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Já estamos com saudades, 
é verdade. Mas em tempos 
de isolamento por causa 
do novo coronavírus, não 
restava outra alternativa 
ao Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão) a não ser can-
celar o 23º Festival do Ja-
pão, que seria realizado de 
10 a 12 de julho, no São 
Paulo Expo Exhibition & 

Convention Center. A de-
cisão, difícil – diga-se de 
passagem – foi tomada na 
reunião da diretoria, no 
último dia 19. Até então, 
o presidente da Comissão 
Executiva, José Taniguti, 
ainda tinha um “fio de es-
perança”. “Mas, por una-
nimidade, decidimos adiar 
para o ano que vem”, disse 
ele ao Jornal Nippak. 

Preocupado com a situação, Kenren 
adia 23º Festival do Japão para 2021

Quem diria que a união en-
tre os descendentes de dois 
grupos de imigrantes deixa-
ria um enorme legado para 
a agricultura brasileira. Essa 
é a origem do Sistema de 
Plantio Direto, técnica que 
surgiu na década de 70 e é 
considerada um dos prin-
cipais fatores de produtivi-
dade da agricultura brasi-
leira. Tudo começou com o 
produtor Herbert Bartz, de 
Rolândia, que se aliou com 
os produtores nikkeis de 
Mauá da Serra e dos Cam-
pos Gerais, na aplicação de 
uma técnica de combate à 
erosão do solo de a partir do 
semear sobre a palhada. 

Plantio Direto, de Mauá da Serra para o Mundo
reprodução
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2ª edição do Simpósio de Organizadores 
surpreende participantes

aldo shiguti

Recém-eleita presidente 
da Associação de Ike-
bana do Brasil, Cristina 
Sototuka quer trabalhar 
para integrar todas as es-
colas filiadas à entidade 
e promover a sua prática 
“em todas as instâncias”. 
“Queremos trabalhar tam-
bém em eventos e com 
crianças”, disse Sototuka, 

que assumiu no dia 16 de 
janeiro, no lugar de Eris-
son Thompson Júnior, que 
comandou a associação 
por quatro mandatos (oito 
anos). Cristina terá como 
vice-presidente a ex-pre-
sidente do Bunkyo (Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social), Harumi Goya.

Nova diretoria da 
Associação de Ikebana do 
Brasil quer integrar todas as 
escolas

aldo shiguti
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Os frascos com àlcool em 
gel espalhados pelas me-
sas dos ambientes do São 
Paulo Expo e a maneira de 
se cumprimentar, com o 
tradicional aperto de mão 
e os calorosos abraços e 
beijos sendo substituidos 
por outros – o preferido 
foi mesmo o “modo japo-
nês” – davam indícios que 

a 2ª edição do Simpósio de 
Organizadores de Festivais 
do Japão realizado no úl-
timo dia 14, tinha muito 
mais para discutir do que o 
estabelecido inicialmente, 
ou seja,  apresentar novas 
ferramentas, buscar solu-
ções conjuntas e promo-
ver networking entre os 
organizadores de Festivais 

do Japão de todo o Brasil. 
Realizado pelo Consulado 
Geral do Japão em São 
Paulo e pelo Kenren (Fe-
deração das Associações 
de Províncias do Japão no 
Brasil), esta segunda edi-
ção reuniu representantes 
de cerca de 80 entidades de 
32 cidades de 13 estados 
brasileiros.

COMUNICADO IMPORTANTE
Em virtude da pandemia de coronavírus e 
por determinação da OMS (Organização 

Mundial da Saúde), o Jornal Nippak 
comunica que estão suspensas todas as 

atividades a partir de 24/03 por um período 
de 30 (trinta) dias.

Informamos ainda que as assinaturas 
que vencerem neste período serão 

automaticamente prorrogadas sem ônus 
para o assinante.

Contamos com a colaboração e compreensão 
de todos para juntos superarmos essa grave 

crise.
JORNAl NIPPAk
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O governador de São 
Paulo, João Doria anunciou 
nesta segunda-feira (23) um 
acordo com a Comgás para 
suspender, a partir desta 
segunda-feira (23) até 31 de 
maio, as ações de interrupção 
de fornecimento de gás de 
consumidores residenciais e 
pequenos comércios. A me-
dida é voltada para os imó-
veis que consomem até 500 
m³/mês, conforme a média 
de consumo do primeiro bi-
mestre deste ano. A medida 
também será válida para hos-
pitais e unidades de saúde.

Durante o mesmo período, 
as indústrias serão isentas do 
consumo mínimo obrigatório 
do volume contratado e não 
retirado. As medidas fazem 
parte das ações anunciadas 
pelo Governo de São Paulo 
para combater o impacto eco-
nômico da disseminação do 
coronavírus.

“Até 31 de maio de 2020, 
nenhuma residência, ne-
nhum centro de consumo 
de gás encanado, através da 
Comgás, poderá interromper 
o fornecimento de gás. Pedi-
mos e fomos atendidos pelo 
Comgás, que compreendeu a 
importância deste momento, 

suspendendo multas para in-
dústrias que não consumirem 
o mínimo previsto em con-
trato. Evidentemente, há uma 
demanda menor, mas não ha-
verá multa para estas empre-
sas”, disse Doria.

A decisão foi tomada pela 
empresa após conversa com 
a Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente e com 
a Agência Reguladora, a Ar-
sesp. As ações de interrupção 
de fornecimento de gás pode-
rão ser feitas apenas em casos 
de emergência. Informações 
atualizadas serão comunica-
das à população por meio dos 
canais oficiais do Governo do 
Estado.

Álcool etílico 70% – O setor 
privado também se mobiliza 
com o Governo do Estado 
para auxiliar no combate ao 
novo coronavírus. O grupo 
Cosan obteve autorização da 
Anvisa para produzir álcool 
etílico 70% para limpeza e 
assepsia. Inicialmente, serão 
distribuídos quatro mil litros 
aos hospitais da rede pública 
na Grande São Paulo.

(do site do Governo do Es-
tado de São Paulo)

cOrONAvíruS/SAÕ PAulO

SP faz acordo com comgás 
para suspender corte de 
residências, comércios e 
hospitais

SAÚDE

Teve início nesta segun-
da-feira (23) a Cam-
panha Nacional de Va-

cinação contra a Gripe. De 
acordo com Ministério da 
Saúde, nesta primeira etapa 
os públicos prioritários são 
idosos e trabalhadores da 
saúde. Mais duas etapas se-
rão realizadas para públicos 
diferentes.

Ao todo, a campanha pode 
atingir cerca de 67,6 milhões 
de pessoas em todo o país. 
A meta é vacinar, pelo me-
nos, 90% de cada um desses 
grupos até o dia 22 de maio. 
Para alcançar esse público 
foram investidos R$ 1 bilhão 
na aquisição de 75 milhões de 
doses da vacina.

O dia “D” de mobiliza-
ção nacional para a vacina-
ção acontece em 9 de maio 
(sábado). Nessa data, os 41 
mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender a todos 
os grupos prioritários. Neste 
ano, a campanha foi anteci-
pada de abril para março para 
reforçar a proteção aos públi-
cos prioritários contra os ví-
rus mais comuns da gripe.

Novo coronavírus – A vaci-
na contra influenza não tem 
eficácia contra o coronaví-
rus. No entanto, em virtude 
da pandemia de coronavírus, 
poderá auxiliar profissionais 
de saúde na exclusão do diag-

campanha de vacinação contra 
gripe começa em todo o país

marcelo camargo/agência brasil

nóstico para o covid-19, já 
que os sintomas são pareci-
dos.

Segundo o ministério, 
casos mais graves de infec-
ção por coronavírus têm sido 
registrados pelo mundo em 
pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no Brasil. 
Por isso, a primeira etapa da 
campanha contempla esse 
público.

Próximas etapas – A etapa 
seguinte da campanha terá 

início no dia 16 de abril, com 
o objetivo de vacinar doentes 
crônicos, professores (rede 
pública e privada) e profissio-
nais das forças de segurança. 
A última fase, que começa 
no dia 9 de maio, dará prio-
ridade a crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, pessoas 
com 55 a 59 anos, gestantes, 
puérperas (até 45 dias após o 
parto), pessoas com deficiên-
cia, povos indígenas, funcio-
nários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 
a 21 anos sob medidas socio-

educativas e população pri-
vada de liberdade.

Até o momento, o Minis-
tério da Saúde enviou aos 
estados 15 milhões de doses 
e mais 4 milhões serão distri-
buídas até o fimde março.

A vacina, composta por 
vírus inativado, é trivalente 
e protege contra os três ví-
rus que mais circularam no 
Hemisfério Sul em 2019: In-
fluenza A (H1N1), Influenza 
B e Influenza A (H3N2).
(Graça Adjuto, da Agência 
Brasil)

ao todo, a campanha pode atingir cerca de 67,6 milhões de pessoas em todo o país

O presidente Jair Bol-
sonaro avisou, nesta terça-
-feira, nas redes sociais, que 
revogou o Artigo 18 da Me-
dida Provisória (MP) 927, 
que permitia a suspensão do 
contrato de trabalho por até 
quatro meses sem salário. O 
Artigo 18 previa que, durante 
o estado de calamidade pú-
blica, o contrato de trabalho 
poderia ser suspenso por até 
quatro meses, para participa-
ção do empregado em curso 
de qualificação profissional 
não presencial, oferecido pela 
empresa ou por outra institui-

cOrONAvíruS/BrASIl

Presidente revoga artigo que suspendia 
contrato de trabalho

ção. Essa suspensão poderia 
ser acordada individualmente 
com o empregado e não de-
pende de acordo ou conven-
ção coletiva.

A MP 927 traz outras 
medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de 
calamidade pública no país e 
da emergência em saúde pú-
blica decorrente da pandemia 
da covid19. A MP entrou em 
vigor neste domingo (22) ao 
ser publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União, 
e tem validade de 120 dias 
para tramitação no Congresso 

Nacional. Caso não seja apro-
vada, perde a validade.

Entre as medidas estão o 
teletrabalho, a antecipação de 
férias, a concessão de férias 
coletivas, o aproveitamento 
e antecipação de feriados, o 
banco de horas, a suspensão 
de exigências administrativas 
em segurança e saúde no tra-
balho, o direcionamento do 
trabalhador para qualificação 
e o adiamento do recolhimen-
to do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).
(Narjara Carvalho, da 
Agência Brasil)

artigo previa que durante o estado de calamidade, o contrato poderia ser suspenso por até 4 meses

isac nóbrega/agência brasil



São Paulo, 24 de março de 2020 3JORNAL NIPPAK

cOMuNIDADE/fEStIvAIS DO jAPãO

Os frascos com àlco-
ol em gel espalhados 
pelas mesas dos am-

bientes do São Paulo Expo e a 
maneira de se cumprimentar, 
com o tradicional aperto de 
mão e os calorosos abraços 
e beijos sendo substituidos 
por outros – o preferido foi 
mesmo o “modo japonês” – 
davam indícios que a 2ª edi-
ção do Simpósio de Organi-
zadores de Festivais do Japão 
realizado no último dia 14, 
tinha muito mais para discu-
tir do que o estabelecido ini-
cialmente, ou seja, apresentar 
novas ferramentas, buscar so-
luções conjuntas e promover 
networking entre os organiza-
dores de Festivais do Japão de 
todo o Brasil.

Realizado pelo Consulado 
Geral do Japão em São Paulo 
e pelo Kenren (Federação das 
Associações de Províncias do 
Japão no Brasil), esta segunda 
edição reuniu representantes 
de cerca de 80 entidades de 
32 cidades de 13 estados bra-
sileiros. “Não dá para com-
parar com o primeiro porque 
desta vez a gente colocou 
palestrantes para falarem du-
rante 30 minutos, uma hora. 
Esteve presente o cônsul ge-
ral do Japão em São Paulo e o 
Gioji Okuhara, que falou so-
bre o cenário macroeconômi-
co, além de André Eleutério, 
da NEC, que abordou sobre as 
tecnologias que  transformam 
o mundo”, disse o vice-presi-
dente do Kenren, Toshio Ichi-
kawa, acrescentando que, “no 
geral, as palestrs agradaram 
bastante”. “Numa escala de 
0 a 100, acredito que atingi-
mos entre 85 e 90”, comentou 
Ichikawa.

Naquele dia, porém, os 
comentários paralelos entre 
os participantes giravam em 
torno do aumento de casos do 
novo coronavírus que, como 
disse Toshio Ichikawa, está 
sendo o grande desafio para 
os organizadores dos Festi-
vais do Japão deste ano.

O próprio Simpósio, que 
chegou a ser cancelado, teve 
sua programação alterada 
de dois para apenas um dia., 
o que provocou uma baixa.
Ainda assim, havia um certa 
esperança de que o 23º Festi-
val do Japão pudesse ser rea-
lizado.

Durante a semana, porém, 
com o agravamento da situ-
ação e o avanço dos casos 
de contaminações no país, 
muitos eventos começaram 
a ser cancelados, um a um. 
Restava o maior deles. Até 
que o anúncio que todos já 
esperavam veio em forma de 
comunicado publicado nas re-
des sociais no último dia 19, 
“adiando” o 23º Festival do 
Japão para 2021.

Apesar de otimista, o pró-
prio Ichikawa parecia prever 
o que viria pela frente. “ Se 
você olhar os próximos dias e 
os próximos meses com o ví-
rus, todos tem que se preocu-
par, todos tem que reprensar 
como planejar e como cuidar 
de sua vida. Tudo isso tem 
que ser pensado. Não serão 
dias confortáveis para todos”, 
disse Ichikawa ao Jornal 
Nippak.

Novidades – Mas indepen-
dente do anúncio de adiamen-
to do Festival do Japão, o 2º 
Simpósio dos Organizadores 
dos Festivais do Japão apre-
sentou conteúdos e palestran-
tes que agregaram novidades 
para os participantes. Além 
do cônsul geral do Japão em 
São Paulo, Yasushi Noguchi, 
e do presidente da  Comissão 
de Relações Empresariais do 
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social), Gioji 

Apesar do ‘adiamento’ do fj, 2º Simpósio de 
Organizadores surpreende participantes

aldo shiguti

Okuhara, de Toshio Ichikawa 
e André Eleutério (NEC), par-
ticiparam Fernando Carmona 
(gerente de conteúdo do Rio 
Matsuri); Neusa Shirata Iso; 
Everton Arashiro; Erika Ya-
mauti; Roberto Sekiya; Clau-
dio Oikawa (vice-presidente 
Cultural e Esportivo da Asso-
ciação Espoortiva e Cultural 
Nipo-Brasileira de Campo 
Grande); a secretária de Cul-
tura e Turismo de Campo 
Grande (MS), Melissa Ta-
maciro, o Chefe de Gabinete 
da Casa Civil do Governo do 
Estado de São Paulo, Carlos 
Koji Takahashi, o coordena-
dor de eventos da Secretaria 
Municipal de Turismo de SP, 
Vander Lins e o vereador Au-
rélio Nomura.

Comunidade nikkei – Abrin-
do a série de palestras, o côn-
sul Yasushi Noguchi destacou 
a importância dos Festivais 

do Japão realizados Brasil 
afora.  “Os Festivais do Japão 
são muito importantes porque 
divulgam a cultura japonesa, 
o pensamento, a disciplina e 
o espírito japonês. Por isso, 
o governo japonês quer con-
tinuar apoiando estas ativida-
des não só em São Paulo mas 
também em outros estados 
do Brasil e em outros países 
da América Latina”, disse 
Yasushi Noguchi, que falou 
sobre “A importância da co-
munidade nikkei e a relação 
do governo japonês com a co-
munidade nikkei”.

Segundo ele, desde que 
chegou em São Paulo, em ou-
tubro de 2017, para trabalhar 
e morar pela primeira no Bra-
sil, ficou impressionado com 
a presença da comunidade ja-
ponesa no país. “Tinha algum 
conhecimento sobre a comu-
nidade nikkei no Brasil e em 
São Paulo, especificamente, 

mas o que encontrei aqui su-
perou minha imaginação”, 
afirmou o cônsul, que lem-
brou a história de sofrimento 
e superação dos primeiros 
imigrantes no Brasil.

Segundo ele, graças à ima-
gem construída pelos pionei-
ros, que resultou em uma re-
lação de respeito e confiança 
com os brasileiros, as marcas 
japonesas alcançaram êxito, 
“apesar das dificuldades de se 
fazer negócios no Brasil de-
vido à burocracia e impostos 
muito complicados”. 

Em contrapartida, conta, 
as empresas japonesas tam-
bém dão muita importância 
à relação com a comunidade 
japonesa no Brasil. “Como 
resultado, muitas empresas 
participam do Festival do Ja-
pão de São Paulo e também 
contribuíram muito para re-
formar o Museu Histórico da 
Imigração Japonesa no Brasil. 
Isso significa que as empresas 
japonesas valorizam muito a 
comunidade japonesa”, disse 
ele, que citou, como exemplo, 
a Honda e a Toyota, além da 
Daiso.

Yasushi Noguchi destacou 
ainda as contribuições japo-
nesas para o Brasil, como na 
gastronomia, na cultura e nos 
esportes, principalmente nas 
artes marciais, com o judô. 
“Talvez tenha assistido mais 
apresentações de taiko aqui 
no Brasil do que quando mo-
rava no Japão”, brincou o 
cônsul, que explicou também 
que aprecia a divulgação da 
culinária japonesa que ocorre 
no Festival do Japão.

Adaptações – “É certo que 
a gastronomia japonesa so-
freu uma adaptação, mas isso 
é positivo. O yakissoba, por 
exemplo, é diferente. Mas a 
adaptação é necessária. Im-
portamos o beisebol dos Es-
tados Unidos, mas o beisebol 
praticado no Japão é diferente 
do beisebol praticado nos Es-
tados Unidos . Ou seja, devido 
a essas adaptações a culinária 
japonesa está bem difundida 

no Brasil”, observou, lem-
brando que hoje São Paulo 
copnta com mais restaurantes 
japoneses do que churrasca-
rias. “E nas churrascarias en-
contramos também o sushi e o 
sashimi”, disse Noguchi, que 
destacou ainda a contribuição 
dos japoneses na agricultura, 
que mudou om hábito dos 
brasileiros.

Em sua palestra, Yasushi 
Noguchi também se referiu 
à ajuda da comunidade aos 
japoneses em tempos difí-
ceis, como no pós-guerra. “O 
mesmo aconteceu em 2011, 
no Grande Terremoto do Les-
te do Japão, na região de To-
hoku, que abrange as provín-
cias de Miyagui, Fukushima e 
Iwate, atngidas pelo desastre 
e depois pela contaminação 
nuclear. “A comunidade nik-
kei mais vez mostrou simpa-
tia e solidariedade” , disse o 
cônsul que abordou ainda a 
presença cada vez maior de 
nikkeis à frente de empresas 
japonesas , como Renato Ishi-
kawa, na NEC do Brasil, e 
Issao Mizoguchi, na presidên-
cia da Honda South America, 
e dos 30 anos do movimento 
dekassegui, o primeiro caso 
de convivência entre japone-
ses e estrangeiros.

Governo japonês – Por fim, 
Yasushi Noguchi citou a par-
ticipação do governo japonês 
ao longo das 22 edições do 
Festival do Japão, seja através 
do Ministério da Agricultura, 
Pecurária e Abastecimento, 
seja através do Consulado 
Geral do Japão ou de órgãos 
como a Jica, Jetro, Japan 
Foundation e JNTO.

“Queremos estreitar essas 
relações com a comunidade 
japonesa não só na cidade de 
São Paulo, como no também 
no interior e em outros Esta-
dos”, finalizou o cônsul.

Já Gioji Okuhara falou so-
bre “o que sabemos e o que 
não sabemos”. Falou sobre 
o coronavírus e fez uma pro-
jeção dentro de um cenário 
base, com o vírus, em algum 

momento, sob controle, o 
processo eleioral nos Esta-
dos Unidos transcorrendo de 
forma tranquila e com cená-
rio idêntico na relação entre 
as duas principais economias 
do mundo. Segundo ele, nesse 
cenário, a economia terá um 
primeiro e segundo trimestres 
negativos, onde as áreas mais 
afetadas serão as de entreteni-
mento, cultura e turismo.

Para Okuhara, pode ha-
ver também um cenário mais 
otimista – e menos provável 
– com a retomada de cresci-
mento da China, as reformas 
aprovadas e as privatizações 
aceleradas. Já num cenário 
mais pessismita, a pandemia 
do coronavírus foge do con-
trole e o mundo entra em re-
cessão.

De acordo com Okuhara, 
“neste mundo cada vez mais 
complexo, volátil e inter-
conectado, devenos ter um 
plano de contingência para 
enfrentar alguns cenários e di-
versificar os riscos, isto é não 
colocar todos os ovos numa 
cesta só”. “Em tempos de cri-
se, caixa é rei”, garante.

A palestra “Importância 
dos Festivais do Japão na po-
lítica municipal, seguida de 
debate, fechou a programa-
ção.

Repercussão – Para os parti-
cipantes ouvidos pelo Jornal 
Nippak, o Simpósio agradou. 
João Koji Sunamo, coordena-
dor Executivo do Festival da 
Cultura Japonesa de Salvador, 
realizado pela Anisa (Asso-
ciação Cultural Nipo-Brasi-
leira de Salvador) em agosto, 
“a cada ano que passa estão 
sendo introduzidos novos as-
suntos que são de interesse 
da grande maioria de lide-
ranças”. “Sempre acrescenta 
muita coisa e é interessante 
essa troca de experiência”, 
disse ele, que no ano pasado 
participou como painelista. 
Para ele, “a gente acaba cap-
tando muitas ideias que po-
dem ser uisadas na organiza-
ção dos festivais locais”. “São 
várias coisas pequenas mas 
que podem contribuir para 
melhorar o nosso evento, que 
já tem 14 anos. A gente sem-
pre precisa melhorar algumas 
coisas e esse tipo de evento 
é importante para aprimorar 
cada vez mais”, afirmou.

Para Fabiana Hitomi Ta-
nabe, da Associação Festival 
do Rio Grande do Sul, evento 
que também acontece em 
agosto, foi uma troca de ex-
periência “interessante e posi-
tiva”.  Para ela, um dos temas 
que mais chamou a atenção 
foi sobre voluntários, além da 
questão da captação de recu-
sos financeiros.

Já Carlos Nakamura, di-
retor geral do Japan Fest, que 
este ano foi adiado de 17 a 
21 de abril para 4 a 7 de se-
tembro, na sede campestre do 
Nikkey de Marilia, disse que 
ficou surpreso. “Não pensei 
que pudesse me esclarecer 
tanto em relação às muitas dú-
vidas que tínhamos e que po-
demos usar para melhorarmos 
o nosso evento. Uma parte 
que a gente tem que ver é a 
dos voluntários, que a gente 
pode estar explorando mais 
porque realmente não é facil 
para querquer oragnização 
trabalhar sem os voluntários. 
A outra é em relação ao pós-
-evento, muito bem aborda-
do pelo Ichikawa. Realmente 
precisamos dar um retorno 
aos patrocinadores e volun-
tários. São coisas importantes 
que a gente pode estar melho-
rando, além de infinidades de 
outras coisas porque o evento 
foi muito abrangente”, afir-
mou Nakamura.

(Aldo Shiguti)toshio ichikawa, que deve ser o próximo presidente do Kenren

gioji okuhara abordou o cenário macroeconômico

cônsul Yasushi noguchi

Yasuo Yamada, presidente do Kenren

cônsul Yasushi noguchi fala sobre a importância da comunidade nikkei e a relação do governo japonês com a comunidade nikkei
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cOMuNIDADE

Já estamos com saudades, 
é verdade. Mas em tem-
pos de isolamento por 

causa do novo coronavírus, 
não restava outra alternativa 
ao Kenren (Federação das 
Associações de Províncias 
do Japão) a não ser cancelar 
o 23º Festival do Japão, que 
seria realizado de 10 a 12 
de julho, no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention 
Center. A decisão, difícil – 
diga-se de passagem – foi to-
mada na reunião da diretoria, 
no último dia 19. Até então, o 
presidente da Comissão Exe-
cutiva, José Taniguti, ainda 
tinha um “fio de esperança”. 
“Mas, por unanimidade, de-
cidimos adiar para o ano que 
vem”, disse ele.

No comunicado, o Kenren 
informa que “em respeito aos 
nossos patrocinadores, expo-
sitores e voluntários, o 23º 
Festival do Japão foi adiado 
para o ano de 2021, em data a 
confirmar, no mesmo local”. 
“Foi muito difícil para a dire-
toria tomar essa decisão, mas 
nesse momento tão delicado, 
precisamos pensar primeiro 
no bem estar coletivo e saúde 
dos nossos visitantes, patro-
cinadores, voluntários e cola-
boradores. (…) Pedimos que 
todos cuidem bem da saúde e 
sigam as recomendações da 
OMS”.

Segundo Taniguti, na sex-
ta-feira, 20, uma delegação 
do Kenren – formada, entrte 
outros, pelo próprio Taniguti 
e pelo atual vice-presidente 
do Kenren, Toshio Ichikawa 
(que deve ser eleito o pró-

Preocupado com a situação do país, Kenren adia 
o 23º festival do japão para 2021

arquivo/aldo shiguti

ximo presidente do Kenren) 
comunicou a decisão ao GL 
events, grupo francês que ad-
ministra o São Paulo Expo, 
que já estava aguardando um 
posicionamento do Kenren.

Segundo apurou o Jornal 
Nippak, foi sugerido a reali-
zação do festival ainda no fi-
nal deste ano. “Fomos contra 
e pedimos novamente o mês 
de julho, desde que não coin-
cida com o feriado de 9 de ju-
lho (dia da Revolução Cons-
titucionalista), mas existe a 
posibilidade de o festival ser 
realizado também em junho 
ou agosto, mas tudo vai de-
pender de acertar a data com 

no ano passado, mais de 190 mil pessoas passaram pelo são paulo expo

o presidente do comitê executivo, José taniguti

a GL”, disse Taniguti ao Jor-
nal Nippak no último dia 21, 
já em casa, atendendo as re-
comendações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde).

Segundo ele, “se é uma re-
comendação do governo, não 
temos o que questionar. O Fes-
tival do Japão envolve muitos 
idosos e pessoas portadoras 
de necessidades especiais, 
então, como precaução, não 
tínhamos outra saída”, disse 
Taniguti, explicando que um 
dos principais entraves foi  o 
pagamento de dois terços (ou 

cerca de R$ 1.100.000,00) do 
aluguel do espaço. “É um pro-
blema que a próxima diretoria 
do Kenren terá que solucio-
nar. Mas, de qualquer forma, 
é uma pena porque todo aque-
le fôlego foi por água abaixo. 
Mas não foi coisa de uma 
pessoa nem de um grupo, sim-
plesmente caiu do céu e to-
dos estão na mesma situação. 
Agora, vamos rezar para que 
tudo volte ao normal e todos 
saíam dessa com saúde”, disse 
Taniguti.

(Aldo Shiguti)

comunicado do Kenren adiando o Festival do Japão para 2021

Em reunião extraordiná-
ria, a diretoria executiva da 
Associação Esportiva e Cul-
tural Nipo Brasileira, resol-
veu cancelar o Sukyaki do 
mês de abril e os eventos do 
mês de maio (inclusive o Dia 

arquivo

MAtO GrOSSO DO Sul

2º festival do japão de Mato Grosso do 
Sul é adiado para novembro

primeira edição do Festival do Japão de mato grosso do sul foi realizada no segundo semestre

das Mães) e o 36º Undokai, 
além de adiar o 2 º Festival 
do Japão, que seria realizado 
nos dias 19, 20 e 21 de junho, 
para o mês de novembro.

O presidente da Acenb, 
Nilson Tamotsu Aguena, co-

municou ainda o fechamento 
por 15 dias das sedes centro 
e campo e pediu a compreen-
são de todos os associados.

A secretaria voltará a 
atender no próximo dia 6 de 
abril.

O prefeito de Registro, 
no Vale do Ribeira, Gilson 
Fantin, declarou decretou es-
tado de calamidade pública. 
A Edição Extraordinária foi 
publicada no Diário Oficial 
do Município de sábado (21). 
As medidas preventivas e 
temporárias, especificadas no 
documento, são em razão do 
enfrentamento e redução do 
risco pelo Covid-19. A multa 
é de R$ 10 mil, por dia, para 
quem descumprir. O Decreto 
Nº 2.860/2020 que já foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município suspende os servi-
ços e atividades consideradas 
não essenciais, por 15 dias. 
As determinações são de cer-
ceamento.

Algumas das novas di-
retrizes dizem respeito aos 
transportes coletivos urba-
nos, rurais e remunerado de 
motocicletas (exceto ativida-
des delivery); Shoppings e 
similares e comércio atacado 
e varejista, Restaurantes, ba-
res, lanchonetes e feiras li-
vres; Clubes e Associações; 
Academias e atividades es-
portivas; Áreas comuns de la-
zer pública e privada; Novos 
hóspedes no setor hoteleiros, 
entre outros.

Também está proibida a 
entrada de transporte mu-
nicipal e Interestadual, na 
Rodoviária Municipal e na 
Rodoviária Privada, situada 
nos auto posto Graal e Ouro 
Verde.

Ao infrator serão aplica-
das cumulativamente, pena-
lidades de multa no valor R$ 
10 mil, por dia, interdição to-
tal e imediata da atividade e 
cassação do alvará de locali-
zação e funcionamento.

A realização de missas e 
cultos religiosos está proi-
bida. A multa também será 

divulgação

rEGIStrO

Prefeito Gilson fantin decreta estado de 
calamidade pública em registro

de R$ 10 mil à entidade e o 
mesmo valor ao líder reli-
gioso que convocar qualquer 
atividade correlata, neste pe-
ríodo.

Fica autorizado o fun-
cionamento dos comércios 
essenciais do gênero alimen-
tício com atendimento deli-
very, padarias, supermerca-
dos (com horário preferencial 
aos idosos, sendo das 8h ás 
10h), bem como farmácias 
e instituições bancárias e fi-
nanceiras, com todas as pre-
cauções de higiene e demais 
recomendações.

Na área da saúde muni-
cipal, a Secretaria fará aten-

dimento somente por tele-
fone. Todos os serviços que 
abrangem o SUS, Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica e 
funções ligadas à saúde serão 
mantidos.

O prefeito Gilson Fantin, 
encaminhará projeto de lei à 
Câmara Municipal, em caráter 
emergencial, para a suspen-
são e exigibilidade dos crédi-
tos tributários como ISSQN, 
IPTU e taxas correlatas.

Outra medida importante 
que será articulada é a via-
bilidade, das concessionárias 
Elektro e Sabesp, para que 
suspendam cortes dos respec-
tivos serviços, neste período.

cidade do vale do ribeira tem presença marcante de japoneses
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BRASIL E ESTADOS, SUPERFÍCIE  
SOB PLANTIO DIRETO (ha)

Brasil  ................................................................ 32.878.660
Rondônia  ............................................................... 236.594
Acre ............................................................................ 7.711
Amazonas  ................................................................ 10.020
Roraima .................................................................... 31.727
Pará  ....................................................................... 293.616
Amapá  ....................................................................... 3.171
Tocantins  ............................................................... 554.124
Maranhão  ........................................................... 1.115.513
Piauí  ...................................................................... 682.375
Ceará  ....................................................................... 19.631
Rio Grande do Norte  ................................................. 3.832
Paraíba  ....................................................................... 5.398
Pernambuco  ............................................................. 16.363
Alagoas  ................................................................... 12.421
Sergipe ....................................................................... 7.279
Bahia  .................................................................. 1.453.416
Minas Gerais ....................................................... 1.863.303
Espírito Santo  .......................................................... 16.953
Rio de Janeiro  ......................................................... 10.766
São Paulo  ........................................................... 1.003.031
Paraná  ................................................................. 4.859.075
Santa Catarina  ....................................................... 999.485
Rio Grande do Sul  .............................................. 6.027.019
Mato Grosso do Sul  ........................................... 2.343.274
Mato Grosso ........................................................ 8.101.143
Goiás ................................................................... 3.125.168
Distrito Federal  ....................................................... 76.252

Fonte: IBGE, 2017 adaptado por Fuentes Llanillo, R.; So-
ares Jr., D. & Telles, T. S., 2018.

Quem diria que a união 
entre os descenden-
tes de dois grupos 

de imigrantes deixaria um 
enorme legado para a agri-
cultura brasileira. Essa é a 
origem do Sistema de Plan-
tio Direto (SPD), técnica que 
surgiu na década de 1970 e 
hoje é considerada um dos 
principais fatores de produ-
tividade da agricultura bra-
sileira. Tudo começou com 
o produtor Herbert Bartz, de 
Rolândia, no Paraná, que se 
aliou posteriormente com os 
produtores nikkeis de Mauá 
da Serra e dos Campos Ge-
rais, no Paraná, na aplicação 
de uma técnica de combate à 
erosão do solo de a partir do 
semear sobre a palhada. Essa 
parceria mudaria para sempre 
os rumos da agricultura bra-
sileira. Atualmente, o cultivo 
pode ser feito também sobre 
outras culturas e até sobre ve-
getação nativa.

Hoje o Sistema Plantio Di-
reto é amplamente praticado 
pelo país e é uma das princi-
pais marcas de sustentabili-
dade da agricultura brasileira 
perante o mundo. Durante a 
realização do 4º Diálogo Bra-
sil-Japão, realizado pela Fiesp 
no ano passado, a ministra Te-
resa Cristina chegou a men-
cionar o Sistema de Plantio 
Direto na palha como parte 
do Programa de Agricultura 
de Baixa Emissão de Carbono 
(Plano ABC). Esse  programa 
governamental promove a 
adoção de diversas tecnolo-
gias de produção sustentá-
vel que contribuam para os 
compromissos de redução da 
emissão de gases de efeito es-
tufa e uso racional do solo. A 
ministra tem divulgado a téc-
nica para outros países como 
a Índia, e já firmou parceria 
com a Alemanha para o inter-
câmbio e desenvolvimento de 
diversas técnicas, dentre elas 
o Sistema de Plantio Direto.

Mas o que é Plantio Dire-
to? De acordo com o Sr. Higa-
shi Hibara, responsável pelo 
Museu do Plantio Direto, no 
Paraná, o sistema e plantio 
direto corresponde à técnica 
de lançamento de semente 
no solo com a profundidade e 
umidade adequada para uma 
boa germinação com o menor 
revolvimento possível da cul-
tura anterior.  

Mas a ampliação do en-
foque de “plantio direto” 
para “Sistema Plantio Direto 
(SPD)” ocorreu pela percep-
ção de que a viabilização do 
sistema de produção agrícola 
não estava vinculada única e 
exclusivamente ao abandono 
do preparo de solo, mas sim 
à associação desta prática à 
rotação e à consorciação de 
culturas e à cobertura per-
manente do solo com plantas 
que gerem ganhos econômi-
cos e com resíduos vegetais 
(palhada).

“Em razão dessa evidên-
cia, no Brasil, o Sistema do 
Plantio Direto passou a ser 
entendido como uma forma 
de gestão da terra fundamen-
tada na diversificação de es-
pécies, na mobilização de 
solo apenas na linha ou cova 
de semeadura, na manuten-
ção permanente da cobertura 
do solo e na minimização do 
intervalo entre colheita e se-
meadura, objetivando esta-
belecer o processo contínuo 
colher-semear”, explica o Sr. 
Hibara.

Dentre as vantagens e 
desvantagens do sistema, 
segundo o técnico, estão a 
menor demanda pelo uso de 
máquinas e equipamentos, 
menor força de trabalho e 
menos energia fóssil (petró-
leo) favorecendo a atividade 
biológica do solo e o controle 
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Plantio Direto, de Mauá da Serra para o Mundo

produtor já adquiriu uma má-
quina e fez o primeiro plantio 
em Mauá da Serra com a cul-
tura do trigo e no mesmo ano, 
em novembro, o primeiro 
plantio de soja..

No decorrer do ano, os 
produtores de Mauá da Serra 
foram aderindo à prática sob 
o conhecimento praticado  na 
propriedade do Sr. Yukimitsu 
Uemura, iniciando em massa 
o uso do sistema do plantio 
direto. Em pouco tempo, em 
quase a totalidade das áreas o 
método de plantio já era uti-
lizado porque tinha um con-
trole de erosão melhor que 
os outros métodos. Ou seja, o 
sistema foi o resultado de uma 
parceria ocasional entre imi-
grantes japoneses e alemães e 
hoje traz frutos que transcen-
de as fronteira brasileiras

Segundo o Sr. Higashi, 
basicamente todos os produ-
tores da região de Maua da 
Serra aderiram ao sistema a 
cultura de soja, milho e trigo 

são as principais. Tanto que 
os resultados da produtivi-
dade agrícola na região são 
comparados aos obtidos nos 
Estados Unidos.

A técnica – Inicialmente 
considerada tecnologia para 
grandes produtores, o Sistema 
de Plantio Direto é objeto 
de campanhas em pequenas 
propriedades visando a ade-
quação e adoção em vários 
estados. As primeiras experi-
ências relacionadas com a pe-
quena propriedade ocorreram 
a partir de 1984 no Paraná, 
quando a Área de Engenharia 
Agrícola do IAPAR  (Insti-
tuto Agronômico do Paraná) 
lançou um protótipo de se-
meadora-adubadora com uso 
de tração animal – a “/ Gra-
lha Azul” - desenvolvida pe-
los Engenheiros Agrônomos 
Ruy Casão Jr., Augusto G. de 
Araújo e Rui S. Yamaoka.

Na seqüência, objetivando 
estudar a viabilidade do plan-
tio direto em solos de baixa 
aptidão agrícola, o IAPAR 
implantou, sob orientação 
dos eng. Agrônomos Gustavo 
Merten e Ademir Calegari 
e do eng. Agrícola Augusto 
G. de Araújo uma rede de 
ensaios temáticos em distin-
tas regiões climáticas do Pa-
raná, para avaliar sistemas de 
preparo do solo com tração 
animal e o uso de plantas de 
cobertura do solo no verão e 
inverno, em rotação com as 
culturas de feijão e milho.

Um dos aspectos do sis-
tema que deve ser conside-
rado é que ele requer uso de 
herbicidas específicos para 
deixar a área livre de ervas 
daninhas para a semeadura, 
que no sistema convencional 
não seria utilizado. “Mas o 
plantio direto melhora o apro-
veitamento dos fertilizantes 
químicos que deixam de ser 
levados pela erosão. Portanto 
utiliza-se mais herbicidas e 
menos fertilizantes, porem a 
qualidade do solo melhora a 
produtividade”, esclarece o 
Sr. Higashi Hibara.

Outro aspecto é quanto 

a principal diferença entre o 
sistema de plantio direto e o 
convencional, que é a forma 
da semeadura. Portanto o 
maior investimento será em 
uma plantadeira adequada 
para o plantio na palha e de 
um pulverizador mais mo-
derno.

De acordo com o Sr Hi-
gashi Hibara, qualquer solo 
pode aplicar o sistema. Mas é 
possível que haja algumas di-
ficuldades na implementação 
nos solos mais argilosos pois 
a compactação dificultava o 
plantio. O uso do sistema per-
mite a segunda cultura de ve-
rão devido ao ganho de tempo 
na colheita e no plantio, como 
no plantio do milho-safrinha. 
É possível obter mais infor-
mações nos institutos oficiais 
(EMATER, EMBRAPA, IA-
PAR, FEBRAPDP), em li-
vros, na internet e instituições 
de ensino.

Uma das razões para o 
sistema ter se popularizado 
tanto na região, foi o apoio 
e participação das cooperati-
vas que participavam na dis-
seminação do plantio direto 
enumerando as diversas van-
tagens que o sistema propor-
cionava através de “dias de 
campo” e organizando visita 
em propriedades onde o sis-
tema já estava implementa-
do. Hoje o sistema de plantio 
direto  está disseminado na-
cionalmente não havendo ne-
cessidade de incentivos para 
a adoção do sistema, finaliza 
o responsável pelo Museu do 
Plantio Direto, uma espécie 
de templo de conhecimento 
do sistema para ajudar as fu-
turas gerações de produtores.

Museu do Plantio Direto – 
O museu do Plantio Direto 
guarda um extenso acervo 
histórico além de preservar 
as primeiras máquinas utili-
zadas no sistema do plantio 
direto.

Há fotos, relatos, publi-
cações e palestras inclusive 
com o idealizador do sistema 
de plantio direto no Brasil, 
Hebert Bartz, que visam con-
tar a história desde o começo, 
em que se destaca a perseve-
rança da colônia japonesa,  
primordial para resolver o 
problema da erosão que o sis-
tema convencional causava, 
revolucionando a agricultura 
no Brasil. Trata-se do único 
museu do mundo especifico 
sobre o tema.

O contato para visitas ao 
museu pode ser feito pelo 
telefone (43) 3464-1920 ou 
através do facebook Museu do 
Plantio Direto ou pelo What-
sApp (43) 99921-7979 Sergio 
/ (43) 99955-7452 Beto. Já 
foram realizadas diversas vi-
sitas por instituições de ensi-
no do mundo todo, inclusive 
estrangeiros (franceses, ale-
mães, italianos, paraguaios, 
suíços, cubanos, japoneses) 
interessados em conhecer a 
história do plantio direto.

https://www.facebook.
com/MuseuDoPlantioDireto/

Mariuza Rodrigues. E-mail:  
mariuzarodrigues2020@ou-
tlook.com.br.

divulgação

biológico de pragas, doen-
ças e plantas daninhas. Além 
disso, o SPD praticamente 
elimina a erosão, melhora o 
uso de fertilizantes, aumenta 
a floculação e a agregação do 
solo e reduz a decomposição 
da matéria orgânica, estabe-
lecendo sincronismo entre a 
disponibilidade de nutrientes 
e o crescimento das formas 
de vida presentes no solo e 
inúmeras outras vantagens.

Apesar destes pontos for-
tes, o sistema pode exigir o 
aumento do investimento e 
dispêndio com custo de her-
bicidas. “Além disso, frequen-
temente é necessário o uso de 
máquinas especificas para o 
sistema. Ocorre ainda a dimi-
nuição da produção caso a in-
festação de ervas daninhas au-
mente. Isto pode ser percebido 
já que essas ervas concorrem 
com a cultura em desenvolvi-
mento, consumindo nutrientes 
e espaço”, alerta o especialista 
no assunto. Por isso, a seu ver, 
é fundamental o investimento 
permanente em conhecimento 
e em pessoal técnico especia-
lizado em utilização de herbi-
cidas, trato de ervas daninhas, 
equipamentos, etc.

Contexto Histórico – No ano 
de 1973 o Sr. Candido Ue-
mura soube da existência do 
Plantio Direto na Inglaterra, 
através de uma revista cha-
mada “Dirigente Rural” e se 
interessou pela informação. 
Conversando com seu irmão 
mais velho, Yukimitsu Ue-
mura, descobriu que ele havia 
ouvido falar de um produtor 
em Rolândia, município lo-
calizado a 75 km de Mauá 
da Serra, no Paraná, que já 
estava experimentando a téc-
nica.

A informação chegou a 
Yukimitsu por seu sobrinho, 
Issei Sakamoto. Ele, que na 
época trabalhava com ven-
da de máquinas para benefi-
ciamento de café e cereais, 

e havia conhecido a lavoura 
de Hebert Bartz durante uma 
visita. E assim convidou Sr. 
Yukimitsu, que tinha os mes-
mos problemas de erosão que 
o Sr. Bartz, e tentava contro-
la-los por esse novo sistema 
de plantio. No ano seguinte, o 

Sistema desenvolvido por Herbert Bartz e disseminado pelos produtores nikkeis de Mauá da Serra, no Paraná,  
é um dos principais fatores de sustentabilidade e produtividade da agricultura brasileira

museu foi inaugurado em 2012 e guarda as primeiras máquinas e implementos agrícolas usados no sistema que mudou a região

hoje o sistema é amplamente praticado pelo país

união entre dois povos deixou um legado para a agriculturamuseu regional do plantio direto
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cOrONAvíruS (23/03/2020)

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

cOrONAvíruS (21/03/2020)

Premiê japonês pede cautela aos 
organizadores de eventos de 
grande porte

O premiê japonês, Shinzo 
Abe, declarou que deseja que 
os organizadores de grandes 
eventos continuem agindo 
com cautela ao avaliar o risco 
de infecções pelo coronavírus.

Abe falou durante uma 
reunião da força-tarefa do 
governo na sexta-feira, um 
dia após um painel de espe-
cialistas elaborar uma lista de 
propostas para conter a pro-
pagação do vírus.

Os especialistas disseram 
que o cancelamento volun-
tário de eventos de grande 
porte, assim como o fecha-
mento de escolas e atividades 
públicas, resultaram em uma 
pequena redução nas novas 
infecções. Contudo, eles aler-
taram que, se esses esforços 
não forem mantidos, a nação 
pode sofrer um alastramento 
explosivo do vírus. Os espe-
cialistas pediram à popula-
ção para que sejam evitados 

ambientes lotados e pouco 
ventilados onde há interação 
entre as pessoas em pequena 
distância.

O premiê disse que orga-
nizadores de grandes eventos 
devem acatar as recomen-
dações de especialistas para 
avaliar adequadamente os 
riscos e agir com cautela. Ele 
afirmou que deseja que os 
organizadores de eventos es-
tudem exemplos de medidas 
preventivas para infecções ao 
tomar suas decisões.

Abe orientou o Ministério 
da Educação, Cultura, Espor-
tes, Ciência e Tecnologia a 
elaborar diretrizes específicas 
para a reabertura das escolas 
o mais breve possível. As 
escolas de todo o país estão 
fechadas desde o início de 
março, após solicitação do 
premiê japonês. Um novo 
ano letivo geralmente come-
ça em abril.

cOrONAvíruS/EcONOMIA (23/03/2020)

Banco do japão participa de 
medidas para conter agitação do 
mercado financeiro global

O Banco do Japão tomou 
medidas para lidar com a pre-
ocupação dos investidores 
sobre uma possível escassez 
global de dólares, devido à 
agitação dos mercados em 
meio ao surto de coronavírus. 
Autoridades do banco central 
japonês afirmam que come-
çaram a injetar diariamente a 
principal moeda global para 
os mercados financeiros, no 
lugar de uma vez por semana.

Na segunda-feira, o Ban-
co do Japão emprestou 34,8 
bilhões de dólares a institui-
ções financeiras com prazo 
de resgate de 7 dias.

A medida faz parte de 
ações coordenadas com ou-

tros cinco bancos centrais, 
incluindo o americano (Fed) 
e o banco central europeu. O 
Banco do Japão afirma que a 
operação vai continuar dia-
riamente pelo menos até o 
fim de abril.

A recente volatilidade nos 
mercados financeiros globais 
levou investidores a vender 
suas ações, títulos do governo 
e outros papéis, com o fim de 
adquirir dólares.

Em outra medida para im-
pulsionar a liquidez, o Banco 
do Japão vem comprando tí-
tulos do governo japonês no 
montante equivalente a 800 
bilhões de ienes, ou cerca de 
7,3 bilhões de dólares.

cOrONAvíruS (23/03/2020)

Analistas esperam queda na 
confiança do setor de negócios do 
japão

Analistas estão prevendo 
uma queda no sentimento de 
confiança do setor de negó-
cios devido à pandemia do 
coronavírus, quando o Banco 
do Japão emitir seu próximo 
levantamento Tankan, no dia 
primeiro de abril.

O levantamento trimestral 
com cerca de 10 mil empre-
sas mede como os executivos 
avaliam a economia atual.

Analistas de 10 institutos 
privados acreditam que todos 
os índices para fabricantes de 
grande porte vão cair ficando 
entre menos 7 a menos 14. 
Esta seria a primeira indi-
cação negativa destes dados 
desde março de 2013. O nú-
mero negativo indica pessi-
mismo sobre a economia.

A previsão dos analistas 
para o âmbito de grandes 
empresas não-manufaturei-

ras varia mais amplamente, 
desde mais 12 até menos 6. 
Contudo todos predizem um 
declínio.

Todos os analistas citam 
o impacto em ampla gama 
de setores devido ao surto do 
coronavírus. Eles esperam 
uma séria queda no setor au-
tomobilístico, uma vez que 
os fabricantes de carros estão 
suspendendo sua produção 
em escala mundial. Afirmam 
ainda que os hotéis e varejis-
tas foram seriamente afeta-
dos devido ao declínio no nú-
mero de turistas, bem como 
cancelamento de numerosos 
eventos. Os analistas também 
dizem que o setor de trans-
porte está sendo seriamente 
afetado, uma vez que muitos 
governos em todo o mundo 
fecharam suas fronteiras de 
entrada de estrangeiros.

cOrONAvíruS (23/03/2020)

Quarentena será solicitada a 
viajantes que desembarquem no 
japão vindos dos EuA

O governo japonês deci-
diu solicitar a todos os via-
jantes vindos dos Estados 
Unidos a observar uma qua-
rentena de duas semanas em 
locais específicos.

O governo explica que a 
medida estará em vigor entre 
26 de março e o fim de abril.

Viajantes de 40 países — 
incluindo a China, a Coreia 
do Sul e a maioria das nações 
europeias — já são solicita-
dos a se manter em quaren-
tena domiciliar ou em hotel 
a partir da sua chegada ao 
Japão.

tÓQuIO 2020 (23/03/2020)

cOI vai analisar possibilidade de 
adiamento dos jogos de tóquio

O Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) afirmou que 
vai dar início a discussões 
sobre o que deve ser feito a 
respeito dos Jogos de Tóquio, 
incluindo a possibilidade de 
adiamento em meio à pande-
mia global de coronavírus.

O corpo diretivo do COI 
realizou uma reunião de 
emergência por telefone, no 
domingo, e afirmou que vai 
concluir as discussões dentro 
das próximas quatro sema-
nas.

O COI disse que vai ini-
ciar consultas com o comitê 
organizador local, o governo 
metropolitano de Tóquio e o 
governo japonês.

No entanto, o COI enfati-
zou que o cancelamento dos 
Jogos não resolverá o pro-
blema e não ajudará ninguém 
e que, por isso, não consta na 
agenda dos debates.

O premiê japonês Shinzo 
Abe deu uma declaração du-
rante uma sessão do comitê 
do Parlamento, nesta segun-
da-feira, que o adiamento é 
algo que possivelmente terá 
de ser considerado, caso seja 
difícil realizar os Jogos em 
sua totalidade.

Abe revelou que conver-
sou com o presidente do co-
mitê organizador, Yoshiro 
Mori, no domingo à noite. E 
afirmou que Mori vai trans-
mitir sua mensagem ao presi-
dente do COI, Thomas Bach.

O primeiro-ministro disse 
que vai conversar novamente 
com o COI e acredita que os 
líderes do Grupo dos Sete, in-
cluindo o presidente Donald 
Trump, vão apoiar a decisão 
dele.

Abe acredita que a melhor 
opção é a de tomar uma deci-
são em breve.

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

As próximas informações 
são voltadas especialmente 
para estrangeiros no Japão.

Governos de algumas pro-
víncias em que está confirma-
da a infecção de indivíduos 
com o novo coronavírus ofe-
recem orientação para estran-
geiros em visita ao Japão ou 
que residam no país.

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 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.

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 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.

O governo metropolita-
no de Tóquio tem uma linha 
direta em inglês, chinês, co-
reano, espanhol e tailandês, 
e também pode encaminhar 
interessados para centros 
de saúde pública. O serviço 
está ao encargo do Centro de 
Informações Médicas e de 
Saúde do Governo Metropo-
litano de Tóquio Himawari 
das 9h00 às 20h00 diaria-
mente, inclusive em fins de 
semana e feriados. O número 
é 03-5285-8181.

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 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 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.

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.

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 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.

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 di-
reta, disponível nas 24 horas 
do dia, 365 dias por ano. O 
call center do Serviço Multi-
língue de Informações Médi-
cas pode ser contatado em 17 
línguas que incluem inglês, 
chinês, português, francês, 
espanhol e italiano. O nú-
mero é 092-286-9595.

Na província de Kuma-
moto, o Centro Provincial de 
Assistência a Residentes Es-
trangeiros oferece orientação 
por telefone em 18 idiomas, 
incluindo inglês, chinês, por-
tuguês e espanhol. Funciona 
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, vietna-
mita, indonésio, malaio, taga-
lo, nepalês, português, espa-
nhol, francês, russo, alemão, 
italiano, birmanês, mongol e 
khmer. O horário é das 10h00 
às 19h00, de terça-feira a sá-
bado. 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.
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Em tempo de Corona Vírus!
Quarentena voluntária é uma das ações para conter o vírus no país .

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 deseja-
do 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: uho-
bby8888@hotmail.com ou what-
sapp (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 o que precsia. 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

Guss Produções

Empresa especializada em gravar e editar audiovisuais dos mais va-
riados ramos: pesca esportiva, institucionais para empresas, even-
tos, shows musicais etc. Nas filmagens, quando necessário, utiliza 
drones. Perfeito para montar o seu Portfolio Digital. Seu vídeo fi-

nalizado com qualidade, por profissionais qualifica-
dos. Divulgue a sua marca! Consulte sobre locação 
de equipamentos.  Estrada Henrique Franchini, 2400, 
Votorantim, Embu Das Artes/SP - CEP 06844-312.
Mais informações no facebook/gussproducoes e con-
tato email: daniel@gussproducoes.com.br

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.

LANÇAMENTO ISCAS MARÉ – 
Camarão Nano
As Iscas Maré sempre com um pé na 
inovação, traz para o pescador adepto 
dos camarões artificiais, no consagrado 
modelo articulado, o tamanho de 5cm, 
para tornar suas pescarias ainda mais 
emocionantes. Procure na sua loja vir-
tual preferida e caso não encontre, peça 
para lojista contatar o representant. 
Cabe lembrar que fazem parte do ca-
tálogo outras iscas com características 
únicas e especialmente projetadas para tornar suas pescarias muito mais 

produtivas. Visite o site www.mareiscas.com.
br e confira os produtos que com certeza vão te 
ajudar nas suas empreitadas pescativas. Infor-
mações no site www.mareiscas.com.br e www.
facebook.com/iscas.mare

Massas e produtos Petersen
Em tempos de Corona Vírus, a 
dica é vistoriar seu material de pes-
ca e conferir se tem na sua tralha 
os produtos de quem entende do 
assunto. Desde 1996 no mercado, 
com massas de altíssima quali-
dade para atender o pescador mais 
exigente. Além da tradicional 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 virtu-
al de preferência, peça ao lojista para con-
tatar através do email petersen@petersen.
com.br ou fone 11 2615 7132. 

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Quem poderia imaginar 
que depois do Car-
naval, a cidade mais 

populosa do país estaria com 
ruas quase desertas, lojas fe-
chadas e com o mínimo ne-
cessário funcionando? Cená-
rio de filme de ficção!!!

Métodos de combate a 
pandemia mostram-se dife-
rentes conforme se observa, 
pois enquanto alguns países 
adotaram a quarentena, temos 
a Coréia do Sul, que preferiu o 
ataque direto, isto é, de testar 
e isolar somente os contami-
nados, e dependendo do grau 
de infecção, internar. Qual 
procedimento é o correto só 
será possível saber, depois de 
passar o “vendaval”.

No país, a situação ainda 
está no estágio inicial e as 
autoridades, conforme os 
números mundiais, sabem 
que isto pode desenrolar para 
um alto grau de propaga-
ção e complexidade, e pelo 
grande número de habitantes 
nas metrópoles, são grandes 
as chances de não ter leitos 
hospitalares para fornecer o 
atendimento para os futuros 
infectados. Para baixar este 
número inicial e não ter um 
caos quando a contaminação 
atingir seu pico, foram pro-
postas medidas e uma delas é 
a quarentena voluntária.

As pessoas no grupo de 
risco - que serão mais atin-
gidas pelo vírus - a mídia 
especializada está aí a todo 
momento trazendo dados e 
informando quem são e quais 
procedimentos a adotar. Cabe 
a nós dentro da solução in-
dicada, cumprir da melhor 
forma para minimizar os efei-
tos e conter a expansão do 

Covid 19.

Mudança de estação
Outono gera mais preocu-

pação, por ser o período onde 
normalmente já ocorrem sur-
tos de gripe e pelo clima mais 
frio, a particularidade de es-
palhar mais qualquer tipo de 
vírus. Portanto a preocupação 
também para a vacinação an-
tigripal é mais uma variável 
a ser ajustada e considerada 
nesta situação de crise.

Pesca
Como não é recomenda-

do sair e ficar exposto, resta 
a você, principalmente se 
pertencer ao grupo de ris-
co, considerar este, um bom 
momento para verificar sua 
tralha de pesca. ”Bora” ver o 
que tem na sua caixa de pesca 
e deixar em ordem para sua 
próxima pescaria.

O ideal é retirar tudo, um 
a um proceder a verificação e 
se for o caso, limpeza e ma-
nutenção. Acessórios que po-
dem ser recuperados ou que 
necessitam ser trocados, para 
deixar tudo perfeitamente 
ajeitado para sua próxima 
pescaria.

Uma conferência tam-
bém no seu estoque – difícil 
o pescador não ter um pouco 
de colecionador - principal-
mente para ver o que usa de 
fato, e o dispensável. Isto se 
faz necessário pelo pratican-
te ter o costume de guardar 
um artigo para uso posterior. 
Obvio que nem todos são as-
sim, mas podemos garantir 
que isto ainda é muito obser-
vado neste mundo particular 
da haliêutica, ainda mais com 
aquele mais estudioso, que 
tem a particularidade de con-
feccionar suas próprias iscas.

Para quem tem mais de 
uma modalidade como op-
ção, é bom considerar dei-
xar material separado desta 
forma. Isto é, uma caixa ou 
bolsa com itens para pesque-
-pague, outro para pescarias 
em rios e lagos e etc. Outra 
alternativa, é reservar uma 

caixa ou bolsa com o básico 
que atenda todas modalida-
des, e depois quando confir-
mado a pescaria, adicionar os 
itens relevantes. 

Aliás - esta é uma fase 
muito interessante e legal de 
uma pescaria - a organização 
da tralha a ser utilizada, que 
é uma imersão no processo, 
onde literalmente o indiví-
duo se deixa levar pela ima-
ginação. A parte zen, onde se 
considera o porquê de se le-
var isto ou aquilo. É a etapa 
quando a experiência vai con-
tar muito para indicar os pro-
dutos essenciais, para chegar 
ao resultado pretendido. 

Quantidade de itens
Partindo da regra básica, 

quem utiliza por exemplo de 
isca artificial, onde é normal 
ir com pelo menos 2 caixas 
carregadas destas, no local da 
pescaria, terá 2 escolhas:

1 – testar novas iscas e 
caso o resultado não apareça 
de imediato, usar as que con-
sidera “pegadeiras”, para só 
depois retornar para novos 
testes.

2 – iniciar com as “pega-
deiras” para se ter a confiança 
necessária, e depois testar no-
vas iscas.

Assim, uma caixa com 10 
a 15 iscas já seria suficiente 
para atender a demanda, mas 
o que se observa normal-
mente num barco, são no mí-
nimo 2 caixas (lotadas) para 
cada pescador, amparados 
pelo jargão: isca nunca é de-
mais!

Outros itens a considerar 
são varas, acessórios e moli-
netes, mas isto vamos tratar 
em matérias futuras.

Encarar desta maneira o 
desafio do isolamento, pode 
ser uma boa opção para pes-
car de forma lúdica. #sejaci-
dadao #ficaemcasa

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

ADIADO “Especial renato 
russo - 60 anos”  
O Especial Renato Russo programado para 28/3 foi adiado 
para nova data a ser divulgada oportunamente.

Por: Divulgação

Com as medidas adotadas no país para conter o Covid 19, 
pandemia que infelizmente está presente no mundo inteiro, 
para atender a recomendação de evitar aglomerações, comu-
nicamos o adiamento do show divulgado na edição anterior. 
Pedimos encarecidamente para quem adquiriu o ingresso an-
tecipado, reservar para nova data a ser anunciada futuramente.

Informações:www.bandamontecastelo.com.br ou face-
book @MonteCasteloTributoLegiaoUrbana



8 São Paulo, 24 de março de 2020JORNAL NIPPAK

IKEBANA

Recém-eleita presidente 
da Associação de Ike-
bana do Brasil, Cris-

tina Sototuka quer trabalhar 
para integrar todas as escolas 
filiadas à entidade e promo-
ver a sua prática “em todas 
as instâncias”. “Queremos 
trabalhar também em eventos 
e com crianças”, disse Soto-
tuka, que assumiu no dia 16 
de janeiro, no lugar de Eris-
son Thompson Júnior, que 
comandou a associação por 
quatro mandatos (oito anos). 
Cristina terá como vice-presi-
dente a ex-presidente do Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), Harumi Goya. 
Além dela, a nova diretoria 
é formada pelas secretarias 
Vera Lucia S. Silva (1ª) e Ta-
mako Yoshimoto (2ª) e pelas 
tesoureiras Yumiko Ishikawa 
(1ª) e Elza Furuyama (2ª).

A eleição gerou um fato 
inédito na história da asso-
ciação. “Foi a primeira vez 
que tivemos disputa”, disse 
Cristina, referindo-se à dis-
puta com o seu antecessor. 
“Foi uma eleição diferente, 
pois primeiro votou-se na 
presidente e depois na vice., 
mas no final acabou dando 
tudo certo”, explicou Harumi 
Goya, lembrando que sempre 
foi uma associada.

Em relação ao trabalho 
com crianças, Cristina disse 
que a escola Oshiman, de 
São Paulo, é uma das mais 
tradicionais. Já em relação 

Nova diretoria da Associação de Ikebana do 
Brasil quer integrar todas as escolas

aldo shiguti

aos eventos, a ideia é realizar 
uma nova exposição na Japan 
House São Paulo, semelhante 
a que ocorreu no ano passado, 
quando a mostra Do: A Cami-
nho da Serenidade, realizada 
entre junho e agosto, bateu 
recorde de público.

“Outro projeto que quere-
mos implantar é atrair mais 
jovens para dinamizarmos a 
associação, que hoje conta 
com 110 sócios”, diz Cristina.

A Associação – A Associação 
de Ikebana do Brasil é uma 
entidade cultural e filantrópi-
ca fundada em 28 de janeiro 
de 1962 e declarada de uti-

lidade pública pelo Decreto 
Municipal no. 14.092 de 07 
de dezembro de 1976.

 A arte floral do Japão ori-
ginou-se do ato de oferecer 
flores nos altares budistas. 
Acompanhando as transfor-
mações no estilo de vida das 
pessoas, a ikebana também 
passou a expressar suas cria-
ções por meio de novas for-
mas, estilos e materiais.

Todavia, o sentimento do 
homem com relação à na-
tureza é o mesmo, desde os 
tempos remotos.

A beleza da natureza é 
cíclica: as plantas nascem, 
crescem, florescem, dão fru-

tos e sementes ao longo das 
estações do ano. A simples 
constatação deste ciclo, que 
é a ordem do universo numa 
simples flor, constitui o pri-
meiro passo importante para 
o aprendizado da ikebana.

Praticantes desta arte de-
senvolvem o senso do belo, 
da harmonia e da estética.

Descobrir uma nova vida, 
dar uma nova forma artística 
às flores eplantas, preser-
vando a natureza nesse uni-
verso tecnológico, é o desafio 
do século XXI.

Na ikebana clássica o ar-
tista reproduz a natureza em 
lugares determinados, sem-

pre respeitando as regras e 
expressando a beleza das li-
nhas, do volume e da harmo-
nia das cores.

Na ikebana contemporâ-
nea, o artista é como arqui-
teto, que vai desenhando o 
espaço vazio com materiais 
inusitados, criando seu pró-
prio estilo.

Ikebana no Brasil – A arte 
da Ikebana chega ao Brasil 
com os primeiros imigrantes 
que aqui aportaram. A Asso-
ciação de Ikebana do Brasil 
foi fundada oficialmente em 
1962.

Durante esse cinquente-
nário de luta, perseverança 
e, principalmente, de muito 
amor e dedicação, a bagagem 
artística e cultural, herdada 
dos ancestrais, é transmitida 

exposição realizada pela associação na Japan house são paulo

pelas professoras voluntá-
rias, cada qual seguindo suas 
próprias regras e técnicas, 
buscando o essencial da Arte, 
Equilíbrio e Beleza.

(Aldo Shiguti,com site 
da  associação)

As Escolas de Ikebana
Ikebana Sanguetsu
Ikenobo do Brasil
Ikenobo Kadokai Nambei 
Shibu
Ikenobo Tatibana da América 
Latina
Kado Misho Kai
Kooguetsu Ryu
Koryu Shoto Kai
Ohara Ryu
Saga Ryu
Seigetsu Ryu
Shoguetsudo Koryu
Sogetsu Ryu
Sogetsu R

harumi goya (vice-presidente), com a nova presidente da associação de ikebana, cristina sototuka

PARABÉNS, BETH YAJI-
MA – No dia 1º de março, 
a promoter Beth Yajima re-
cebeu amigos e familiares 

no Nikkey Palace Hotel, no 
bairro da Liberdade, em São 
Paulo, para comemorar seu 
aniversário de 80 anos. A 

animação ficou por conta do 
polivalente Issamu Music 
Show. 
Fotos: Jiro Mochizuki


