uceS e da FeNivar

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

O seu melhor
“Em tempos difíceis, 
extraia sempre o seu 

melhor”

Muitos já estão comple-
tando um mês de isolamento 
social e com certeza não 
está sendo fácil para nin-
guém. Preocupação com o 
contágio, preocupação com 
as contas a pagar, preocupa-
ção com o futuro. 

Nestes momentos difí-
ceis é que precisamos focar 
em evoluir, em aprender 
com a situação, em extrair 
o nosso melhor. Manter uma 
perspectiva realista, porém, 
em direção ao positivo, em 
direção a um cenário me-
lhor. O negativismo nestes 
casos irá lhe apresentar ape-
nas uma perspectiva pior e 
mais desanimadora, e com 
certeza, isso dificultará 
ainda mais a atual situação. 

No Budo (Caminho Mar-
cial) aprendemos sempre a 
transformar um obstáculo 

em motivação e combustí-
vel para melhorar. A perse-
verança é um dos conceitos 
primordiais para a evolução 
de um praticante e é preciso 
focar no objetivo, se adaptar 
às circunstâncias e nunca 
desistir. É preciso descobrir 
o seu melhor nestes momen-
tos.

Vamos tentar extrair o 
nosso melhor neste mo-
mento que tanto se faz ne-
cessário ter empatia, pensar 
mais naqueles que nem ao 
menos conhecemos, pensar 
que os nossos problemas 
não são os piores e que exis-
tem outras pessoas em situa-
ções muito piores. Podemos 
ser melhores, podemos aju-
dar de verdade.

Vamos nos unir para 
ajudar a encontrar solu-
ções, não individualmente, 
mas soluções boas para to-
dos!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!
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SOLIDARIEDADE

Quem já está com sau-
dades dos matsuris 
(festivais) – cancela-

dos em virtude da pandemia 
do novo coronavírus – pode 
agendar. A Sociedade Bene-
ficente Casa da Esperança 
Kibô-no-Iê, entidade sem 
fins lucrativos de assistência 
e desenvolvimento da pes-
soa em situação de defici-
ência intelectual que há 50 
anos promove o bem-estar, 
autonomia, inclusão social 
e qualidade de vida de 70 
pessoas em sua sede em Ita-
quaquecetuba (zona Leste de 
São Paulo), convidou os can-
tores Joe Hirata e Karen Ito 
e a empresa BKC Produções 
& Eventos para um projeto 
inusitado para a comunidade 
nikkei. Trata-se da Live Soli-
dária, que promete muita mú-
sica com dois dos principais 
ícones da comunidade nipo-
-brasileira.

A Live Solidária Kibô 
será no dia 25/04, sábado, às 
20h30 (horário de Brasília) e 
será exibida nos canais da Ki-
bô-no-Iê no YouTube (https://
www.youtube.com/kibonoie) 
e no Facebook (https://www.
facebook.com/kibonoie).

Segundo a presidente da 
Kibô, Dirce Shimomoto, a 
iniciativa partiu da própria 
entidade. “A ideia é buscar o 
apoio de pessoas que sempre 
acreditaram no nosso traba-
lho e na nossa missão”, conta 
Dirce, acrescentando que, du-
rante a live, as pessoas podem 
ajudar doando qualquer valor 
através da plataforma da Ki-
bô-no-Iê.

Segundo ela, além de di-
nheiro, as pessoas podem 
contribuir doando alimentos, 
produtos de higiene pesso-
al e fraldas geriátricas, entre 
outros itens. Todos os parti-
cipantes estarão concorrendo 
ao sorteio de um TV de 43’ 
oferecida por parceiros da 
entidade. O sorteio será reali-
zado no dia 02 de maio.

Para os artistas, será uma 
experiência “totalmente 
nova”. Em sua página no Fa-
cebook, a cantora Karen Ito 
explica que “a Kibô-no-Iê, 
nos convidou para apoiarmos 
em um evento, que propor-
cione um pouco de alegria, 
num formato novo, tanto para 
mim, quanto para o amigo 
Joe Hirata e para a técnica da 
BKC Produções & Eventos, 
desafiador, mas necessário. 
As despesas da entidade para 
manter esta qualidade de vida 
aos 70 atendidos não se inter-
rompem com o covid, então 
iniciamos uma campanha de 

Joe Hirata e Karen Ito fazem Live 
Solidária neste sábado em prol 
de doações para a Kibô-no-Iê

arquivo/aldo SHiguti

arrecadação com esta Live 
Solidaria”.

Para Karen, que dedica o 
evento aos profissionais de 
saúde e limpeza, a “generosi-
dade da direção da Kibô-no-
-Iê, entende que o momento 
não está fácil para todos, prin-
cipalmente para microempre-
endedores, comerciantes (a 
quem também sou solidária) 
e com isso fará o sorteio de 
uma TV entre os doadores”.

Para Joe Hirata, o projeto 
não seria possível sem o su-
porte técnico da BKC. “Eu 
mesmo não estava fazendo 
live porque isso exige uma 
certa produção”, disse Joe, 
explicando que o show será 
realizado no estúdio da BKC, 
seguindo as recomendações 
estabelecidas de manter a dis-
tância de dois metros entre to-

dos os integrantes da equipe.
Joe, que recentemente 

participou do Matsuri em 
Alto Mar justamente com a 
Karen Ito, destaca a impor-
tância do projeto. “Trata-se 
de um projeto piloto e fiquei 
bastante contente por ter sido 
convidado pela Kibô pois a 
Karen e eu já realizamos al-
gumas parcerias. A ideia é 
continuar ajudando as enti-
dades assistenciais como já 
vínhamos fazendo. Por ser 
uma causa nobre, abraçamos 
sem hesitar e vamos procurar 
fazer o melhor possível”, des-
taca o cantor, admitindo que 
também está “bastante ansio-
so” pelo resultado por não ser 
um show como os que está 
acostumado a realizar.

“Nosso foco será nas do-
ações. Vamos interagir com 

o público e estimular para 
que participem”, explica. Se-
gundo ele, o público poderá 
participar contribuindo com 
qualquer valor, “cada um 
dentro de suas possibilida-
des”. “Para quem está mais 
antenado pode usar a tecnolo-
gia QR Code, mas as doações 
também poderão ser feitas 
através de ligações ou trans-
ferência bancária”, esclarece 
o artista, afirmando que, atra-
vés da plataforma da Kibô, 
é possível fazer doação até 
mesmo do Japão, onde vários 
parceiros estão fazendo a di-
vulgação do evento.

Quanto às músicas, Joe 
Hirata revela que “canta-
remos algumas músicas 
individualmente e depois 
em dueto”. “No meu caso, 
vou cantar uma música que 
nunca cantei em matsuris”, 
avisa, acrescentando que, 
inicialmente, o show deve 
ter cerca de uma hora e meia 
de duração “mas com possi-
bilidade de ser estendido”. 
“Vai depender muito do pú-
blico”, diz, lembrando que 
quem perder o show ao vivo 
poderá acompanhar depois 
pelo youtube.

De acordo com Dirce 
Shimomoto, as doações não 
se encerram com o término 
da Live Solidária. Qualquer 
contribuição, mesmo que fei-
ta posteriormente, será bem-
-vinda. Mas para participar 
do sorteio da TV é necessário 
confirmar sua contribuição 
até 2 de maio. 

Para saber mais sobre a 
Kibô-no-Iê, acesse: o http://
www.kibonoie.org.br

(Aldo Shiguti)

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

nimento, o que vemos? Uma 
enxurrada de lives dos artis-
tas, como forma de reinvenção 
para continuar atendendo o seu 
público. E indo muito além do 
que o próprio show físico.

No Japão, a prática do 
home office nunca foi visto 
muito bem pelos japoneses. 
Para as corporações japonesas, 
existe a cultura de que é impor-
tante a sua presença no escritó-
rio, mesmo que seja improduti-
va. Para os japoneses, o cartão 
de entrada e saída é importante, 
e essencial para uma empresa. 
Mais uma vez a situação atual, 
provando que não é bem assim, 
e que trabalhar em casa, é to-
talmente possível. Aliás, hoje 
faz-se necessário! Tendo uma 
internet está tudo certo. E olha 
que nem precisamos mais de 
computador, em alguns casos, 
o próprio celular resolve tudo, 
mesmo que emergencialmente.

Olha a palavra “adaptação” 
reinando toda poderosa aí.

Ultimamente tenho re-
fletido muito sobre tudo isso 
que estamos passando, e olha 
que já passei por muita coisa 
nesse Japão! Mas em caso de 
terremoto, tsunami, radiação, 
etc, bastava eu pegar o avião 
e buscar conforto no Brasil, 
ou em qualquer outro lugar do 
mundo. Mas agora não! Agora, 
esse vírus me mostrou que, o 
mais importante de tudo isso 
é cada um fazer a sua parte de 
forma consciente, responsável 
e infelizmente esperar que tudo 
isso passe. Digo infelizmente, 
porque eu odeio essa frase: 
“o tempo cura tudo”. Logo eu 
que sou ansiosa, e não gosto de 
esperar nada dos outros, quero 
resolver tudo para ontem, me 
sinto impotente diante tudo.

Agora é hora de darmos 
valor aquilo que nunca valo-
rizamos. O nosso tempo para 
cuidar de nós mesmos. Se não 
fosse esse vírus, eu estaria tra-
balhando feito louca, sem des-
cansar, e apegada a coisas ma-
teriais que hoje, não faz mais o 
menor sentido...

E você? Tem dado valor a 
você? Se olhou por dentro e o 
que é mais importante? 

Se o que você mais valori-
za nesse momento é algo que o 
dinheiro possa comprar, então 
você não entendeu nada do que 
estamos vivendo!

Japão, o país todo em  
estado de emergência

Foi declarado, semana pas-
sada o estado de emergência 
em todo o território japonês. 
Já havia escrito sobre o estado 
de emergência e a declaração 
do primeiro-ministro do Ja-
pão, mas naquele momento, o 
estado de emergência era váli-
do apenas para 7 províncias. E 
na semana passada, o primeiro 
ministro japonês, Shinzo Abe, 
decretou o estado de emergên-
cia para todo o Japão.

Para quem conhece o Ja-
pão, sabe que, devido a sua 
pequena extensão territorial, 
as cidades são muito próxi-
mas umas das outras, portanto 
o que estava acontecendo é o 
seguinte: moradores das cida-
des que localizam-se nas pro-
víncias em estado de emergên-
cia, estavam indo passear nas 
cidades que não se incluía em 
tal determinação. Era o caos 
instalado...

Um dos fatores que tam-
bém contribuíram para que o 
estado de emergência fosse 
decretado no país todo, foi a 
proximidade do Golden Week, 
o famoso feriadão do mês de 
maio no Japão. Muitas pessoas 
estavam planejando viajar, de 
uma província à outra, durante 
o feriado, o que agora não é 
mais recomendado.

Na prática, não mudou 
muito o cotidiano das pessoas, 
pois quem não pode trabalhar 
em casa, continua trabalhando. 
Transportes públicos e setores 
de serviços (hospitais e far-
mácias) continuam operando 
normalmente, o comércio é fa-
cultativo, áreas de lazer, estão 
fechados. Mas não existe proi-
bição, o que existe é recomen-
dação.

Eu estou aqui, trabalhando 
de casa. Os meus eventos fo-
ram cancelados, obviamente. 
Mas não pensem que estou à 
toa, muito pelo contrário, os 
atendimentos na ONG que 
trabalho, aumentaram. Existe 
uma maior demanda no aten-
dimento psicológico, e isso é 
reflexo da situação atual.

Realmente, a incerteza com 
o futuro, tem mexido com to-
dos nós, de maneiras e intensi-
dades diferentes, mas mexeu... 

Tudo voltará ao normal? Eu 
tenho a opinião de que não vol-
tará como era antes, porque, re-
flitam, essa situação tem mos-
trado novas formas de se viver. 
Os nossos hábitos nunca mais 
serão os mesmos, a preocupa-
ção de higienizar tudo, acredito 
que, continuará mesmo depois 
que tudo isso passar.

Já dizia Darwin que, o su-
cesso não será daquele mais 
esperto, nem mais inteligente, 
e sim, do que melhor se adap-
tar. Essa frase nunca fez tanto 
sentido como agora! Pensem...

Até no mundo do entrete-

dois dos principais cantores da comunidade se uniram em prol da Kibo

cartaz de divulgação da live Solidária
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*Juliano Abe

Quem já não ouviu essa 
expressão numa bronca da 
mãe? Pois é essa a mensa-
gem intrínseca da pandemia 
causada pelo coronovírus. 
Um choque de reflexão. Um 
abalo de humildade.

No Brasil, a “Lei de Ger-
son” ganhou legitimidade e 
culturalmente foi obtendo 
mais aceitação pela socie-
dade que os direitos e obri-
gações advindos do nosso 
ordenamento jurídico. Com o 
passar dos anos a luta travada 
pelo povo e líderes políticos 
pela redemocratização do 
país, pela garantia constitu-
cional de direitos e DEVE-
RES individuais, coletivos 

e sociais foram relegados a 
um segundo plano. Mas, na 
marra, voltamos a dar impor-
tância ao trabalho (essencial 
ou não), à saúde (universal), 
à liberdade (de ir e vir), à 
igualdade e até à intimidade 
nos últimos dias, por conta do 
monitoramento de celulares.

Num outro aspecto, com 
o declínio da mobilidade e 
ausência do tráfego inten-
so de veículos nas grandes 
metrópoles, nossos olhos fi-
nalmente enxergaram a dife-
rença entre o céu azul do ou-
tono brasileiro com o cenário 
acinzentado e opaco de um 
período típico de ocorrência 
de inversão térmica que, por 
si, dificulta a dispersão de 
poluentes. Esse é o impacto 
visual das imagens fotográ-

ficas que circulam nas redes 
sociais, ilustrando a paisa-
gem de grandes cidades como 
Xangai, Nova Iorque e São 
Paulo. Aprendemos na marra 
a perniciosidade das tonela-
das de monóxido de carbono 
presentes na atmosfera e o 
apreço que o Brasil deve dar, 

e liderar o processo, às fontes 
alternativas de energia reno-
vável.

Sob o prisma mais de 
comunidade, o isolamento 
e o afastamento social nos 
permitiu, finalmente, conhe-
cer nossos vizinhos da casa 
ao lado, ou os moradores de 

cima e de baixo. Também 
mostrou que as nossas ações 
positivas ou negativas, co-
missivas ou omissivas, im-
pactam as pessoas ao redor, 
e a conduta destas, nos atinge 
igualmente. Recentemente, 
o PNUMA – Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente publicou que seus 
cientistas e especialistas es-
tudam as relações entre o co-
ronavírus (doença infecciosa 
zoonótica, que é transmitida 
por animais), e o meio am-
biente. Ações humanas como 
desmatamento e mudanças no 
uso do solo; comércio ilegal 
de animais silvestres; intensa 
produção agropecuária; uso 
incontrolado de antibióticos; 
e as mudanças climáticas são 
tidos pela ONU como fatores 
que desencadeiam 60% das 
doenças infecciosas em hu-
manos e 75% de todas as do-

enças infecciosas emergen-
tes. Ou seja, a maior frequên-
cia de surtos e epidemias, por 
zoonoses, estão diretamente 
relacionadas com as transfor-
mações do meio ambiente.

Existe um corolário da ci-
ência do meio ambiente que 
preceitua que estamos todos 
conectados e dependemos 
uns dos outros. Respeitar to-
dos os seres vivos e preser-
var o meio ambiente é man-
damento. E se você ainda 
não entendeu, dona Elza já 
me dizia: “Vai aprender na 
marra!”

*Juliano Abe, vice-prefeito 
de Mogi das Cruzes, é advo-
gado pós-graduado em Di-
reito Ambiental pela USP e 
consultor em meio ambiente 
com especialização em Ges-
tão Ambiental e Sistemas de 
Gestão Integrada

ARTIGO
FaceBooK

Juliano abe, vice-prefeito de mogi das cruzes

Vai aprender na marra!
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campanha de amamentação de 2019 do ministério da Saúde

AMAMENTAÇÃO

Toda mãe tem o direito 
de amamentar seu fi-
lho onde bem enten-

der. Em São Paulo, a Lei nº 
16.161/2015, que dispõe so-
bre o direito ao aleitamento 
materno, garante isso a elas. 
De autoria do vereador Au-
rélio Nomura, esta Lei com-
pletou em abril cinco anos em 
vigor.

Portanto, desde abril de 
2015, estabelecimentos que 
proíbem a amamentação em 
público estão sujeitos ao pa-
gamento de multa de R$ 500 
– o valor dobra em caso de 
reincidência.

São Paulo foi a primeira 
cidade do Brasil a ter um pro-
jeto de lei desse tipo. Desde a 
década de 1980, o Brasil tem 
incluído na sua agenda de 
prioridades em saúde a pro-
moção e apoio ao aleitamento 
materno.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e o Minis-
tério da Saúde recomendam 
que a amamentação seja fei-
ta até os seis meses de idade 
da criança. Ou seja, até essa 
idade, a criança deve tomar 
apenas leite materno, sem 
qualquer outro alimento com-
plementar ou bebida. Depois, 

Lei de Aurélio Nomura garante que toda mãe tem 
o direito a amamentar seu filho onde quiser

divulgação

Japonesa e de Assistência 
Social), Renato Ishikawa; o 
então presidente do Kenren, 
Yasuo Yamada e recém-eleito 
presidente da associação, To-
shio Ichikawa; o gerente de 
Operações da Japan House 
São Paulo e vice-presidente 
do Bunkyo, Claudio Kurita; 
o presidente do Comitê Exe-
cutivo do Festival do Japão, 
José Taniguti; o ex-sub-chefe 
da Casa Civil do Governo 
do Estado de São Paulo e 
vice-presidente do Bunkyo, 

Carlos Kendi 
Fukuhara, o 
ex-presidente 
da Assistência 
Social Dom 
José Gaspar 
Ikoi-No-Sono 
e atualmente 
diretor do 
Bunkyo, Rei-
mei Yoshioka 
e o presidente 
da Fundação 
Kunito Miya-
saka, Roberto 
Nishio.

Conta, atu-
almente, com 
17 membros 

efetivos – Hatiro Shimomoto 
(coordenador); Kim Katagui-
ri (deputado federal), ex-de-
putados federais Keiko Ota 
(PSB), Junji Abe (MDB) e 
Walter Ihoshi (PSD); deputa-
dos estaduais Coronel Nishi-
kawa (PSL); Márcio Naka-
shima (PDT); ex-deputado 
estadual Hélio Nishimoto; 
ex-prefeito de Andradina, 
Jamil Ono (Patri); vice-pre-
feitos Juliano Abe (MDB), 
de Mogi das Cruzes; Régis 
Yasumura (PSB), de Guara-

Sugestão do vice-prefeito 
de Guaratinguetá (SP) Ré-
gis Yasumura (PSB) durante 
a 5ª edição do Simpósio do 
Movimento Político Nikkei, 
realizado no dia 13 de março 
no escritório do Kenren – Fe-
deração das Associações de 
Províncias do Japão no Bra-
sil – no 5º andar do Edifício 
Bunkyo, no bairro da Liber-
dade, em São Paulo, o movi-
mento acaba de ganhar uma 
página no Facebook.

A informação foi compar-
tilhada pelo idealizador do 
MPN, o ex-deputado Hatiro 
Shimomoto. Na ocasião, Re-
gis Yasumura, um dos mem-
bros mais assíduos – dos cin-
co encontros o vice-prefeito 
participou de quatro – disse 
que “o que nós precisamos 
é criar grupos no Facebook, 
Whatsapp e Instagram”. “São 
ferramentas que permitem 
obter informações em um 
clique. A velocidade de repli-
cação de notícias será muito 
mais rápido. Uma postagem 
minha chega a ter 70, 80 mil e 
até 200 mil visualizações. Se 
a gente começar esse trabalho 
agora, em 2022 teremos um 
sucesso maior, vamos con-
seguir atingir um número de 
pessoas muito maior dentro 
de suas casas porque hoje 
todos têm um celular”, fina-
lizou Regis, que citou como 
exemplo o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), que 
utiliza as redes sociais “com 
maestria”.

Na página, é possível 
acompanhar, por exemplo, 
todas as matérias do Jornal 
Nippak, desde a primeira 
edição do encontro. Futura-
mente, conta Shimomoto, a 
ideia é colocar uma agenda 
com os próximos encontros 
e matérias enviadas pelas 
assessorias dos membros do 
movimento.

Idealizado em 2018 pelo 
ex-deputado estadual Hatiro 
Shimomoto com o objetivo 
de “valorizar o político nik-
kei e as entidades japonesas”, 
o Movimento Político Nikkei 
já recebeu como palestrantes 
o cônsul geral do Japão em 
São Paulo, Yasushi Noguchi, 
o presidente do Bunkyo (So-
ciedade Brasileira de Cultura 

tinguetá; vereadores Aurélio 
Nomura (PSDB-SP), Geor-
ge Hato (MDB-SP), Cláudio 
Miyake (PSDB, de Mogi); 
Masataka Ota (PSB-SP); Yu-
taka Kimura (PTB, de Bas-
tos) e Rodrigo Hayashi Gou-
lart (PSD-SP).

Destes, participaram dos 
Simpósios – políticos que ti-
veram mais de 20 mil votos 
no Estado de São Paulo – os 
seguintes políticos: Keiko 
Ota, Coronel Nishikawa; 
Hélio Nishimoto, Régis Ya-
sumura, Aurélio Nomura; 
George Hato; Masataka Ota; 
Yutaka Kimura e Rodrigo 
Hayashi Goulart, enquanto 
sete não compareceram em 
nenhum dos encontros. São 
eles: Kim Kataguiri (DEM); 
Junji Abe, Walter Ihoshi, 
Márcio Nakashima; Jamil 
Ono, Juliano Abe e o vere-
ador de Mogi das Cruzes, 
Cláudio Miyake.

Para acompanhar as ati-
vidades do Movimento Po-
lítico Nikkei no Facebook 
basta acessar o link: https://
www.facebook.com/Mo-
vimento-Político-Nikkei-
-MPN-108222370838428/.

aldo SHiguti

COMUNIDADE/POLÍTICA

Movimento Político Nikkei ganha página no Facebook

Participantes do 5º encontro do movimento Político Nikkei

regis yasumura

Faleceu, no último dia 18 
de abril, o ex-diretor, con-
sultor e conselheiro do Jin-
monken (Centro de Estudos 
Nipo-Brasileiros), Masatake 
Suzuki, aos 88 anos de idade. 
No último final de janeiro, 
Suzuki foi hospitalizado após 
sofrer um derrame cerebral. 
Após alta hospitalar conti-
nuava o tratamento médico 
em sua residência, vindo a 
falecer em decorrência de um 
ataque cardíaco.

Masatake Suzuki deixa vi-
úva Sumako Inayoshi Suzuki 
e os filhos Seiiti, Ângelo Ju-
niti e Márcio Shuiti e os netos 
Humberto Masao, Augusto 
Akira e Cristina Kaori.

Como o funeral foi restrito 
à família, está sendo planeja-
da uma reunião de despedida 
após o término do isolamento 
social provocado pelo novo 
coronavírus.

Caso desejem entrar em 
contato com o JINMONKEN 
(Centro de Estudos Nipo-
-Brasileiros), solicita-se en-
viar mensagem para e-mail: 
contato@cenb.org.br.

Masatake Suzuki nasceu 
em 1932, na cidade de Qing-
dao, província de Shandong, 
China. Ao término da Se-
gunda Guerra, mudou-se para 
o Japão, formou-se na Facul-
dade de Ciências Políticas e 
Economia da Universidade 
de Waseda (1956) e emigrou-
-se para o Brasil em 1959 a 
bordo do Argentina-Maru.

No Brasil, atuou junto à 
empresa da família (do irmão 
mais velho, Masamitsu Mine-
mura) voltada à importação 
do Japão de livros, material 
didático, dicionários, tin-
ta para pintura, entre outros 
itens. Em 1992, mudou-se 
para a China, na cidade onde 
nasceu (Qingdao), para ge-
renciar a empresa de máqui-
nas para indústria de alimen-
tos da família. Ao retornar em 
1998, aposentou-se e passou 
a dedicar às atividades junto 
ao Jinmonken.

Antes disso, paralela-
mente às atividades profis-

sionais, participou de várias 
entidades culturais: foi dire-
tor executivo do Comitê de 
Prática Japonesa de Livros 
Didáticos, diretor executivo 
da Sociedade Japonesa para a 
Difusão da Língua Japonesa 
e diretor da Aliança Cultural 
Brasil-Japão.

Desde 1998, atuava no 
Jinmonken (Centro de Estu-
dos Nipo-Brasileiros) como 
diretor, consultor e conse-
lheiro. Além de desenvolver 
suas próprias pesquisas, es-
teve envolvido na divulgação 
de estudos sobre a vida social 
dos imigrantes e estudos e 
pesquisas da sociedade japo-
nesa.

Sempre preocupado 
com o futuro do Jinmonken 
(cujas atividades iniciaram 
em 1946, sempre voltadas 
aos estudos da imigração ja-
ponesa no Brasil), exerceu 
um papel fundamental no 
desenvolvimento de jovens 
pesquisadores, dando grande 
contribuição à continuidade 
da entidade.

Publicou uma série de ar-
tigos e ensaios, e sua obra de 
destaque foi Suzuki Teiichi: 
Burajiru nikkei shakai ni ikita 
kisai no shogai (Teiiti Suzuki: 
a vida de um gênio que viveu 
em uma sociedade nipo-bra-
sileira)”, publicada em julho 
de 2007.  A publicação trata 
sobre a trajetória do profes-
sor e advogado Teiiti Suzuki, 
que veio para o Brasil (pela 
segunda vez, a definitiva) em 
1930 e formou-se em Direito 
pela Universidade de São 
Paulo. Teiiti Suzuki é tam-
bém o criador do Centro de 
Estudos Japoneses da USP.

Em 2008, ano comemora-
tivo ao Centenário da Imigra-
ção Japonesa, o livro recebeu 
o Prêmio Literário Colônia 
promovido pelo Bunkyo. De 
acordo com o presidente da 
comissão julgadora, Issa-
mu Endo, a obra “supera de 
longe, todas as outras (con-
correntes, publicadas em 
2007) seja pela sua estrutura 
como pelo estilo adotado”.

divulgação

FALECIMENTO

Ex-diretor do Jinmonken, 
Masatake Suzuki morre aos 
88 anos de idade

masatake Suzuki faleceu no último dia 18, aos 88 anos de idade

mentar em público não pode 
mais ser um tabu”, afirmou o 
vereador Aurélio Nomura.

Dados de uma enquete 
realizada à época por uma 
FanPage no Facebook mos-
travam que 23% das mulhe-
res sentiam “vergonha” ou fi-
cam “incomodadas” de ama-
mentar em público e 33,83% 
disseram ter sofrido algum 
tipo de constrangimento ao 
fazer isso.

Além da Lei, o vereador 
Aurélio Nomura inseriu a 

“Semana Mundial de Aleita-
mento Materno”, que acon-
tece em 175 países, no Calen-
dário Oficial de Eventos do 
Município de São Paulo, a ser 
celebrada sempre na primeira 
semana de agosto. O objetivo 
é aumentar a conscientização 
sobre esta prática.

“Amamentar não é apenas 
alimentar o seu filho. É um 
ato de amor e deve ser exer-
cido a qualquer momento e 
lugar”, afirmou o vereador 
Aurélio Nomura.

até os dois anos, o leite ma-
terno deve ser um comple-
mento aos outros alimentos.

Segundo o vereador Au-
rélio Nomura, sua inspiração 
para apresentar Projeto de Lei 
que virou Lei veio de um caso 

específico: em 2013 uma jo-
vem mãe havia sido proibida 
de amamentar seu filho em pú-
blico. Dias depois, um grupo 
de mães organizou um “ma-
maço” no Sesc Belenzinho, 
em São Paulo, como forma de 

protesto. Todas amamentaram 
seus filhos em público. Um 
protesto que rendeu uma lei 
do vereador Aurélio Nomura 
para garantir este direito.

Semana Mundial – “Ama-

Anuncie no Jornal Nippak

(11) 3340-6060
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As próximas informações 
são voltadas especialmente 
para estrangeiros no Japão.

Governos provinciais ofe-
recem orientação para estran-
geiros que residem no país ou 
estão de visita.

O governo metropolitano 
de Tóquio estabeleceu uma 
linha direta para oferecer in-
formações sobre o coronaví-
rus em 14 línguas.

O centro oferece informa-
ções em japonês simplificado, 
inglês, português, espanhol, 
chinês, coreano, vietnamita, 
nepalês, indonésio, tagalo, 
tailandês, francês, khmer e 
birmanês.

O centro funciona das 
10h00 às 17h00, durante os 
dias de semana. A ligação é 
gratuita no Japão, e o número 
é 0120-296-004.

As pessoas poderão tirar 
dúvidas sobre suas condições 
de saúde, trabalho, educação 
das crianças e status de imi-
gração. O centro irá direcio-
nar as pessoas a centros de 
saúde designados ou outros 
setores públicos para oferecer 
o apoio necessário.

Além desse serviço, o go-
verno metropolitano de Tó-
quio tem uma linha direta em 
inglês, chinês, coreano, espa-
nhol e tailandês, e também 
pode encaminhar interessa-
dos para centros de saúde pú-
blica. O serviço está ao encar-
go do Centro de Informações 
Médicas e de Saúde do Go-
verno Metropolitano de Tó-
quio Himawari das 9h00 às 
20h00 diariamente, inclusive 
em fins de semana e feriados. 
O número é 03-5285-8181.

O governo da província de 
Hokkaido oferece informa-
ções por telefone em inglês, 
chinês, vietnamita, tagalo e 
outras seis línguas. O serviço 
está disponível através do 
Centro de Apoio a Residentes 
Estrangeiros de Hokkaido, 
nos dias úteis, das 9h00 às 
16h00. O número é 011-200-
9595.

Na província de Aomori, o 
Serviço de Consultas para Es-
trangeiros de Aomori recebe 
perguntas em quatro línguas 
no horário entre 10 e 14 ho-
ras. O serviço está disponível 
em inglês nas quartas-feiras 
e sábados, em vietnamita nas 
terças-feiras, em chinês nas 
quartas e sextas-feiras, e em 
coreano nas quintas-feiras. 
O número de telefone é 017-
718-5147.

Na província de Gunma, o 
Centro de Informações para 
Estrangeiros One-Stop pres-
ta orientação em cinco idio-
mas, das 9h00 às 17h00. De 
segunda a sexta-feira, o aten-
dimento é em inglês e vietna-
mita; de segunda a quarta, 
em português; na segunda, 
terça, quinta e sexta-feira, 
em chinês e espanhol. Orien-
tação em inglês e português 
está disponível das 10h00 às 
16h00 nos fins de semana até 
o fim de março. O telefone é 
027-289-8275.

O governo provincial de 
Tochigi também inaugurou 
seu próprio serviço. Ele fun-
ciona 24 horas por dia em 18 
línguas inclusive inglês, chi-
nês, vietnamita, português, 
espanhol, russo, francês, ale-
mão e italiano. O número de 
telefone é 028-678-8282.

O governo provincial de 
Ibaraki criou um serviço de 
consultas em inglês dedicado 
à questão do coronavírus. O 
serviço está disponível em 
dias de semana entre 9 horas 
e meio dia e entre 13 e 17 ho-
ras. O número de telefone é 
029-859-5000.

Na província de Saitama, 
o Centro de Informações e 
Suporte de Saitama oferece 
orientação por telefone em 
dez idiomas, incluindo in-
glês, chinês, espanhol, portu-
guês e tagalo. O serviço está 
disponível nos dias úteis, das 
9h00 às 16h00. O número é 
048-833-3296.

Na província de Niigata, o 
Centro de Consultas para Re-
sidentes Estrangeiros de Nii-
gata aceita perguntas em sete 
línguas. O serviço em inglês 
está disponível das 10 às 14 
horas de segunda a quinta-
-feira e das 10 às 17 horas 
nas sextas-feiras. Ligações 
em chinês podem ser feitas às 
quartas-feiras de 10 às 17 ho-
ras. O serviço em português 
e espanhol está disponível 
às quintas-feiras de 10 às 14 
horas. O número de telefone 
é 025-241-1881.

Na província de Ishikawa, 
a Fundação Ishikawa de In-
tercâmbio Internacional ofe-
rece orientação por telefone 
em cinco idiomas: inglês, 
chinês, coreano, português e 
russo. O serviço funciona nos 
dias úteis, das 9h15 às 17h15. 
O número é 076-222-5950.

Na província de Yama-
nashi, o Centro de Orientação 
para Estrangeiros de Yama-
nashi atende em dez idiomas 
— inglês, chinês, português, 
coreano, espanhol, indonésio, 
nepalês, vietnamita, tailan-
dês e tagalo — das 9h00 às 
16h00, de terça a sábado. O 
telefone é 055-222-3390.

Na província de Nagano, 
o Call Center Multilíngue de 
Nagano presta orientação por 
linha disque grátis nas 24 ho-
ras do dia, todos os dias do 
ano. O serviço está disponí-
vel em 17 idiomas, incluindo 
inglês, chinês, coreano, espa-
nhol e português. O número é 
0120-691-792.

O governo da província 
de Aichi proporciona suporte 
através do seu Call Center 
Multilíngue. Ele pode ser 
acessado por smartphone. 
Para isso, visite primeira-
mente o Aichi Now, o site 
oficial de turismo do governo 
provincial, onde há um link 
para a página do call center. 
Uma chamada pode ser feita 
ao pressionar o botão exis-
tente na página. O serviço 
está disponível nas 24 horas 
do dia em inglês, chinês, co-
reano, português e espanhol. 
Em tailandês, as chamadas 
podem ser feitas das 9h00 
às 18h00. O atendimento em 
vietnamita, tagalo e francês 
é oferecido das 10h00 às 
19h00.

O governo da província 
de Mie oferece orientação 
por telefone em dez idiomas, 
incluindo inglês, português, 
espanhol, tagalo e chinês. O 
serviço encontra-se dispo-

nível através do Centro de 
Consultas para Residentes 
Estrangeiros de Mie, nos dias 
úteis, das 9h00 às 17h00. O 
número é 080-3300-8077.

Na província de Gifu, o 
Centro Provincial de Gifu de 
Orientação para Residentes 
Estrangeiros recebe consul-
tas em 14 idiomas, incluindo 
inglês, chinês, português e 
espanhol, das 9h30 às 16h30 
nos dias úteis. O telefone é 
058-263-8066.

O governo da província 
de Osaka oferece orientação 
por telefone para estrangeiros 
em inglês, chinês, português, 
espanhol, tagalo e outros cin-
co idiomas. Já a Fundação 
de Intercâmbio Internacional 
de Osaka presta informações 
nos dias úteis e no segundo e 
no quarto domingo do mês. O 
número é 06-6941-2297.

A Fundação Casa Inter-
nacional de Osaka também 
presta orientação por telefone 
em inglês, chinês, coreano, 
vietnamita e tagalo. O nú-
mero é 06-6773-6533.

Além disso, o Birô de 
Convenções e Turismo de 
Osaka oferece informações 
exclusivamente em chinês, 
através de dois telefones, 
080-1460-7627 e 080-1463-
3489.

O governo da província de 
Kyoto oferece orientação por 
telefone em inglês, chinês, 
coreano, vietnamita, tailan-
dês, português e espanhol. O 
serviço está disponível atra-
vés do Centro Internacional 
da Província de Kyoto dia-
riamente, com exceção da 
segunda e da quarta terças-
-feiras do mês e de feriados. 
O número é 075-343-9666.

Na província de Shiga, o 
Centro de Informações para 
Residentes Estrangeiros de 
Shiga recebe consultas em 
12 idiomas, incluindo inglês, 
chinês, português, tagalo e 
espanhol, das 10h00 às 17h00 
nos dias úteis. O telefone é 
077-523-5646.

O governo da província 
de Wakayama presta infor-
mações em inglês, chinês e 
tagalo através do Centro de 
Intercâmbio Internacional 
de Wakayama — no idioma 
tagalo, das 10h00 às 16h00, 
às segundas-feiras, quintas-
-feiras e sábados; em inglês 
e chinês, das 10h00 às 17h00 
diariamente, com exceção 
das quartas-feiras. O número 
é 073-435-5240.

Na província de Hyogo, o 
Serviço de Aconselhamento e 
Informação da Associação In-
ternacional de Hyogo oferece 
orientação das 9h00 às 17h00 
nos dias úteis. Os serviços 
estão disponíveis em quatro 
idiomas: inglês, chinês, espa-
nhol e português. O número 

de telefone é 078-382-2052.

Na província de Hiro-
shima, o Centro Internacional 
de Hiroshima presta informa-
ções também em dez idiomas: 
inglês, chinês, vietnamita, co-
reano, tagalo, português, in-
donésio, tailandês, espanhol e 
nepalês. O atendimento é das 
8h30 às 19h00s nos dias úteis 
e das 9h30 às 18h00 aos sá-
bados. A ligação é grátis pelo 
número 0120-783-806.

Na província de Yamagu-
chi, o Centro de Orientação 
para Estrangeiros oferece ser-
viços em quatro idiomas. Ser-
viços em inglês e vietnamita 
estão disponíveis das 10h00 
às 16h00 nas quartas e sex-
tas-feiras. Orientação em chi-
nês e tagalo é oferecida das 
10h00 às 16h00 nas terças e 
quintas-feiras. O telefone é 
083-995-2100.

Orientação por telefone 
também está disponível para 
estrangeiros na província de 
Yamaguchi e na região de 
Kyushu. O serviço é ofere-
cido nas 24 horas do dia, 365 
dias por ano, em 17 línguas, 
como inglês, chinês, portu-
guês, alemão e espanhol. O 
número é 092-687-6639.

O governo da província 
de Fukuoka tem uma linha 
direta, disponível nas 24 
hora em dias úteis, das 8h30 
às 17h15, e o número é 080-
4275-4489.

A província de Oita ofe-
rece serviços 24h em 18 
idiomas que incluem inglês, 
chinês, português, tagalo e 
espanhol. Se você ligar para 
um centro de saúde pública 
na província, poderá se con-
sultar com ajuda de um in-
térprete de um call center do 
setor privado.

Na província de Miyazaki, 
o Centro de Suporte a Resi-
dentes Estrangeiros atende 
em 18 idiomas: inglês, chinês, 
coreano, tailandês, vietnamita, 
indonésio, malaio, tagalo, ne-
palês, português, espanhol, 
francês, russo, alemão, italia-
no, birmanês, mongol e kh-
mer. O horário é das 10h00 às 
19h00, de terça-feira a sábado. 
O telefone é 0985-41-5901.

O governo da província 
de Okinawa tem uma linha 
telefônica pela qual oferece 
informações sobre institui-
ções médicas que atendem 
em idiomas estrangeiros. O 
serviço é oferecido nas 24 
horas do dia e disponível em 
inglês, mandarim, cantonês, 
coreano, português, espa-
nhol, vietnamita e tailandês 
e conta com ajuda de profis-
sionais médicos. O número é 
0570-050-235.

Favor compartilhar essas 
informações com quaisquer 
familiares ou conhecidos nas 
áreas relevantes.

CORONAVÍRUS/INFORMAÇÕES (20/04/2020)

Estrangeiros podem obter orientação por telefone sobre  
o novo coronavírus em várias províncias do Japão

CORONAVÍRUS/ESTADO DE EMERGÊNCIA (20/04/2020)

Japão registra diferentes quedas na movimentação de 
pessoas em certas localidades

O número de pessoas nas 
ruas das principais cidades 
do Japão diminuiu no pri-
meiro domingo desde que o 
governo expandiu para todo 
o país a vigência da situação 
de estado de emergência em 
relação à pandemia de coro-
navírus. No entanto, a queda 
na quantidade de pessoas em 
circulação foi diferente em 
cada região do país.

A provedora de telefonia 
NTT Docomo revelou dados 
de suas estações de base sem 
identificar os usuários.

Os dados mostram que 
por volta das 15 horas no do-

mingo, o número de pessoas 
em circulação nas principais 
áreas de Tóquio e em outras 
6 províncias era, no mínimo, 
70% menor do que a média 
para fins de semana e feria-
dos em relação ao período de 
um mês a partir de meados de 
janeiro.

A maior queda na movi-
mentação foi registrada em 
áreas próximas ao distrito de 
Umeda, na cidade de Osaka, 
com 86,9%. Em seguida, áre-
as ao redor de Shinjuku, em 
Tóquio, mostram queda de 
79,9% e, no distrito de Tenjin 
e arredores, na província de 

Fukuoka, o movimento caiu 
em 77,7%.

A circulação de pessoas 
em áreas ao redor da estação 
de Nagoya, na província de 
Aichi, da estação de Kanaza-
wa, na província de Ishikawa, 
e da estação de Kyoto, caiu 
em mais de 70%.

Mas o número de pessoas 
nos arredores da estação de 
Mito, na província de Ibaraki, 
e da estação de Gifu caiu ape-
nas 55,9%. A movimentação 
caiu 40,6% perto da estação 
de Hiroshima, e somente 
28,4% nos arredores da esta-
ção de Matsuyama, em Ehime

HOMENAGEM (20/04/2020)

Prefeitura da cidade de comediante 
japonês passa a aceitar mensagens 
de condolências

A prefeitura da cidade na-
tal de Shimura Ken, celebra-
do comediante japonês que 
morreu depois de contrair o 
novo coronavírus, começou a 
aceitar mensagens de condo-
lências em seu site.

Shimura morreu em março 
aos 70 anos de idade. Ele se 
tornou uma celebridade da te-
levisão japonesa na década de 
70, quando passou a integrar 
o grupo de comediantes The 
Drifters, que gozava de imensa 
popularidade no Japão.

A prefeitura do seu mu-
nicípio natal, Higashi-mu-
rayama, em Tóquio, instalou 
inicialmente um quiosque 
no centro da cidade para que 
simpatizantes depositassem 
flores. Contudo, o quiosque 
foi removido para evitar a 
disseminação do vírus.

A prefeitura aceitará men-
sagens até 16 de maio — qua-
dragésimo nono dia desde o 
falecimento. As mensagens 
serão, então, encaminhadas à 
família de Shimura.

CORONAVÍRUS/MÁSCARAS (19/04/2020)

Mais de 1,9 mil máscaras enviadas 
pelo governo japonês a gestantes 
chegaram sujas

O Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar Social 
do Japão revelou que algu-
mas das máscaras de pano 
oferecidas pelo governo a 
mulheres grávidas tinham 
manchas e sujeira.

Um total de 500 mil más-
caras começou a ser enviado a 
gestantes no país no dia 14 de 
abril. Esta é a primeira etapa 
de um plano que está em an-
damento desde sexta-feira para 
enviar duas dessas máscaras a 
todos os domicílios no Japão.

O ministério revelou que, 
até a noite de sexta-feira, 80 
municípios haviam infor-

mado que algumas másca-
ras vieram com manchas ou 
sujas com cabelo ou poeira. 
Mais de 1.900 delas estariam 
em tais condições e serão tro-
cadas por novas.

Ainda segundo repre-
sentantes do ministério, eles 
teriam exigido das várias 
empresas encarregadas da 
fabricação do produto que o 
problema não se repita. Essas 
mesmas firmas são responsá-
veis pelas máscaras que serão 
entregues a todos os domicí-
lios japoneses e elas têm de 
inspecionar o produto antes 
do envio.

CORONAVÍRUS/TURISMO (18/04/2020)

Pontos turísticos japoneses estão 
vazios após declaração de estado 
de emergência no país

Ruas nas cidades e locais 
turísticos populares no Japão 
estão tranquilos no primeiro 
final de semana desde que o 
estado de emergência pela 
epidemia do coronavírus foi 
ampliado para todo o territó-
rio nacional.

As famosas dunas de areia 
da província de Tottori, no 
oeste do Japão, estavam pra-
ticamente vazias no sábado.

A peregrinação pelos 88 
templos da ilha de Shikoku 
também foi afetada. Um dos 
destinos, o Templo Enmeiji da 
cidade de Imabari, província 
de Ehime, fechou o escritório 
que emite certificados da ro-
maria aos peregrinos. A asso-
ciação dos 88 templos pediu 
no sábado a todos os mem-
bros para que fechassem seus 
escritórios de certificados.
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O mundo não parou, ele 
simplesmente mudou. 
O meu primeiro con-

tato com o Covid-19 foi há 
exatamente 1 mês. Há sema-
nas, planejávamos o II Sim-
pósio de Organizadores de 
Festivais do Japão, que traria 
palestrantes do Brasil, Peru 
e México, além de 200 con-
vidados de todo Brasil para 
uma programação intensa de 
networking e troca de infor-
mações.

O evento estava progra-
mado para sábado e domingo, 
14 e 15 de março, e tudo cor-
ria bem. Na sexta-feira 13, 
quando chegamos ao local, 
fomos informados que o pre-
feito Bruno Covas havia proi-
bido a realização de eventos 
no município de São Paulo, 
por conta da Covid-19. Não 
explicaram que o decreto não 
se aplicava aos eventos priva-
dos, somente aos públicos.

Confesso que naquela 
hora, considerei a medida 
exagerada. Enfim, após os de-
vidos esclarecimentos e acer-
tos, mantivemos a programa-
ção apenas no sábado – com 
certo receio e muito cuidado. 
O palestrante do México veio 
(e ninguém ficou doente, gra-
ças a Deus). Por incrível que 
pareça, aqueles foram os últi-
mos dias “normais” que vive-
mos, pois logo depois entra-
mos em isolamento social.

Em poucos dias, a Co-
vid-19 mudou completa-
mente nossas vidas e nossas 
rotinas, e na minha opinião, 
as entidades da comunidade 
nipo-brasileira precisam se 
preparar muito bem para se 
adaptar ao novo mundo que 
nos aguarda. Será necessário 
que as entidades se adaptem 
imediatamente à Internet. 
Eventos não podem ser reali-
zados no momento, e mesmo 
quando voltarem, não terão 
a mesma escala e alcance. O 
cenário provável é que não 
teremos mais recursos para 
manter tantas entidades, cada 
uma trabalhando individual-
mente.

“O mundo mudou, e aque-
le mundo (de antes do coro-
navírus) não existe mais. A 
nossa vida vai mudar muito 
daqui para a frente, e alguém 
que tenta manter o status quo 
de 2019 é alguém que ainda 
não aceitou essa nova reali-
dade”, disse Átila Iamarino, 
doutor em microbiologia pela 
Universidade de São Paulo e 
pós-doutor pela Universidade 
Yale, para a BBC Brasil.

A OMS (Organização 
Mundial de saúde) estima 
que uma vacina leve 18 me-
ses para ser desenvolvida, 
afetando as nossas vidas por 
cerca de 2 anos. Essa pande-
mia vai fazer mudanças que 
levariam décadas serem fei-
tas em semanas ou meses. As 
empresas vão se reinventar, o 
trabalho será home office, as 
aulas serão online, a econo-
mia e as pessoas vão sofrer. 
Por outro lado, iniciativas de 
solidariedade também serão 
celebradas, e a nossa comuni-
dade sairá fortalecida.

Confira minha análise 
com algumas tendências para 
as entidades da comunidade 
nipo-brasileira:

1. Solidariedade em alta
A nossa comunidade tem 

muita união e coração soli-
dário, e como isso é bonito! 
Temos visto as principais 
entidades beneficentes da 
comunidade nikkei (nipo-
-brasileira), como Ikoi-no-
-Sono, Kibo-no-Iê, Kodomo-
no-Sono e Wajunkai se mo-
vimentando para promover 
diversas campanhas online. 

Um mundo novo para as entidades nikkeis, pós 
Covid-19

marcel uyeta

Além disso surgem iniciati-
vas diferentes e inspiradoras, 
como a chef Telma Shiraishi 
liderando projeto de refeições 
para a população de rua e jo-
vens comunicadoras como 
Claudia Nakazato (Yomitai), 
Tábita Saez Takayama (Vem 
pra Liba), Yumi Kakida (Iti-
goo), Thais Kato (Tsuru pela 
Vida) e Patrícia Takehana 
(Japao.br) – além desta que 
escreve esse artigo - doando 
seus talentos para a divulga-
ção da cultura e da comuni-
dade nikkei.

2. Menos é mais
É fato comprovado, a cri-

se financeira fará com que 
as pessoas recebam menos 
dinheiro, muitos não sabem 
como pagar as contas no fim 
desse mês. Dessa maneira, 
todos serão obrigados a re-
duzir hábitos de consumo e 
economizar. Além de não 
poderem contar com a recei-
ta dos eventos, as entidades 
verão o fluxo das doações di-
minuírem. Será necessário fa-
zer uma profunda e dolorosa 
transformação, pois chegará 
o momento em que a comu-
nidade simplesmente não terá 
mais fôlego para sustentar 
essa estrutura. Quando fala-
mos no panorama Brasil, são 
mais de 400 entidades nik-
keis em todo País. Será que 
faz sentido manter tantos kai-
kans (entidades) e kenjinkais 
(associações de províncias), 
com todos os custos de ma-
nutenção e operação ineren-
tes à cada entidade? Uma ci-
dade pequena precisa mesmo 
de 5 entidades nikkeis? Uma 
cidade grande precisa de um 
kaikan em cada bairro? Pre-
cisamos de tantas entidades 
diferentes, fazendo a mesma 
coisa? É algo para se pensar, 
não é mesmo?

3. Mudanças nos eventos  
e nos expositores

Os estudos mostram que 
mesmo depois que o isola-
mento acabar, a pandemia vai 
estimular novos hábitos entre 
a população, como receio de 
aglomeração, receio de con-
tato físico e o medo de ficar 
em locais fechados, sem cir-
culação de ar. Teremos que 
buscar oferecer o máximo de 
segurança, conforto e tran-
quilidade ao público nessa 
nova psicologia de eventos, 
criando uma sensação de 
“estar em casa”, importante 
especialmente nos pavilhões 
fechados, além de adaptar 
toda a arquitetura dos nos-
sos eventos, nossas áreas e 
nossos expositores, de modo 
a prevenir aglomerações e 
facilitar o acesso aos produ-
tos de higiene, como álcool 
gel e sabonete. E no aspecto 
financeiro, talvez seja neces-
sário diminuir o valor dos 
ingressos e os preços pratica-
dos na praça de alimentação 

e expositores, e pensar em 
novas plataformas de vendas 
e captação de recursos, como 
e-commerce e crowdfunding.

4. Novos modelos  
de vendas da praça  
de alimentação

Nesse período em que não 
podemos promover eventos,  
ou mesmo durante os even-
tos futuros, talvez o sistema 
de venda delivery ou takeout 
possa funcionar bem para 
algumas entidades que são 
especialistas em determi-
nado prato. Será uma venda 
solidária, para garantir que 
a entidade não fique sem re-
cursos. O serviço de entregas 
continuará em alta por muito 
tempo e pode se transformar 
em uma boa fonte de receitas, 
pois afinal, quem nunca so-
nhou em receber o maravilho-
so sonho da Kibô-no-Iê em 
casa?? Seria (literalmente) 
um sonho realizado!! Espero 
que alguém da diretoria da 
Kibo leia esse texto!! Sabe-
mos que essa logística não é 
usual para as associações e 
entidades nikkeis, e isso nos 
leva ao próximo ponto...

5. Adaptação às  
tecnologias

Em todas as entidades que 
participo, falo muito da im-
portância de estar na Internet 
e manter presença e intera-
ção nas mídias sociais. Mas 
a maioria absoluta das enti-
dades nikkeis não possuem 

nem mesmo site ou email, 
quanto mais Facebook, Ins-
tagram, Twitter, Youtube, 
atendimento via Whatsapp ou 
Telegram (ferramentas bási-
cas de social media). Os mais 
velhos insistem em reuniões 
presenciais, sendo que hoje 
podemos fazer call ou vide-
oconferência no Skype ou 
Zoom. Esse cenário de crise 
mostrará que só vai sobrevi-
ver aquela entidade que sou-
ber se integrar perfeitamente 
no ambiente online. A gente 
já vivia conectado ao celu-
lar. A diferença é que agora, 
só temos essa única conexão 
com o mundo. As entidades 
que não fizerem um trabalho 
proativo nesse ambiente, vão 
acabar.

6. Aprender com  
os mais jovens

Essa é a parte mais difícil. 
Os dirigentes e lideranças das 
entidades precisarão de muita 
humildade para enxergar que 
eles precisam aprender junto 
com os mais jovens sobre 
como caminhar e se posicio-
nar nesse mundo novo, para 
que suas entidades continuem 
existindo.

Muitas vezes os jovens 
passam as ideias e os con-
ceitos para os mais velhos e 
são simplesmente ignorados; 
fazer isso hoje é praticamente 
condenar a entidade, pois não 
existirá sobrevivência no mo-
delo tradicional, fora da In-
ternet.

7. Falta de voluntários e 
novas lideranças

Não é muito difícil adivi-
nhar que a maioria dos volun-
tários das entidades perten-
cem ao grupo de risco, pois 
são mais velhos, e por isso, 
precisam (ou deveriam) se 
resguardar. Dessa maneira, 
as entidades acabarão sofren-
do com a falta de voluntários 
para manter suas atividades. 
Nesse sentido, as associações 
que pensaram na frente e pre-
pararam lideranças jovens já 
lideram o cenário, pois terão 
pessoas fora do grupo de ris-
co para manter pelo menos as 
atividades básicas com segu-
rança. Para as entidades que 
ainda não possuem grupo de 
jovens, é urgente um plano de 
ação nesse sentido, visando a 
continuidade.

8. Novos voluntários  
em potencial

Outro ponto é que pela 
primeira vez em nossas vidas, 
temos muitos voluntários em 
potencial, que poderiam es-
tar ajudando as entidades de 
alguma maneira, pois temos 
tempo - o ativo mais impor-
tante - para doar. E após a 
pandemia, com a tendência 
do home office, é possível 
que as pessoas dediquem al-
guns horários livres em suas 
agendas para o trabalho vo-
luntário remoto, via internet. 
A Kodomo-no-Sono está 
utilizando essa possibilidade 
com brilhantismo, solicitan-
do voluntários para ajudar no 
projeto da Nota Fiscal Pau-
lista, e o projeto Abraço está 
mobilizando voluntários que 
saibam costurar máscaras ci-
rúrgicas. São ações pequenas 
que podem trazer grandes re-
sultados.

9. Tecnologia e experiências 
culturais imersivas

Iniciativas como a imer-
são “Japão em Sonhos” (Ja-
pan House) e “Japão Digi-
tal” (Pavilhão Japonês) são 
uma tendência para os nossos 
próximos eventos, pois co-
nectam o real com o virtual 
e promovem uma experiên-
cia de imersão, que nos re-
mete à sensação de conforto 
e “estar em casa”, em estado 
contemplativo, tranquilo. Os 
eventos e entidades da comu-
nidade nipo-brasileira podem 

se aproveitar também de seus 
acervos para promover tours 
virtuais e oferecer conteúdo 
online, para uma experiência 
interativa e cultural.

10. Educação e 
entretenimento online

Outra tendência fortíssi-
ma é o EAD – Educação à 
Distância, cuja expansão vai 
se acelerar no Brasil e no 
mundo. As entidades nikkeis 
podem preparar cursos, aulas, 
palestras, seminários, shows 
e lives online, com o intuito 
de divulgar os trabalhos e 
monetizar seus projetos. Esse 
conteúdo poderia ser feito 
em português e até mesmo 
em japonês, para atrair o pú-
blico nipônico. Sem querer 
me repetir, mas mostrando 
que está muito antenada com 
o momento atual, um ótimo 
exemplo é a Kodomo-no-
Sono, que pegou carona nas 
lives dos artistas nacionais e 
internacionais e vai promover 
uma live com o cantor Rick 
Akio.

Na minha avaliação, são 
iniciativas como essas, se-
guindo tendências, que vão 
possibilitar um novo caminho 
para as entidades nipo-brasi-
leiras, para que elas possam 
se reinventar e alcançar no-
vos patamares, nesse novo 
mundo que estamos criando 
juntos.

E você, como enxerga o 
mundo pós-Covid19?

*Erika Yamauti é jornalista, 
coordenadora de eventos e 
consultora, sendo conside-
rada uma das principais lide-
ranças jovens da comunidade 
nipo-brasileira. Desde 2008 
é uma das coordenadoras ge-
rais do Festival do Japão. Foi 
bolsista 2017 do “Programa 
de Convite a Descendentes 
de Japoneses da América La-
tina” e iniciou sua atuação na 
comunidade nipo-brasileira 
em 1998, na Comissão de Jo-
vens da Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa (Seinen 
Bunkyo), da qual foi presi-
dente em 2004, apoiando co-
memorações históricas como 
o Centenário da Imigração 
Japonesa, em 2008, e os 110 
Anos da Imigração Japonesa 
no Brasil, em 2018, entre ou-
tros projetos e entidades.

erika yamauti foi uma das palestrantes do 2º Simpósio dos organizadores de Festivais do Japão

realizado em março, 2º Simpósio foi um dos últimos eventos da comunidade antes da quarentena
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Guss Produções

Empresa especializada em gravar e editar audiovisuais dos mais 
variados ramos: pesca esportiva, institucionais para empresas, 
eventos, shows musicais etc. Nas filmagens, quando necessário, 
utiliza drones. Perfeito para montar o seu Portfolio Digital. Seu 

vídeo finalizado com qualidade, por profissionais 
qualificados. Divulgue a sua marca! Consulte sobre 
locação de equipamentos.  Estrada Henrique Fran-
chini, 2400, Votorantim, Embu Das Artes/SP - CEP 
06844-312.Mais informações no site: www.guss-
producoes.com.br e contato email: daniel@guss-
producoes.com.br

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

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 li-
nhas mono e multifilamentos. Para facilitar, as iscas artificiais es-
tão divididas por estilo ou peixe, sendo de água doce ou salgada. 
Veja os lançamentos e novidades da marca, no site www.morode-
conto.com.br  Visite, pesquise e compre! www.morodeconto.com.
br - email:contato@morodeconto.com.br ou fone (41)3244 5353      
Assista o programa Deconto Show de Pesca, na Rede CNT, todo do-
mingo 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 facili-
dade de ter o produto 
desejado através da sua 
mais nova loja de pesca na internet. Também tem plantas suculentas 
para decorar e energizar sua casa. Vestuário para pescarias, alicates, 
varas, molinetes, carretilhas, linhas, filtros, bombas, termostatos, 
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.
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Estamos no outono!! Por enquanto o sol continua a brilhar...
Previsões sinalizam dias de sol para os próximos dias, mesclando noites com temperaturas mais 
amenas, com boas perspectivas para quem tem e pode estar na beira dos lagos.

Por: Mauro Yoshiaki No-
valo

O verão se caracterizou 
por chuvas intensas o 
que ajudou imensamente 

para encher as represas paulis-
tas e deixá-las após tantos anos, 
num nível positivo para enfren-
tar o outono e inverno, normal-
mente marcado por poucas chu-
vas. 

O período de quarentena 
continua e além da Covid-19, o 
estado paulista ainda tem a in-
vestida da gripe H1N1, dengue, 
shikungunya, zica vírus e a febre 
amarela. Não está fácil a vida 
para os que tem mais de 60 anos, 
doentes crônicos ou que sofrem 
de problemas respiratórios. É se 
precaver, e tudo vai passar.

Com o sol que vigora na ca-
pital paulista, lagos particulares 
e tanques de pesque-e-pagues 
continuam com os peixes ativos, 
que partem com vontade para 
cima das iscas mais variadas, se-
jam naturais ou artificiais. 

Com o isolamento social, é 
a oportunidade de pegar dicas 
para aplicar quando tudo estiver 
liberado novamente. Para o pes-
cador de primeira viagem se dar 
bem, digamos sem precisar usar 
de muita técnica. Seguem algu-
mas dicas:

Conhecer a área 
Como em qualquer pescaria, 

primeiro você tem de saber quais 
espécies podem ser encontradas 
no local, e aí partir para o peixe 
desejado. Cada espécie terá uma 
isca mais apropriada, tralha cor-
reta e horários propícios para se 
obter o êxito na captura (infor-
mações facilmente obtidas com 
o responsável pelo local).

Cevar 
Os exemplares maiores, mais 

desconfiados, demoram mais 
para chegar no tumulto. Por 
isso, procure cevar para atrair os 
pequenos e aguarde um pouco 
antes de lançar a isca. Às ve-
zes compensa jogar uma maior 
quantidade de ração flutuante, e 
ao perceber grandes e escanda-
losos rebojos, este é o momento 
para posicionar a sua isca.

Isca 
Ração de peixe, cachorro e 

gato valem como isca. Se não ti-
ver furo, utilize um furador para 
perfurar e assim facilitar sua 
acomodação no anzol. Normal-
mente passamos duas a três is-
cas com furo e travamos a saída, 
fixando uma terceira ração na 
ponta do anzol. Antes de iscar: 
procure deixar a ração na água 
uns dois minutos para amolecer 
e ficar no ponto. 

Iscas vivas
Iscas naturais como grilo, 

bichos de pão e da laranja, mi-
nhoca, escargots e minhocuçus 
também podem ser utilizados. 
Melhor adquirir no local. Assim, 
sempre os terá bem vivos e sau-
dáveis – diferencial para atrair o 
peixe.

Embutidos
Queijo, mortadela e pedaços 

de salsicha completam o arsenal 
de iscas. O queijo é mais indi-
cado para os grandes redondos. 
Para eles tenha um empate de 
aço, se não a chance de ter sua 
linha cortada é grande. Morta-
dela cai no gosto dos catfishes e 
dos peixes de couro. A salsicha 
para matrinxãs, piaus e doura-
dos também tem a sua versão 
artificial. Para travar o anzol na 
salsicha, depois de cortar a isca 
no tamanho desejado e passar 
o anzol, é espetar pelo menos 
dois pedaços de macarrão (pa-
lito mais grosso que achar) no 
vão de abertura anzol . Assim 
não perde a isca nos arremessos 
e não prejudica os lagos com 
artigos inapropriados como por 
exemplo: palitos de dentes.

Tilápia maiores
Para capturar seu grande 

exemplar de tilápia, procure uti-
lizar uma massa mais doce ou 
bichinhos de pão. Use o apoia-
dor para seu conforto e manter 
a linha sempre esticada para 
perceber qualquer movimento. 
Se identificar a linha movimen-
tando devagarinho, fisgue! Ou-
tra opção é a ração artificial seja 
ela flutuante (cortiça, pelo, eva 

e etc) ou afundativa (miçanga e 
seus imilares). A ponteira inte-
ligente (ou “cagueta”) dispostas 
nas pontas das varas facilita a vi-
sualização da pegada na isca das 
mais astutas.

 
Redondos

Grandes redondos podem ser 
capturados com pedaços genero-
sos de pão francês e até nozes.  
Frutas como goiaba, acerola, pi-
tanga ou coquinho também en-
tram na lista de iscas. Mas não 
se esqueça de colocar um empa-
te de aço para preservar a linha 
dos dentes fortes desses peixes.

Imitação de ração combina-
do com ração flutuante na bóia 
cevadeira, costuma ser fatal para 
estes peixes nos dias quentes.

Doce na massa
Para turbinar sua isca, saiba 

que os redondos preferem massa 
com cheiro forte. O ideal é acres-
centar queijo e retirar o ingre-
diente doce. Para tilápia, troque 
o queijo pelo açúcar. Vale acres-
centar groselha ou essência de 
frutas como maracujá e laranja.

Mão na massa
Para facilitar a vida do pesca-

dor, há uma grande variedade de 
marcas de massas para todos os 
gostos e espécies de peixes. Elas 
já vêm prontas para serem usa-
das, bastando apenas moldar no 
tamanho desejado. Outras vêm 
em potes ou embalagens plásti-
cas, faltando adicionar água para 
dar liga. Acrescente o suficiente 
para poder moldar e não aperte 
sobre o anzol. Apenas posicione 
o anzol no meio da isca e en-
caixe. Se perceber que a massa 
está caindo no lançamento, dê 
mais liga - banana amassada re-
solve o problema.

Dica: para segurar melhor, 
usar os anzóis com mola e mol-
dar a massa em formato de co-
xinha.

Tempo quente
Nos dias quentes, fuja das 

áreas mais movimentadas do 
lago. O peixe não escuta, mas 
sente a vibração que é transmiti-
da pela água. Falar nas margens 

pode, mas correria 
assusta o peixe, que 
acaba se concen-
trando no centro 
ou em áreas mais 
profundas do lago. 
Nesse caso, se esti-
ver utilizando bóia, 
posicione sua isca 
perto da superfície, 
junto aos rebojos. 
Se estiver pescando 
no fundo, arremes-
se também nesta 
direção.

Para fotografar
Não faça uso de 

pano, apenas molhe 
as mãos para segu-
rar o peixe. Outro 
ponto importante é 

procurar mante-lo sempre na ho-
rizontal para não prejudicar seus 
órgãos internos. Carpas têm a 
boca frágil, assim, não utilizar os 
alicates de contenção tipo boga 
grip, que podem estourar a boca 
dessas espécies. Procure manu-
seá-los com cuidado e segurança 
no menor tempo possível.

Cuidado com o espinho
Tilápias podem ser retiradas 

da água, segurando-as firme-
mente na parte de baixo da boca. 
As grandes merecem mais aten-
ção - cuidado com os espinhos 
do dorso. Aqui o alicate de con-
tenção resolve o problema com 
segurança, sem ser preciso tocar 
no peixe.

Na varinha de mão
Se estiver somente com vari-

nha de mão, procure ficar junto 
da entrada ou saída de água doce 
do lago. Na entrada, a oxige-
nação é das melhores devido à 
movimentação. Na saída, é para 
onde vai parar a ração flutuante 
lançada no lago, concentrando 
os peixes. Utilizando pequenas 
bóias você pode posicionar sua 
isca na altura desejada - se for 
de fundo, eliminar a bóia. Vale 
lembrar que onde tem peixe pe-
queno, os grandões estão sempre 
na espreita.

Vai chover?
Excelente... Nuvens escuras 

e probabilidade de chuva forte? 
Fique atento e preparado por-
que um pouco antes de cair o 
temporal, os peixes vão comer 
como loucos. E logo depois do 
aguaceiro é boa hora para voltar 
a pescaria.

Chovendo...
Durante o período da chuva, 

opte pela meia-água ou fundo. 
Na meia-água, coloque bóias 
coloridas para melhorar a vi-
sualização. Os peixes tendem a 
descer até encontrar uma zona 
de temperatura confortável. 
Caso estejam ocorrendo raios 
e trovoadas, atenção, as varas 
atuam como para-raios portanto 
abaixe-as todas no chão e PARE 
imediatamente a pescaria.

Olho na linha
Se o local for livre de estru-

turas como galhadas, monofila-
mento de 10 a 20 lb no molinete 
ou carretilha, completando com 
líder de 20 lb. Um pequeno em-
pate ajuda nos peixes com den-
tição. Para pacus ou peixes de 
couro, linha 15lb, com empate 
de aço.

Plugs e spinners
Utilizando iscas artificiais, a 

fisgada tem de ser rápida. O pei-
xe percebe a artimanha e larga a 
isca.  Pequenos plugs ou spin-
ners rendem bem.

Eficiência
Bóias cevadeiras aumentam 

as chances de fisgada, uma vez 
que permitem que a isca fique 
nas proximidades da ceva libe-
rada. Se acertar na cor da ração 
artificial suas chances aumentam 
e muito!

Fricção do molinete
Ao utilizar molinete ou car-

retilha, procure deixar a fricção 
quase fechada, só abrindo caso 
sinta que o peixão é maior do 
que esperava. A linha solta fa-
cilita ao peixe escapar do anzol, 
além da folga permitir que ele 
passeie pelo lago - o que pode 
significar linha embaraçada com 
a dos outros pescadores.

Material básico
Não esqueça do boné e ócu-

los escuros. A cadeira sempre 
dá mais conforto na pesca prin-
cipalmente na pesca de esperas 
com isca natural, se for dobrável 
vai facilitar e muito a sua guarda 
e transporte.

Tralha completa
Tenha sempre um alicate tra-

va peixe e um de bico para re-
tirar o anzol da boca do peixe. 
Apoiadores e salva varas com-
plementam sua tralha. Se quiser 
saber o peso, é usar o alicate de 
contenção com balança - menos 
para os peixes de bocas frágeis, 
como as carpas. 

Sempre o recomendável, é 
não retirar o peixe dágua e se o 
fizer que seja no menor tempo 
possível e com segurança! Ja-
mais deixar o peixe se debater 
no chão.

Ótimas pescarias!

APOIO

Guss Produções 
www.gusproducoes.com.br

Maré Iscas 
www.mareiscas.com.br

Massas e Produtos Petersen 
www.petersen.com.br

Deconto Iscas Artificiais 
www.morodeconto.com.br

Moro Fishing 
www.morofishing.com.br

Piscicultura Chang 
www.pisciculturachang.com.br

Uhobby 
www.uhobby.com.br



8 São Paulo, 21 de abril de 2020JORNAL NIPPAK

chicohanda@yahoo.com.br

Entre a loucura e a sanidade
A pergunta que me tira as 

noites de sono é a seguinte: 
que tipo de livro escolhemos 
em determinados momentos 
de nossa vida? É uma questão 
importante. Acho que alguns 
títulos nos chegam às mãos no 
momento exato para respon-
der a dúvidas. Outrora tinha 
lido “A Montanha Mágica”, 
de Thomas Mann, depois me 
chegou “O Alienista”, de Ma-
chado de Assis. Numa feira de 
livro, deparei-me certa vez com 
“Enfermaria no.6”, de Anton 
Tchekhov. Sabia do que se tra-
tava, pois tinha lido um comen-
tário a respeito. Na ocasião, fi-
cou somente a esperança de que 
leria algum dia. Isso aconteceu 
nestes dias de outono sombrio, 
de isolamento social.

Mas o que estes têm em 
comum? O assunto principal é 
a doença e o seu contágio por 
quem encontra-se próximo. 
A situação se repete em todos 
eles. Alguém, como é o caso 
de Hans Castorp, de “A Mon-
tanha Mágica”, que vai a um 
sanatório nas montanhas da 
suíça visitar o seu primo tu-
berculoso Joachim Ziemssen. 
Nesta visita, ele próprio acaba 
se internando. Por algum mo-
tivo, também acabou se tor-
nando um desses infectados. 
O caso de Machado de Assis, 
em “O Alienista”, o próprio 
médico Simão Bacamarte que 
trabalha como psiquiatra num 
sanatório que, detentor de teo-
rias duvidosas, impõe sansões 
aos habitantes de uma cidade 
ao internar alguns por compor-
tamentos fora do comum. No 
final, numa espécie de sátira, 
ele próprio conclui que, era ele 
justamente o enfermo.

Se Machado de Assis pu-
blicou esta novela em 1882, a 
de Anton Tchekhov é de 1892. 
Este período do final do século 
XIX é quando a medicina em 
franca expansão colocava dú-
vidas acerca das teorias diver-
sas em relação à loucura e sa-
nidade. É a época de Sigmund 
Freud e outros como ele que 
tentavam desvendar os mis-
térios da alma, a que denomi-
nava de psiquê. Também auto-
res russos como Dostoievsky, 
Tolstoi e, incluo, Tchekhov ex-
ploravam temas controversos 
a respeito do comportamento 
humano no seu aspecto mais 
subterrâneo. Certa vez pergun-
tei a um médico de origem rus-
sa, a quem me submeto todos 
os anos para uma avaliação 
de minhas condições físicas e 
outras, se poderia dar início à 
leitura de Dostoievsky. Ele me 
disse: esta literatura russa é 
para poucos, somente para os 
preparados”. Isso quer dizer, 
importava a forma de lê-la. 
Seria como uma literatura dis-
tanciada ou a que nos tocasse 
diretamente.

De fato, ler “Enfermaria 
no.6” aconteceu justamente 
agora. Nem sabia que tinha o 
livro, sendo esta parte de uma 
coletânea, com tradução de 
Maria Jacintha e Boris Schnai-
dermann, de 1982, publicação 
da Editora Abril, São Paulo. Os 
próprios questionamentos de 
Tchekhov como médico e con-
tista marcam profundamente 
os protagonistas desta obra. O 
seu estilo é de profundo rea-
lismo, sem muitos enfeites ou 
elaborações metafísicas. Ele é 
direto. Assim deveria agir um 
médico, cuja clareza é uma 
exigência da profissão. Entre-
tanto, a objetividade que de-
fende no campo da fisiologia, 
ainda que tente, a subjetividade 
russa é um fator de criatividade 

deste autor.
O personagem principal de 

“Enfermaria no.6” é o médico 
Andrei Iefimitch, que depois 
de formado e rico em ideias 
boas, se dirige a um hospital 
no interior da Rússia no tempo 
dos czares. Trata-se de um 
mundo atrasado, formando em 
grande parte por camponeses, 
conhecidos por mujique. São 
simples, supersticiosos e indo-
lentes. Naquele hospital existe 
a Enfermaria no.6, em que se 
encontram cinco internados, 
dos quais um é de condição 
nobre, os outros pequenos bur-
gueses. É com o nobre que Iefi-
mtch vai adentrar no mundo da 
insanidade e sanidade. Nesse 
caso, seria justamente o ou-
tro, Ivan Dmitrich Gromov, o 
paciente que deveria ser cui-
dado. Pessoa de boa educação, 
Gromov poderia ser conside-
rado alguém normal, se não 
se encontrasse internado. Mas 
Gromov tem mania de perse-
guição, por isso quando chega 
a noite inquieta-se, anda de 
um lado para outro de maneira 
desordenada. Antes teria traba-
lhado como oficial de justiça 
e amanuense (copista). Longe 
dos familiares, foi isolado e 
mandado para aquele hospital. 
Os hospitais eram considera-
dos lugar de isolamento social, 
em que os enfermos, principal-
mente os de doenças contagio-
sas e também os doentes do es-
pírito eram colocados. Era um 
processo de higienização, para 
que o resto da população não 
se contaminasse. Como que os 
enfermos fossem indesejados, 
assim afastados para o bem da 
maioria.

Num certo momento, em 
diálogos constantes, que Iefi-
mtch estabelece com Gromov, 
cada vez mais entusiasmado 
com a postura deste, acaba 
reconhecendo que o seu ide-
alismo não se coaduna com a 
realidade. Gromov tinha muito 
a falar. Cabia a Iefimtch apenas 
ouvir e avaliar o próprio entu-
siasmo. Havia nele mais ideias 
do que propriamente experiên-
cia com o mundo. Nisso, Gro-
mov tinha o suficiente. Disse 
ele “eu amo a vida, amo-a 
apaixonadamente! Tenho ma-
nia de perseguição, um medo 
contínuo e torturante, mas há 
momentos em que a sede de vi-
ver se apossa de mim, e então 
tenho medo de perder o juízo”.

Enquanto Iefimtch manti-
nha a postura de médico, os ou-
tros enfermos, tudo acontecia 
conforme as regras. Mas havia 
algo de errado. Afinal negavam 
a vida e continuavam repetindo 
gestos e atitudes como sempre 
fizeram, de acordo com as nor-
mas estabelecidas no mundo. 
Para Gromov, eram os que 
estavam fora do hospital os 
enfermos, submetendo os ou-
tros a uma situação de exclu-
são. Quando Iefmitch contrai 
dívidas devido uma viagem, 
ele próprio fica a mercê da 
sociedade que pertence. Um 
ser à margem neste momento, 
portanto deve ficar isolado. 
Torna-se mais um ocupante da 
Enfermaria no.6.

O grau de sanidade e lou-
cura é separado por uma linha 
muito tênue, principalmente 
nos dias atuais em que a in-
certeza ou determinadas “cer-
tezas” geram um mundo de 
ponta cabeça. É quando alguns 
acólitos não se cansam a dizer 
a qualquer afirmação “amem”. 
Apenas se submetem... Como 
Gromov provavelmente não 
faria isso, para o bem social, 
fica internado.
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JAPÃO CONTEMPORÂNEO

A Japan House São 
Paulo segue apresen-
tando semanalmente 

em suas redes sociais o pro-
jeto #JHSPONLINE como 
forma de reforçar e manter 
o compartilhamento das di-
ferentes vertentes do Japão 
contemporâneo para os apai-
xonados pela cultura nipô-
nica. A programação especial 
é apresentada por meio do 
Instagram, Facebook, Twitter 
e YouTube, com diferentes 
conteúdos e temas que abor-
dam tradições, dicas, curiosi-
dades e atividades para entre-
ter e informar online.

Entre os diversos assun-
tos e atividades programados 
para este período estão um 
passo a passo para aprender 
diferentes usos da técnica mi-
lenar japonesa do Furoshiki 
(amarração com tecido qua-
drado utilizando apenas nós) 
e também de Origami (arte 
secular japonesa de dobrar 
papel criando a imagem de 
seres ou objetos). Seguindo 
o tom dos conhecimentos 
manuais, a arte da ikebana 
(arranjo floral japonês), é en-
sinada em vídeo por Emiko 
Miji, da Associação de Ikeba-
na do Brasil.

O segundo episódio de 
postagens sobre filosofias 
japonesas tem como tema o 
wabi sabi, que reforça a exis-
tência do belo em todas as 
coisas, concretas ou não, im-
permanentes e incompletas, e 
da importância de se aceitar e 
contemplar o processo delas. 
Retratando aspectos de ceri-
mônias importantes no Japão, 
a do chá ganha espaço por 
meio de um vídeo com a ce-
ramista Hideko Honma, ensi-
nando as diferenças entre Yu-
nomi, Chawan e Xícara Oci-
dental. Em outro momento, o 
hashi (ou talheres japoneses) 
que é um conhecido utensílio 
presente durante as refeições, 
ganha ilustrações que expli-
cam como ser utilizado, entre 

Projeto #jhsponline prossegue 
até 1 de maio nas redes sociais

divulgação

outras curiosidades.
A novidade da nova fase 

está no JHSP recomenda, 
série especial semanal em 
que os colaboradores da ins-
tituição dão dicas culturais 
de filmes, livros e músicas 
da cultura japonesa. Seguem 
na programação toda quinta-
-feira o #tbt de uma das ex-
posições mais pedidas pelos 
seguidores e os resgates do 
podcast da Japan House São 
Paulo, desta vez o terceiro 
episódio traz para o público 
uma análise do livro “Queri-
da Konbini”, de Sayaka Mu-
rata, considerado um retrato 
realista e satírico da socie-
dade contemporânea e sua 
obsessão com a normalidade, 
o trabalho e o sexo.

Confira a programação da 
#JHSPONLINE para o perí-
odo: 

Quinta-feira (23/04) 

#TBT
Toda a quinta-feira é dia de 
#tbt com a exposição mais 
votada pelo público através 
dos stories no Instagram da 
@japanhousesp

Sexta-feira (24/04)

Hashi: Como usar 
Por meio de ilustrações será 
explicado como se usa o 
hashi, além de curiosidades 
sobre este utensílio.

Sábado (25/04)

JHSP recomenda
Nova série em que os colabo-
radores da Japan House São 
Paulo compartilham sema-
nalmente dicas culturais de 
filmes, livros e músicas da 
cultura japonesa, com uma 
breve explicação sobre suas 
indicações.

Segunda-feira (27/04) 

Origami
Um vídeo com passo a passo 
ensina a arte de fazer Origa-
mi.

Terça-feira (28/04) 

Sayaka Murata:  
Episódio 3 do podcast
Dia de resgate do terceiro epi-
sódio da série de podcasts do 
centro cultural, que nesta pri-
meira temporada aborda a li-
teratura japonesa. A conversa 

é em torno do livro “Querida 
Konbini”, de Sayaka Murata.

Quarta-feira (29/04)

Ikebana: Como montar um 
arranjo em casa, com Emiko 
Miji
Emiko Miji, da Associação 
Brasileira de Ikebana ensi-
na por meio de vídeo como 
montar a uma ikebana (arte 
do arranjo floral) em casa.

Quinta-feira (30/04)

Toda a quinta-feira é dia de 
#tbt com a exposição mais 
votada pelo público através 
dos stories no Instagram da 
@japanhousesp

Sexta-feira (01/05)

JHSP recomenda
Nova série em que os colabo-
radores da Japan House São 
Paulo compartilham sema-
nalmente dicas culturais de 
filmes, livros e músicas da 
cultura japonesa, com uma 
breve explicação sobre suas 
indicações.

Acompanhe a JAPAN HOU-
SE São Paulo nas redes so-
ciais: 
Site: www.japanhouse.jp/sa-
opaulo  
Facebook: www.facebook.
com/JapanHouseSP/ 
Instagram: @japanhousesp 
Twitter: //twitter.com/japa-
nhousesp 
Youtube: www.youtube.
com/japanhousesaopaulo 

 

JAPAN HOUSE São Paulo – 
Avenida Paulista, 52

A sede do centro cultural se-
gue com as atividades sus-
pensas, em conformidade 
com as orientações dadas 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo visando contribuir 
para a não disseminação do 
coronavírus (COVID-19).

emiko miji ensina, por video, como montar uma ikebana em casa

dia 27 video mostra passo a passo a arte do origami
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