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O Água no Feijão, movi-
mento idealizado pela chef 
Telma Shiraishi (Aizomê) 
e que conta com a apoio 
de diversas entidades nik-
keis – JCI Brasil-Japão, 
Comissão de Jovens do 
Bunkyo, Aliança Cultu-
ral Brasil-Japão, Abeuni 
(Aliança Beneficente Uni-
versitária de São Paulo), 
Asebex (Associação Bra-
sileira de Ex-Bolsistas no 

Japão), ABJICA (Associa-
ção Brasileira de Ex-Bol-
sistas Jica) e KIF Brazil 
(Koyamada International 
Foundation) – iniciou a 
semana com uma ótima 
notícia. Dos R$ 47.600,00 
estipulados como meta, o 
movimento anunciou nesta 
segunda-feira (4), a arre-
cadação de R$ 10.000,00. 
Mas ainda é preciso muito 
mais. Veja como ajudar. 

Liderado por Telma Shiraishi e com apoio 
de entidades nikkeis, movimento busca  
recursos para ajudar a combater a fome

arquivo pessoal

O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros do Japão 
anunciou o início das ins-
crições para o 14º Prêmio 
Internacional do Japão de 
Mangá, cujo objetivo é 
reconhecer os artistas que 

vêm contribuindo para a 
divulgação desta cultura 
em todo o mundo. No ano 
passado, o brasileiro Gui-
lherme Petreca, de 29 anos,  
teve seu mangá Ye, publi-
cado pela editora Veneta.

Governo japonês abre 
inscrições para o 14º Prêmio 
Internacional de Mangá

divulgação
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Em função da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), o Bunkyo – Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social – informa que este 
ano não haverá a tradicio-

nal Cerimônia de Entrega 
aos homenageados das pes-
soas de 99 anos de idade 
(Hakujusha Hyoushou), 
que seria realizada no dia 
28 de junho, no Grande 
Auditório da entidade.

Homenageados de 99 anos 
receberão certificados pelo 
correio; prazo termina sexta

arquivo
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No último dia 21, uma his-
tória iniciada há uma dé-
cada e meia teve continui-
dade com a ação solidária 
de um grupo de voluntários 
formado por pessoas das 
mais variadas profissões, 

de empresas e entidades 
nikkeis. No total, quatro 
entidades foram beneficia-
das este ano com a doação 
de 1 tonelada de produtos 
– entre mantimentos e pro-
dutos de higiene.

Ação solidária cresce e 
envolve mais pessoas e 
entidades beneficiadas

arquivo pessoal
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Em meio a tantas no-
tícias ruins, eis uma 
que que deve agradar 
em cheio os mais sau-
dosistas. A apresenta-
dora, atriz e cantora 
Rosa Miyake – que 
fez sucesso na década 
de 60, no auge da Jo-
vem Guarda – está 
volta. A intérprete de 
Urashimataro e apre-
sentadora do ines-
quecível Imagens do 
Japão – participa, ao 
lado do filho, o pro-
dutor Mario Jun Okuhara (ela nos Estados Unidos e ele 
aqui), do programa +81: Aeroporto de Hakodate.

Rosa Miyake realiza sonho de 
apresentar programa de rádio 

arquivo pessoal
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Governo japonês divulga lista com os 
Condecorados da Primavera 2020

O governo japonês divulgou, no ultimo dia 29, a lista dos 
condecorados da primavera de 2020, na qual incluem 11 
pessoas que vivem no Brasil. Entre os 11 condecorados, 2 
são da categoria de condecoração aos japoneses – o artista 
plástico Kazuo Wakabayashi e o ex-presidente da Associa-
ção Desportiva e Cultural Nikkei de Campo Grande (RJ) 
e ex-diretor da Associação Cultural e Esportiva Nipo-Bra-
sileira do Rio de Janeiro, Kazumi Yamada – e os demais 
9 são da categoria de condecoração aos estrangeiros. Pela 
Embaixada foram condecorados os ex-deputados federais 
Walter Ihoshi e Keiko Ota.        Paginas 4 e 5
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CORONAVÍRUS

O novo Coronavírus 
(COVID-19) foi iden-
tificado inicialmente 

na China, em dezembro de 
2019, e se espalhou para al-
guns países da Ásia, Europa e 
América do Norte. No Brasil, 
o primeiro caso de infecção 
pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19) foi confirmado no 
último dia 26 de fevereiro de 
2020. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, até esta ter-
ça-feira (5), o país já contabi-
lizava mais de 7 mil óbitos.

Segundo a OMS, idosos 
com doenças crônicas são os 
que apresentam mais chances 
de adoecer com a infecção 
pelo novo Coronavírus. O 
período médio de incubação 
é de 5 dias, com intervalos 
que podem chegar a 14 dias, 
tempo em que os primeiros 
sintomas levam para aparecer 
desde o contágio. 

Os sintomas da infecção 
pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19) são semelhantes aos 
da gripe comum:
• Febre
• Tosse
• Congestão nasal
• Mal estar e dores no corpo
• Dificuldade para respirar
• Dor de garganta

Os meios de transmissão 

Cuide bem da sua saúde, saiba 
como se prevenir

reprodução

do novo Coronavírus (CO-
VID-19) também são seme-
lhantes aos da gripe comum e 
acontecem por meio do con-
tato com as gotículas respira-
tórias (tosse, espirro e saliva) 
e secreções oculares.

A orientação é seguir a 
Etiqueta da Tosse. Veja as 
atitudes que ajudam na pre-
venção:
• Sempre que necessário, hi-

gienize as mãos com água 
e sabão, ou álcool em gel 
70%

• Não toque nos olhos, nariz 
e boca sem higienizar as 
mãos

• Evite contato próximo com 
pessoas doentes (até 1 me-
tro)

• Ao tossir ou espirrar, pro-
teja as vias aéreas com o 
antebraço ou lenço descar-
tável

• Evite ambientes aglome-
rados. Fique em casa en-
quanto estiver doente

• Utilize máscaras apenas se 
estiver com sintomas respi-
ratórios, para evitar a conta-
minação de outras pessoas

• Mantenha objetos e super-
fícies de uso comum higie-
nizados

• Se precisar viajar para lo-
cais com grande circulação 

do vírus, evite contato com 
pessoas doentes, animais, 
e transitar em mercados de 
animais

PROCURE UM  
HOSPITAL SE
Apresentar esses sintomas – 
febre, tosse, congestão nasal, 
mal estar, dores no corpo, di-
ficuldade para respirar ou dor 
de garganta

Como identificar:
Se apresentar indícios 

referentes aos critérios esta-
belecidos pelo Ministério da 
Saúde ou para laboratório 
particular, é realizada a coleta 
de swab de naso-orofaringe, 
e o material é encaminhado 
para o Instituto Adolfo Lutz, 
que realiza a identificação 
do novo Coronavírus (CO-
VID-19).

No caso de suspeita ou 
confirmação da infecção 
pelo novo Coronavírus (CO-
VID-19), o médico é quem 
decide qual embasamento 
clínico será adotado e se há 
ou não a indicação de inter-
nação hospitalar. Optando 
pelo tratamento domiciliar, as 
orientações para isolamento 
devem durar até a resolução 
dos sintomas. Sempre moni-

torado pela equipe hospitalar, 
o paciente deverá:
• Permanecer em ambiente 

privado, mantendo distân-
cia dos familiares;

• Usar máscara cirúrgica des-
cartável durante o contato 
com outras pessoas;

• Ao tossir ou espirrar, pro-
teger as vias aéreas com o 
antebraço ou lenço descar-
tável;

• Sempre que necessário, hi-
gienizar as mãos com água 
e sabão ou álcool em gel 
70%;

• Manter ambientes bem 
ventilados.

Não existe tratamento 
específico para as infecções 
causadas pelo novo Coro-
navírus (COVID-19). Neste 
caso, é indicado repouso e 
ingestão abundante de água, 
além de algumas medidas 
adotadas para aliviar os sinto-
mas, conforme cada necessi-
dade e indicada pelo médico.

A atualização da situação 
epidemiológica do Corona-
vírus é feita pelo Ministério 
da Saúde no link: http://plata-
forma.saude.gov.br/novoco-
ronavirus/

(Fonte: Hospital Santa Cruz)

Faleceu no último dia 29, 
por volta das 06h55 (horário 
do Japão), aos 77 anos de 
idade, o reverendo Masayoshi 
Kobayashi, presidente da 
Igreja Messiânica Mundial – 
Igreja Izunome.

Para a família messiânica, 
o reverendo Kobayashi foi 
uma pessoa muito especial. 

Filho de messiânicos, ele 
recebeu o Ohikari quando 
ainda estava no ensino funda-
mental. 

Sua mãe foi uma grande 
missionária do tempo de 
Meishu-Sama e seu pai, sem-
pre apoiou a dedicação da es-
posa. 

O exemplo da mãe e os 
milagres que testemunhou 
desde a infância, fizeram o 
reverendo Kobayashi tomar 
a decisão de servir integral-
mente a Deus e a Meishu-
-Sama, e, aos 26 anos, ele 
abraçou a carreira sacerdotal, 
após se formar em economia 
por uma das melhores univer-
sidades do Japão. 

Dedicou-se à expansão da 
Luz da salvação e dos ensi-
namentos de Meishu-Sama 
dentro e fora do Japão. Ge-
neroso e cortês, o Rev. Koba-
yashi sempre estava disposto 
a atender e ouvir as pessoas, 
sendo a simpatia uma grande 
marca da sua personalidade. 

Fiel aos ensinamentos de 
Meishu-Sama e aos princí-
pios messiânicos, foi também 
um homem da total confiança 
do Revmo. Tetsuo Watanabe, 
a quem serviu como secre-
tário e chefe de gabinete por 
mais de dez anos. 

Após o falecimento do Re-
vmo. Watanabe, o sucedeu na 
presidência da nossa Igreja, 
conduzindo-nos com sabe-
doria, serenidade, coragem e 
determinação pelo caminho 
da fé que não desvia os olhos 
de Meishu-Sama, respeitando 
e salvaguardando os Ensina-
mentos de Meishu-Sama, os 
Solos Sagrados e a Igreja.

Ao reverendo Masayoshi 
Kobayashi, nossa eterna gra-
tidão.

divulgação

NOTA DE FALECIMENTO

Reverendo Masayoshi Kobayashi, presidente da Messiânica 
Mundial (Igreja Izunome), faleceu no dia 29 de abril

O novo coronavírus foi identificado incialmente na China e se espalhou para o resto do mundo

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

japonês, mesmo eu sofren-
do com racismo, machis-
mo, e escutar que tudo isso 
acontece por uma questão 
cultural do Japão, mesmo 
assim ainda confio no go-
verno japonês. Eu sei que, o 
governo japonês agirá sem-
pre, e digo isso com muita 
propriedade, sempre em be-
nefício da sua própria popu-
lação. E, mesmo a oposição 
do governo japonês, queren-
do e discursando aos quatro 
ventos que, estrangeiros não 
têm direitos no Japão, o pri-
meiro ministro Shinzo Abe, 
bateu na mesa e disse: os 
estrangeiros pagam os mes-
mos impostos que os japo-
neses, são seres humanos e 
portanto terão os seus direi-
tos salvaguardados. E ponto 
final! 

Quando eu digo que sou 
fã do primeiro ministro Abe, 
não é a toa! E não é de hoje, 
pois quando cheguei no Ja-
pão, os estrangeiros, mesmo 
com o visto de residentes, 
não tinham direito a nada, 
NADA! Isso só mudou 
depois que o Shinzo Abe 
estendeu os direitos aos es-
trangeiros, desde que cum-
pram deveres. Portanto o 
episódio atual, apenas con-
firmou o meu sentimento 
de admiração pelo primeiro 
ministro japonês.

Sei que, o que vou pedir 
é totalmente sem sentido, 
mas acredito que na polí-
tica e na vida, precisamos 
da utopia para deixar um 
legado, esse sentimento de 
sonhar com uma realidade 
impossível, pode fazer com 
que se vá além, e eu admiro 
as pessoas que vão além. 
O meu pedido é que os po-
líticos do Brasil coloquem 
a mão na consciência e to-
mem a melhor decisão para 
o povo, e não para si apenas, 
sigam o exemplo dos políti-
cos japoneses, é possível?  É 
pedir muito, eu sei, mas não 
custa tentar...

Políticos do Japão  
reduzem seus salários

Levando em considera-
ção o momento em que esta-
mos vivendo, e em realidade 
mundial, os parlamentares 
japoneses, decidiram redu-
zir 20% dos seus próprios 
salários.

A iniciativa já começa a 
vigorar no mês de maio e 
terá a duração de um ano.

Essa é uma das formas 
dos políticos japoneses 
mostrarem solidariedade 
com o seu povo, e demons-
trarem consciência com a 
realidade.

Para nós brasileiros, pa-
rece uma ideia utópica, e é! 
Em se tratando de Brasil, 
parece uma realidade muito 
longínqua, quase inexisten-
te. Mas eu soube de alguns 
políticos brasileiros que to-
maram a iniciativa do corte 
salarial, para ajudar no con-
trole da pandemia pela qual 
todos estamos passando. Por 
exemplo: o prefeito de Lins, 
Edgar Souza, reduziu seu 
salário por 3 meses.

Essa prática é comum 
entre os políticos japoneses 
nos momentos críticos. Po-
dem falar o que for do Japão, 
podem criticar os interesses 
por trás de tal decisão, mas 
a verdade é que no resultado 
final, quem ganha é o povo.

Lembrando que a inicia-
tiva para a redução salarial 
partiu da oposição do go-
verno! O que parece mais 
louco, não é mesmo? Na 
verdade, de loucura não tem 
nada, e sim, uma decisão 
muito bem pensada e cons-
ciente, pois obriga o próprio 
governo a tomar decisões 
iguais para que não seja in-
coerente nos seus propósi-
tos.

Nós brasileiros é que 
estamos acostumados a ver 
somente bagunça e ações 
egocêntricas, e agora uma 
guerra política no meio de 
uma pandemia. O mundo 
todo em crise e o Brasil pas-
sando por uma “guerra polí-
tica interna”.

Quando me perguntam 
se estou preocupada com 
a disseminação do vírus 
no momento, eu respondo 
que sim, estou! Mas confio 
no governo japonês. E daí 
existe um confronto de pen-
samentos, ideias e culturas 
na minha cabeça.

Mesmo discordando de 
várias atitudes do governo 

COMUNIDADE

Akita Kenjin do Brasil 
realizará Assembleia Geral 
virtual no dia 17 de maio

Em função da pande-
mia da Covid-19 e seguindo 
orientações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
de evitar aglomerações nesse 
momento, a Associação Cul-
tural Beneficente Akita Ken-
jin do Brasil, através de seu 
presidente Akira Kawaai, in-
forma aos associados que a 
Assembleia Geral Ordinária 
2020 para eleição da nova 
Diretoria será realizada virtu-

almente no dia 17 de maio, às 
9h30 (1ª chamada) e às 10h 
(2ª chamada), pelo aplicativo 
de Vídeo Zoom.

Para participação virtual 
na AGO, a associação soli-
cita contatar, via Whasta-
pp, os seguintes números: 
11/999401882 (Alfredo)  ou 
11/957830458 (Kioko) para 
o envio do link e a senha 
para participar da assem-
bleia.

Reverendo Masayoshi Kobayashi
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Tudo que o movimento conseguir será convertido em refeições

Distribuição no centro de São Paulo no feriado de 1º de Maio

A chef Telma Shiraishi, que desde o dia 23 de abril vem fornecendo marmitas para os sem-teto

ÁGUA NO FEIJÃO

O Água no Feijão, mo-
vimento idealizado 
pela chef Telma Shi-

raishi (Aizomê) e que conta 
com a apoio de diversas enti-
dades – JCI Brasil-Japão, Co-
missão de Jovens do Bunkyo, 
Aliança Cultural Brasil-Ja-
pão, Abeuni (Aliança Bene-
ficente Universitária de São 
Paulo), Asebex (Associação 
Brasileira de Ex-Bolsistas no 
Japão), ABJICA (Associação 
Brasileira de Ex-Bolsistas 
Jica) e KIF Brazil (Koya-
mada International Founda-
tion) – iniciou a semana com 
uma ótima notícia. Dos R$ 
47.600,00 estipulados como 
meta, o movimento anunciou 
nesta segunda-feira (4), a ar-
recadação de R$ 10.000,00.

O objetivo é fornecer 6 
mil marmitas gratuitamente 
para os mais necessitados. 
No site do Movimento (www.
aguanofeijao.org.br), há op-
ções a partir de R$ 8,00 (uma 
marmita) até R$ 80,00 (10 
marmitas), além do patrocí-
nio que varia de R$ 800,00 
(100 marmitas) a R$ 2.400,00 
(300 marmitas. Quem prefe-
rir, também pode contribuir 
doando insumos, embalagens 
e outros materiais. 

Primeira mulher brasileira 
a ser nomeada Embaixadora 
da Boa Vontade da Difusão 
da Culinária Japonesa, título 
conferido pelo Ministério da 
Agricultura, Silvicultura e 
Pesca do Japão em 2019 para 
profissionais da gastronomia 
japonesa no Japão e no Ex-
terior, Telma Shiraishi disse  
ao Jornal Nippak que a ideia 
surgiu logo no início da pan-
demia, quando teve que abai-
xar as portas das duas unida-
des do Aizomê – nos Jardins 
e na Japan House São Paulo 
– conforme decreto muni-
cipal assinado pelo prefeito 
Bruno Covas que estabeleceu 
o fechamento de todos os es-
tabelecimentos comerciais a 
partir de 20 de março na ca-
pital paulista.

“Desde então venho fa-
zendo marmitas e doando aos 
necessitados em meu entor-
no”, conta a chef, lembrando 
que “de repente estava com 
os estoques cheios de alimen-
tos e casas fechadas”. 

“Ruas vazias, tudo parado. 
E via pessoas nas ruas próxi-
mas sem ter para onde ir em 
busca de alimento ou ter para 
quem pedir. Não era muito, 
mas era o que dava para fazer”, 
explica Telma, que começou a 
desenvolver o sistema de de-
livery no restaurante. “O que 
cozinhávamos para nossos 
colaboradores ia também para 
fazer marmitas para quem en-
contrávamos com fome”, des-
taca, acrescentando que, ela 
e alguns chefs paulistanos se 
inscreveram para participar do 
Projeto Rede Cozinha Cidadã, 
uma iniciativa liderada pela 
Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cidadania cujo objetivo 
é oferecer alternativas de ali-
mentação para a população 
em situação de rua, além de 
promover a participação de 

Liderado por Telma Shiraishi, movimento busca 
apoio para doar 6 mil marmitas aos mais pobres

fotos: arquivo pessoal

comércios e pequenos restau-
rantes a gerarem renda com 
a venda de comida durante a 
crise acarretada pela quarente-
na do Coronavírus”.

“A Prefeitura paga aos 
restaurantes para fornecer 
as marmitas solidárias. Uma 
forma de dar trabalho aos co-
zinheiros e fomentar a cadeia 
de fornecimento ao mesmo 
tempo que procura resolver a 
situação desesperadora da po-
pulação em situação de rua”, 
conta Telma, que desde o dia 
23 de abril vem fornecendo 
marmitas para os sem-teto 
nessa parceria com a prefei-
tura. “São 600 marmitas por 
semana, feitas na cozinha do 
Aizomê por minha equipe 
todas as manhãs. E continuo 
por conta própria fazendo as 
marmitas para alimentar os 
necessitados em meu entor-
no e também os entregadores 
dos aplicativos que às vezes 
chegam no restaurante para 
prestar o serviço com fome”, 
observa a chef, que não parou 
nem mesmo no feriado de 1º 
de Maio e passou o Dia do 
Trabalho distribuindo refei-
ções para o sem-teto do cen-
tro de São Paulo.

Água no Feijão – “Mas 
ainda assim precisamos de 
muito mais para conseguir 
ajudar as pessoas”, diz. E, as-

sim, paralelamente ao Projeto 
Rede Cozinha Cidadã, ela en-
trou em contato o presidente 
da JCI Brasil-Japão, Mar-
celo Asamura, e a presidente 
da gestão de 2018, Patricia 
Murakami. “Começamos a 
contatar e envolver várias 
entidades - principalmente os 
jovens, para se engajar e criar 
uma incrível força-tarefa de 
solidariedade. Membros de 
todas as entidades envolvidas 
no projeto contribuíram com 
ideias e ajudaram na elabora-
ção desse movimento”, conta 
ela, referindo-se à criação do 
Água no Feijão.

Campanha – Não por acaso, 
a campanha de arrecadação 
de recursos para o movimento 
teve início no mesmo dia 1º 
de maio. “Assim que arre-
cadarmos o suficiente para a 
produção de uma semana de 
marmitas – com o objetivo 
mínimo de 200 unidades por 
dia –, iniciaremos essa pro-
dução. Estamos também ma-
peando comunidades que es-
tão precisando de alimentos 
para destinar essa produção”, 
disse, explicando que a ideia 
é começar a distribuição já 
nesta semana. A meta é ga-
rantir 30 dias de refeição – ou 
6 mil marmitas.

Segundo ela, a ideia cen-
tral do movimento, que pre-

tende também auxiliar toda 
a cadeia de produção das 
marmitas, mantendo o paga-
mento de cozinheiros, aju-
dantes, transportadores e pe-
quenos fornecedores, é “a de 
que podemos fazer render o 
pouco que temos e simboli-
camente oferecer um prato a 
mais para quem precisa”.

“Tudo o que conseguir-
mos poderá ser convertido em 
mais marmitas ou podemos 

estender esse prazo conforme 
o apoio e os insumos que an-
gariarmos. Qualquer exceden-
te será automaticamente re-
passado a essas comunidades 
mapeadas ou para as entidades 
nikkeis”, observa Telma.

Solidariedade – A chef avisa 
que qualquer ajuda é bem-
-vinda. “Estamos aceitando 
qualquer tipo de doação: po-
dem ser ingredientes (arroz, 
feijão, hortifruti, proteínas), 
embalagens (marmitas, talhe-
res descartáveis, caixas para 
transporte), material de higie-
ne e de limpeza (máscaras, 
sabão, álcool, luvas, desinfe-
tante...)”, diz ela, afirmando 
que “essa pausa que vemos no 

mundo todo está despertando 
a solidariedade e dando lições 
de empatia para todos”.

“Estamos aprendendo a 
ver mais o coletivo e repen-
sando nossas prioridades. O 
mais bonito está sendo essa 
mobilização e união de tantas 
pessoas e entidades diferen-
tes pelo mesmo propósito”, 
conta Telma Shiraishi.

“Minha esperança é que 
esse seja apenas o início de 
algo maior, que testemunhe-
mos como somos mais for-
tes unidos e caminhando na 
mesma direção”, conclui.

Acesse: www.aguanofei-
jao.org.br e saiba como con-
tribuir

(Aldo Shiguti)

Movimento Água no Feijão pretende distribuir 200 marmitas todos os dias durante um mês

A Assembleia Legislativa 
aprovou, na noite da última 
quinta-feira, 30, a sessão vir-
tual que aprovou a redução 
dos subsídios e verba de ga-
binete dos deputados. Foram 
85 votos favoráveis, 1 contrá-
rio e 1 abstenção. As medidas 
passam a valer a partir do dia 
1º de maio.

O projeto reduz 30% dos 
salários dos deputados, 20% 
do salário dos funcionários 
comissionados da Alesp, a 
suspensão da licença prêmio 
em dinheiro, a redução 40% 

da verba de gabinete, a devo-
lução antecipada de 7% do 
orçamento da Alesp ao Go-
verno do Estado e a transfe-
rência de 80% do Fundo da 
Assembleia Legislativa. 

Economia – O deputado 
Márcio Nakashima (PDT) 
explica que haverá escalona-
mento no desconto dos 2.561 
funcionários comissionados 
atingidos pela proposta. Não 
sofrerão cortes os servido-
res que ganham até o teto do 
INSS (R$ 6.100). Servidores 

PANDEMIA

Alesp aprova redução dos salários dos 
deputados para combate à Covid19

comissionados que ganham 
até 10 salários mínimos te-
rão corte de 10%. Para quem 
ganha acima fica mantido o 
corte de 20%.

“Ao todo, faremos uma 
economia de R$ 320 milhões 
para combater a Covid-19 no 
estado de São Paulo. Esta é 
a nossa contribuição e espe-
ramos que sirva de exemplo 
para outras casas legislativas. 
Nosso mandato será firme na 
fiscalização da correta apli-
cação de todos os recursos”, 
afirma Nakashima.

divulgação

Marcio Nakashima: “Esperamos que [nossa ação] sirva de exemplo para outras casas legislativas”
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O governo japonês di-
vulgou, no ultimo dia 
29, a lista dos con-

decorados da primavera de 
2020, na qual incluem 11 pes-
soas que vivem no Brasil. En-
tre os 11 condecorados, 2 são 
da categoria de condecoração 
aos japoneses – o artista plás-
tico Kazuo Wakabayashi e o 
ex-presidente da Associação 
Desportiva e Cultural Nikkei 
de Campo Grande (RJ) e ex-
-diretor da Associação Cultu-
ral e Esportiva Nipo-Brasilei-
ra do Rio de Janeiro, Kazumi 
Yamada – e os demais 9 são 
da categoria de condecoração 
aos estrangeiros. 

Pela Embaixada do Japão, 
foram condecorados os ex-
-deputados federais Walter 
Ihoshi e Keiko Ota. Atual 
presidente da Jucesp (Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo), Walter Ihoshi desta-
cou a importância da homena-
gem concedida pelo governo 
japonês. “Como descenden-
tes de japoneses, tem um sig-
nificado muito especial para 
mim. Se meus pais estives-
sem vivos, eles certamente 
estariam muito orgulhosos 
com esse reconhecimento. 
Homenagem essa que para 
mim é uma grande honra e 
significa um reconhecimento 
pelo nosso trabalho ao longo 
de três mandatos na Câmara 
Federal, especialmente cui-
dando das relações bilaterais 
Brasil-Japão em todas as 
pautas – não só a econômica, 
mas também nas culturais, 
tendo o Japão como referên-
cia durante o meu mandato 
– e também minha atuação 
junto à comunidade nipo-bra-
sileira aqui no Estado de São 
Paulo”, disse Ihoshi ao Jonal 
Nippak, destacando que “a 
condecoração vem num mo-
mento muito oportuno para 
mim e é sinal que eu tenho 
que continuar trabalhando e 
de que tudo que fizemos até 
agora valeu a pena”.

Vocação – Ihoshi disse que, 
apesar de estar feliz frente à 
Jucesp – cargo que assumiu 
em fevereiro do ano passado 
– pretende seguir a sua “voca-
ção de homem público” e as 
relações entre os dois países 
estarão sempre presente na 
minha lista de prioridades”.

Sobre a Jucesp, Ihoshi 
lembrou que assumiu um de-
safio de modernizar o órgão 
– que até então era associada 
à burocracia. “Das 27 juntas 
do Brasil a de São Paulo é a 
maior – corresponde a quase 
43% de todo registro mercan-
til feito no país. Desde que 
nós assumimos, com a deter-
minação do governador João 
Doria e da secretária [estadual 
de Desenvolvimento Econô-
mico], Patrícia Ellen, nós atin-
gimos nossa primeira meta já 
no ano passado, de abrir em-
presas em até 24 horas”, disse 
Ihoshi, lembrando que até en-
tão a média era de 3.6 dias

“Nós tínhamos – e agora 
continuamos a ter mais ainda  
– que perseguir a meta da 
Junta 100% digital. Nós ainda 
estamos nesse momento, com 
dificuldades de atender nosso 
usuário porque a junta de 
São Paulo recebe cerca de 3 
mil pessoas por dia e quando 
foi decretada a quarentena 
nós tivemos que suspender o 
atendimento presencial. Isso 
acabou acarretando prejuí-
zos para os empresários pois 
nossos servidores hoje estão 
trabalhando em sistema de 
home office mas nem tudo 
é possível fazer online”, ex-
plicou Ihoshi, acrescentando 
que solicitou ao governador a 
reabertura gradual – inclusive 
presencial – da Jucesp a partir 
desta segunda-feira, 11.

“Mas enquanto isso não 
acontece estamos planejando 
serviço de drive thru e sis-

CONDECORAÇÃO

Governo japonês divulga lista dos condecorados
tema de dellivery dos proto-
colos da junta comercial para 
tentar atenuar essa situação. 
Mas no futuro a ideia é agi-
lizar a Junta 100% digital 
para que o empresário não 
precise vir até a junta, para 
que tudo possa ser feito atra-
vés do nosso Portal. A meta 
é desburocratizar, simplificar 
e fazer com que a junta co-
mercial seja uma junta leve 
e que dê uma experiência 
muito melhor para o usuário, 
com menos burocracia e com 
atendimento muito melhor”, 
concluiu Walter Ihoshi.

Estímulo – Keiko Ota disse 
que estava mito feliz e com-
partilhou a homenagem com 
o marido, o vereador Masa-
taka Ota, e as filhas, Vanessa 
Junko, de 34 aos, e Isis Saeri, 
de 21. “É um reconhecimento 
e um estímulo para conti-
nuar seguindo em frente. É 
gratificante saber que ainda 
podemos fazer muitas coi-
sas não só pelo Brasil como 
também pelas relações entre 
duas nações amigas como 
são o Brasil e o Japão”, disse 
Keiko, que guarda com cari-
nho a exposição Hiroshima 
e Nagasaki – do Fim ao Re-
nascimento, uma travessia de 
Perdão e Cultura de Paz – or-
ganizada em 2018 na Câmara 
dos Deputados e no 21º Festi-
val do Japão daquele ano por 
ocasião das comemorações 
dos 110 anos da imigração ja-
ponesa no Brasil.

Já Tomio Katsuragawa 
disse que ficou surpreso, pri-
meiro com a indicação e de-
pois com a confirmação como 
agraciado pelo Imperador do 
Japão com a Comenda Or-
dem do Sol Nascente. “Con-
sidero uma grande honra e 
prestígio ser merecedor de 
tamanha honraria. Sinto-me 
realizado na figura de alguém 
que se dedicou a servir a co-
munidade com muito amor 
e determinação”, destacou 
Tomio, que acredita que exis-
tem “muitas outras pessoas 
dignas dessa homenagem”. 
“Contudo, sou muito grato ao 
Governo Japonês e ao Consu-
lado Geral do Japão em São 
Paulo que me outorgaram 
esse reconhecimento em tão 
alto nível”, disse o ex-pre-
sidente da ACE Saúde, afir-
mando que o atual momento 
“é uma oportunidade de re-
pensarmos nossas vidas deci-
dindo o que é o mais impor-
tante e o que é prioritário”. 
“Como dirigente de entida-
des preocupa-nos as crises e 
transformações que virão em 
seguida. Acho que resta-nos , 
com fé e esperança, deixando 
de lado o desânimo , orar por 
dias melhores”, concluiu.

(Aldo Shiguti)

Confira a lista dos 
Condecorados da 
Primavera 2020

Embaixada do Japão em 
Brasília (2 condecorados)

Walter Shindi Ihoshi (São 
Paulo/SP), 58 anos, ex-depu-
tado federal e ex-presidente 
da Liga Parlamentar de Ami-
zade Brasil-Japão. Ordem do 
Sol Nascente, Raios de Ouro 
com laço

Principais contribui-
ções: Cumpriu três mandatos 
(12 anos) como deputado fe-
deral a partir de 2007, sendo 
um dos poucos políticos ni-
po-brasileiros a representar o 
Brasil e engajar-se no fortale-
cimento e promoção das rela-
ções entre o Brasil e o Japão. 
Visitou o Japão como dignitá-
rio e participou de cerimônia 
comemorativa ao centenário 
da imigração japonesa no 
Brasil como representante da 
comunidade nipo-brasileira. 
Atuando como presidente da 
Liga Parlamentar de Amizade 
Japão e Brasil, fez grandes 
contribuições com a reali-
zação de cerimônia come-
morativa no Congresso Na-
cional, além da emissão de 
uma moeda comemorativa e 
da instalação de monumento 
memorial. Ainda, concentrou 
esforços na construção de 
relações entre as comunida-
des nipo-brasileiras em São 
Paulo e Brasília, participando 
ativamente de vários eventos. 
Também contribuiu para a 
instalação do Consulado-Ge-
ral do Brasil em Hamamatsu 
e aquisição de visto de longa 
permanência para descenden-
tes da quarta geração, forne-
cendo grande suporte para 
os brasileiros que moram no 
Japão.

Iolanda Keiko Miashiro 
Ota (São Paulo/SP), 63 anos, 
ex-deputada federal e ex-pre-
sidente da Liga Parlamentar 
de Amizade Brasil-Japão Or-
dem do Sol Nascente, Raios 
de Ouro com laço 

Principais contribuições: 
Em 2011, foi a primeira nipo-
-brasileira a ser eleita depu-
tada federal, cumprindo dois 
mandatos (oito anos) e sendo 
uma das poucas políticas ni-
po-brasileiras a representar o 
Brasil e engajar-se no fortale-
cimento e promoção das rela-
ções entre o Brasil e o Japão. 
Como parte dos eventos co-
memorativos dos 110 anos da 
imigração japonesa no Brasil 
e atuando como presidente 
da Liga Parlamentar de Ami-
zade Japão e Brasil, concen-
trou esforços na realização de 
cerimônia comemorativa no 
Congresso Nacional. Ainda, 
propôs a Semana Internacio-
nal da Culinária Japonesa no 
restaurante do Congresso, 
contribuindo para a diploma-
cia e divulgação da culinária 
washoku. No campo da cons-
trução da paz e da educação, 
além de concentrar esforços 
na organização de exposição 
fotográfica sobre Hiroshima 
e Nagasaki e seminários re-
lacionados a bomba atômica, 
enviou projeto de reforma 
educacional baseado no sis-
tema educacional japonês, 
contribuindo significativa-
mente para o fortalecimento 
das relações entre o Brasil e o 
Japão no campo da educação.

Condecorados na jurisdição 
do Consulado Geral do Ja-
pão em São Paulo (5 conde-
corados)

Kazuo Wakabayashi (São 
Paulo/SP), 88 anos, artista 
plástico. Ordem do Sol Nas-
cente, Raios de Ouro e de 

Prata (Condecoração aos ja-
poneses)

Principais contribui-
ções: Um dos pintores repre-
sentativos que conduziu um 
grupo de artes nipo-brasileiro 
no meio artístico do Brasil 
pós-Segunda Guerra. Apre-
senta muitas obras utilizando 
estampas tradicionais de te-
mas da natureza e objetos tra-
dicionais como o mari, entre 
outros, transmitindo a beleza 
tradicional do Japão para pes-
soas do Brasil e do exterior de 
uma forma fácil de entender. 
Como projeto comemorativo 
do centenário da imigração 
japonesa no Brasil, concen-
trou esforços para organizar 
no Japão a exposição “Tra-
jetória dos cem anos dos ar-
tistas plásticos nikkeis no 
Brasil”, que mostrou a his-
tória dos pintores japoneses 
e nipo-brasileiros no mundo 
artístico brasileiro. Além 
disso, nas comemorações dos 
110 anos da imigração japo-
nesa no Brasil, foi responsá-
vel pelo design da logomarca 
com dois tsurus, represen-
tando o Brasil e o Japão, con-
tribuindo significativamente 
para promover o intercâmbio 
cultural e as relações de ami-
zade entre o Brasil e o Japão 
ao longo dos anos.

Kenitiro Suguio (São Paulo/
SP), 82 anos,  Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Ouro 
com laço

Principais funções exer-
cidas: Ex-professor do Cen-
tro de Pós-Graduação em 
Análise Geoambiental da 
Universidade Guarulhos. Ex-
-professor do Instituto de Ge-
ociências da Universidade de 
São Paulo (USP). Ex-presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Cultura Japonesa e de As-
sistência Social (Bunkyo)

Principais contribui-
ções: Autoridade em geologia 
no Brasil, lecionou por mais 
de 50 anos em instituições 
como a Universidade de São 
Paulo e contribuiu, como pes-
quisador, para o intercâmbio 
acadêmico entre o Brasil e 
o Japão. Publicou em língua 
japonesa artigos e livros so-
bre geologia, além de contri-
buir para o desenvolvimento 
da pesquisa em geologia no 
Japão, realizando trocas aca-
dêmicas estreitas com pes-
quisadores japoneses. Ainda, 
seus conhecimentos na área 
não se restringiram ao mundo 
acadêmico, fazendo ampla 
divulgação para a comuni-
dade nipo-brasileira por meio 
de artigos em jornal de língua 
japonesa no Brasil. Na So-
ciedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 

Social (Bunkyo), foi mem-
bro da Comissão de Fundo 
de Pesquisas Acadêmicas por 
muitos anos, contribuindo 
para o desenvolvimento de 
jovens pesquisadores, e tam-
bém atuou como presidente 
do Conselho e do Comitê de 
Renovação, estabelecendo as 
bases para um novo sistema 
em antecipação as futuras ge-
rações da comunidade nipo-
-brasileira.

Yoshiaki Nakano (São 
Paulo/SP), 75 anos. Ordem 
do Sol Nascente, Raios de 
Ouro com laço Brasileiro

Principais funções exer-
cidas: Ex-secretário da Fa-
zenda do Estado de São Paulo

Atual diretor da Escola 
de Economia de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV)

Principais contribui-
ções: Como diretor da Escola 
de Economia de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), lecionou para estu-
dantes que contribuirão para 
o desenvolvimento da so-
ciedade brasileira e aceitou 
pesquisadores, especialistas e 
estudantes japoneses, promo-
vendo o intercâmbio intelec-
tual entre o Brasil e o Japão 
no campo econômico. Ainda, 
como secretário da Fazenda 
do Estado de São Paulo, ob-
teve grandes benefícios para 
empresas ao reduzir a alíquo-
ta de impostos sobre serviços 
de distribuição de mercado-
rias, inclusive de empresas 
japonesas operantes no es-
tado, enquanto manteve soli-
dez financeira.

Anselmo Nakatani (Cotia/
SP), 78 anos. Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Ouro com 
Roseta 

Principais funções 
exercidas: Ex-presidente 
da Aliança Cultural Brasil-
Japão. Ex-presidente da Fu-
rukawa Electric LatAm S.A.

Principais contribuições: 
Executivo representativo da 
comunidade nipo-brasilei-
ra, foi presidente por longo 
tempo da subsidiária brasileira 
da Furukawa Eletric. Com 
base na grande experiência 
que cultivou no mundo dos 
negócios, exerceu a função de 
presidente da Aliança Cultural 
Brasil-Japão por dois manda-
tos (quatro anos, entre 2011 e 
2015), que tem como objetivo 
o desenvolvimento do inter-
câmbio cultural entre o Brasil 
e o Japão, trabalhando para 
melhorar o ambiente de apren-
dizado em língua japonesa e 
atividades culturais, dedican-
do-se também a fortalecer ati-
vidades de divulgação. Ainda, 

como conselheiro de investi-
mentos no Brasil, fez grandes 
contribuições para o fortaleci-
mento das relações econômi-
cas entre o Brasil e o Japão, 
divulgando o cenário atual da 
economia brasileira e a dife-
rença entre os hábitos comer-
ciais dos dois países, assim 
como o potencial dos recursos 
humanos nipo-brasileiros, por 
meio de várias oportunidades.

Tomio Katsuragawa (São 
Paulo/SP), 74 anos. Ordem 
do Sol Nascente, Raios de 
Prata 

Principais funções exer-
cidas: Ex-presidente da As-
sociação Cultural e Esportiva 
Saúde

Atual vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Cul-
tura Japonesa e de Assistên-
cia Social (Bunkyo)

Principais contribui-
ções: Como presidente da As-
sociação Cultural e Esportiva 
Saúde, implementou projetos 
para promover a compreen-
são da história dos imigran-
tes japoneses e da cultura 
japonesa, além de promover 
a integração e o intercâmbio 
entre a comunidade nipo-
-brasileira e de não-descen-
dentes. Ainda, atuou como 
presidente da subcomissão 
de homenagem durante as 
comemorações do centenário 
e dos 110 anos de imigração 
japonesa no Brasil, atuando 
com grande empenho para a 
outorga da “Comenda Kasato 
Maru”, que presta reconheci-
mento por realizações notá-
veis para o desenvolvimento 
da comunidade nipo-brasilei-
ra, como também para o for-
talecimento das relações en-
tre o Brasil e o Japão. Desde 
2013, preside a Comissão do 
Bunkyo Rural, que promove 
a integração e intercâmbio de 
ideias e conhecimentos en-
tre produtores, profissionais, 
pesquisadores, estudantes e 
empresários/fornecedores re-
lacionados à área rural. Tam-
bém concentra esforços na re-
alização do Encontro Bunkyo 
Rural, que ocorre anualmente, 
contribuindo para fortalecer a 
cooperação entre o Brasil e o 
Japão no campo agrícola e o 
intercâmbio entre produtores 
rurais nipo-brasileiros.

Condecorados na jurisdi-
ção do Consulado Geral do 
Japão no Rio de Janeiro (2 
condecorados)

Kazumi Yamada (Campo 
Grande/RJ), 79 anos. Ordem 
do Sol Nascente, Raios de 
Prata (condecoração aos ja-
poneses)

Principais funções exer-

Tomio Katsuragawa

Kenitiro Suguio

Kazuo Wakabayashi

Keiko Ota

Walter Ihoshi

Anselmo Nakatani

Yoshiaki Nakano

Kazumi Yamada
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Curitiba. Atual presidente da 
Associação Brasileira dos 
Dekasseguis

Principais contribuições: 
Atuou como presidente e vi-
ce-presidente da Associação 
Cultural e Beneficente Nipo-
-Brasileira de Curitiba, con-
tribuindo para a promoção da 
cultura japonesa e o enten-
dimento mútuo entre os dois 
países por meio de atividades 
esportivas e culturais, assim 
como a realização de festi-
vais japoneses. Ainda, como 
presidente da Associação 
Brasileira dos Dekasseguis, 
ofereceu orientação e suporte 
para moradia e emprego para 
ex-dekasseguis, dando opor-
tunidades para fortalecer a 
parceria entre dekasseguis 
brasileiros e a comunidade 
nipo-brasileira e contribuindo 
para o estreitamento das rela-
ções entre o Brasil e o Japão.

Kimiko Yoshii (Londrina/
PR), 79 anos. Ordem do Sol 
Nascente, Raios de Ouro e 
de Prata 

Principais funções exer-
cidas: Atual presidente da 

cidas: Ex-presidente da Asso-
ciação Desportiva e Cultural 
Nikkei de Campo Grande – 
RJ. Ex-diretor da Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira do Rio de Janeiro 
e ex-presidente da Seção de 
Difusão da Língua Japonesa

Principais contribui-
ções: Como diretor respon-
sável pelo ensino de língua 
japonesa e presidente da 
Seção de Difusão da Lín-
gua Japonesa na Associação 
Cultural e Esportiva Nipo-
-Brasileira do Rio de Janeiro, 
contribuiu para o aumento do 
número de alunos e a admi-
nistração da escola por mui-
tos anos. Foi responsável por 
lançar as bases do ensino de 
língua japonesa no estado do 
Rio de Janeiro, ao fazer com 
que nipo-brasileiros e não-
-descendentes reconheces-
sem a importância da língua 
japonesa na sociedade brasi-
leira. Ainda, como presidente 
da Associação Desportiva e 
Cultural Nikkei de Campo 
Grande, concentrou esforços 
para as relações de amizade 
entre o Brasil e o Japão.

Edson Hirokazu Watanabe 
(Rio de Janeiro/RJ), 67 anos. 
Ordem do Sol Nascente, 
Raios de Ouro com laço

Principais funções exer-
cidas: Atual professor do pro-
grama de pós-graduação em 
Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ)

Principais contribui-
ções: Como professor do pro-
grama de pós-graduação em 
Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), concentrou esforços 
para o intercâmbio acadêmi-
co entre o Brasil e o Japão no 
campo da ciência e tecnolo-
gia por muitos anos, publi-
cando livros em colaboração 
com pesquisadores japoneses 
e contribuindo para o enten-
dimento mútuo entre os dois 
países. Ainda, atuou como 
membro do comitê de seleção 
de bolsas de estudo MEXT 
por mais de 30 anos, desem-
penhando papel importante 
na seleção de alunos de ex-
celência e fornecendo suporte 
a alunos estrangeiros, con-
tribuindo significativamente 
para a promoção das relações 
de amizade entre o Brasil e o 
Japão.

Condecorados na jurisdição 
do Consulado Geral do Ja-
pão em Curitiba (2 condeco-
rados)

Teishun Hiramatsu (Curi-
tiba/PR). Ordem do Sol Nas-
cente, Raios de Ouro e de 
Prata 

Principais funções exer-
cidas: Ex-presidente da As-
sociação Cultural e Bene-
ficente Nipo-Brasileira de Kimiko Yoshii

Teishun Hiramatsu

Edson Hirokazu Watanabe

Associação Guarda Mirim de 
Londrina

Principais contribui-
ções: Como presidente da 
Associação Guarda Mirim de 
Londrina, realizou atividades 
de inclusão social e educação 
por meio da cultura japonesa 
e educação no estilo japonês, 
resgatando jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social. 
Recebeu diversos elogios da 
sociedade local ao contribuir 
para o desenvolvimento so-
cial por meio da educação, 
beneficiando a imagem dos 
nipo-brasileiros locais. Em 
2008, durante as comemora-
ções do centenário da imigra-
ção japonesa em Londrina, 
atuou como coordenadora 
do comitê de hospitalidade, 
concentrando esforços para 
promover a compreensão do 
Japão e as relações de ami-
zade entre os dois países, 
além de trabalhar em parceria 
com empresas privadas e ins-
tituições educacionais, difun-
dindo a cultura japonesa com 
a participação de cinco mil 
pessoas.

e a data em que foi tirada.
Caso na foto seja possí-

vel identificar pessoas, todas 
elas deverão ser conhecidas 
do autor da foto, para que as-
sinem um termo de autoriza-
ção, caso a foto seja selecio-
nada. Caso contrário, a foto 
será desclassificada.

As fotos deverão estar 

com boa resolução e poderão 
ter sido feitas com celular ou 
máquina fotográfica não pro-
fissional.

Cada participante poderá 
participar com apenas uma 
foto. As cinco fotos premia-
das ilustrarão cartões postais 
exclusivos, que serão distri-
buídos gratuitamente na Bi-

A primeira edição do Con-
curso Cultural de Fotografia 
Eu Na Fundação Japão foi 
lançada em meio à quarente-
na da Covid-19, com o obje-
tivo de relembrar os princi-
pais eventos promovidos pela 
Fundação Japão de 2018 a 
2020.

Podem participar todas as 
pessoas que residem no Bra-
sil, que participaram presen-
cialmente dos eventos e tira-
ram as fotografias, desde que 
não estivesse a trabalho.

Para concorrer, basta pu-
blicar uma foto de sua autoria 
no Instagram, em conta par-
ticular de perfil aberto até o 
dia 31 deste mês, ser seguidor 
da Fundação Japão (@japan-
foundation_sp), incluindo no 
post a #EuNaFJSP, o nome do 
evento, local (cidade e estado) 

blioteca da Fundação Japão e 
nos eventos ao longo do se-
gundo semestre.

Mais informações sobre o 
Concurso e o regulamento es-
tão disponíveis no site:
https://fjsp.org.br/agenda/
concurso_postal_eunafjsp

divulgação

FOTOGRAFIA

Fundação Japão promove concurso cultural de fotografia 
para relembrar eventos que mais marcaram o público

Fotos deverão ser postadas no Instagram até o dia 31 de maio

Com objetivo de popula-
rizar e reforçar, não somente 
no Brasil, mas para outras 
partes do mundo, os princi-
pais cuidados que ajudam 
a prevenir o contágio pelo 
coronavírus, a Mauricio de 
Sousa Produções, em parce-
ria com o Unicef Japão, traz 
um vídeo informativo, agora 
traduzido para o japonês e 
inglês, à população que mora 
no Japão. Seu lançamento na 
mídia daquele país foi no dia 
1 de maio,

A reedição do clipe musi-
cal, produzido anos atrás por 
conta do surto de H1N1 que, 
na época, também assustava 
o mundo, tem como obje-

divulgação

tivo auxiliar e apoiar o setor 
público e privado com mais 
uma ferramenta que reforce 
a importância do “autocuida-
do”. As novas versões da mú-
sica foram interpretadas pelas 
vozes das cantoras Miyuu 

Tsuji, Rie Hanafusa, Ayaka 
Atsuchi, Maiko Ogura, que 
fazem parte do grupo Elfin’. 
São famosas no Japão e, al-
gumas delas, participaram na 
dublagem da animação “Your 
Name”.

Como diz a música, com-
posta em português por Már-
cio Roberto, irmão de Mau-
ricio de Sousa, “sem abraço, 
sem beijinho e sem aperto de 
mão”, os personagens da Tur-
ma da Mônica explicam que 
o contato físico, que estamos 
acostumados, deve ser evita-
do para impedir a transmissão 
do vírus.

Os conteúdos estarão dis-
poníveis para compartilha-
mento, no canal internacional 
da MSP no YouTube, Mônica 
Plus, dia 1º de maio.

Versão em japonês: ht-
tps://youtu.be/KkS6zpOjxXg

Versão em Inglês: https://
youtu.be/0r4trsY7UcU

PANDEMIA

Vídeo da Turma da Mônica “Sem abraço, sem beijinho e 
sem aperto de mão” ganha versão em japonês

Clipe foi lançado na mídia do Japão no dia 1º de maio

R. Domingos de Morais, 2.781
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Não é de hoje que a men-
tira pode se tornar “verdade”, 
ao negar fatos e a realidade 
que nos cerca. Ainda que a re-
alidade seja algo próxima, para 
alguns, ela deve ser distorcida 
para acomodar uma visão que 
satisfaça crenças e minimi-
ze o sofrimento do mundo da 
maneira como se apresenta. É 
a não aceitação da realidade 
histórica em seu movimento de 
avanço e retrocesso contínuo. 
Trata-se neste caso das infor-
mações falsas que são divulga-
das através dos meios eletrôni-
cos como a internet.

Aquilo que se chama fake 
news, de certo, é produzido por 
alguém a serviço de alguém. 
Penso, não se tratar apenas de 
uma brincadeira de mal gosto. 
Criar notícias fake e se bene-
ficiar disso é parte de grupos 
econômicos e políticos, que 
ocultos nas redes sociais im-
põem uma visão de mundo, 
que não corresponde aos fatos 
concretos. Outrora, fazia-se a 
fofoca, que alimentava as re-
vistas femininas, fuxicos da 
vida alheia dos artistas de te-
levisão, cantores e ídolos das 
novelas.

Mas existiu um tempo, dé-
cada de 60, que a farsa tornou 
divertimento inocente através 
de programas que promoviam 
lutas pela rede de televisão. Vá-
rios foram as empresas, como a 
Excelsior, a Bandeirantes e a 
Globo ao explorar as chamadas 
luta-livre ou telecatch. Eram 
programas como “Reis do Rin-
gue” e “Astros do Ringue”. 
Isso acontecia nas noites de sá-
bado. Havia em torno de cinco 
lutas em que os oponentes se 
colocavam diante das câmeras. 
Estes lutadores (ou seriam ato-
res de circo?) usavam nomes 
chamativos como Hércules, 
Montanha, Viking, Aquiles, 
Tigre Paraguaio, Marinheiro, 
Fantomas e, o ídolo maior de 
todos, Ted Boy Marino.

Não havia muitas opções, 
sendo a luta-livre um dos mais 
chamativos ao lado das tele-
novelas e dos programas de 
auditório. No caso das lutas, 
o confronto era mais uma exi-
bição de golpes combinados e 
exercícios de trapézio e teatro. 
De um lado estavam os bons, 
de outros os maus. Teria que 
acontecer justamente este em-
bate do bem contra o mal, em 
que o público presente nos gi-
násios de esportes, mas prin-
cipalmente o que assistia pela 
televisão pudesse torcer pelos 
seus ídolos.

Quase sempre, os bons se 
apresentavam como fortes e 
elegantes, enquanto os maus 
eram barbudos, gordos e des-
leais. Quando lutavam, usavam 
de artimanhas como a utiliza-
ção de golpes baixos, o que 
não deveria acontecer com os 
bons. Desta forma, o público se 
punha ao lado dos bons. Claro, 
tratava-se de um espetáculo 
em que as tensões do público 
chegavam em seu ápice a cada 
golpe, que arrancava sangue. 
Não era sangue de verdade, 
mas sugeria. Nesta época, dos 
primeiros governos autoritá-
rios, o mundo se dividia entre o 
ocidente civilizado e capitalis-
ta e do leste, representado pela 
União Soviética como atrasada 
e ameaçadora.

Ainda que se desconfias-
se de que as lutas eram per-
formances entre dois artistas, 
como o mocinho e o bandido, 
podia se acreditar de que eram 
verdadeiras. Se não fossem ver-
dadeiras, poderia se acreditar 
de que havia alguma verdade 
naquelas lutas. Desta forma, 

os maus provocavam o público 
presente, faziam caretas, xin-
gavam, desafiavam e exibiam 
uma força, que se tratava de 
uma vaidade a ser menospreza-
da. Não é o mesmo o que acon-
tecia com os bons, pois estes 
eram a perfeição exigida de um 
herói em sua beleza e coragem. 
Eram justamente os bons que 
tinham a habilidade de fazer 
acrobacias e golpes mirabo-
lantes possíveis somente no ci-
nema com o advento dos efei-
tos especiais. Então, os efeitos 
especiais eram formas combi-
nadas em que o bom mostrava 
a sua performance elegante em 
voadoras com ambas as pernas 
e tesouras aéreas capazes de 
arremessar os seus oponentes. 
Cabia aquele que fazia o papel 
de mal cair no golpe e ser posto 
sobre a lona. Para quem assis-
tia, aquilo era real.

Estas lutas ainda são popu-
lares nos Estados Unidos e no 
México. Por longo tempo fez 
sucesso também no Japão. Para 
cada lugar, havia um público 
determinado e um contexto 
histórico particular. Cabe a nós 
apreciar através de uma análise 
crítica o que poderia significar 
a luta-livre no Brasil, naqueles 
dias. Talvez a mudança não foi 
muito, pois o combate entre o 
bem e o mal se mantém. Para 
que isso aconteça, alguém deve 
se colocar com o bom e o ou-
tro como o mau. Se este mal 
não existir durante a contenda, 
precisa ser criado. Para existir 
o Super Homem é necessá-
rio Lex Luthor existir. Numa 
trama, qualquer que seja, uma 
novela global, também um fil-
me policial ou de suspense, 
ambas as partes antagônicas 
devem ser consideradas.

Com o fim da Guerra Fria 
e a derrocada da União Sovi-
ética, em dezembro de 1992, 
tudo ficou ofuscado. Quem 
seria o oponente, quer dizer, o 
mal a ser combatido? Nos anos 
60, realizou-se uma luta entre 
o herói Ted Boy Marino e o 
vilão Aquiles. Enquanto o he-
rói era loiro, de descendência 
italiana, Aquiles era nordesti-
no, atarracado, mal encarado. 
Todos odiavam Aquiles. Podia 
ser uma farsa, tudo fake news, 
que mostrava claramente o 
antagonismo existente. Ainda 
que fosse uma brincadeira pie-
gas.

Antagonismo que perdura, 
que diante da falta de inimigos, 
qualquer coisa pode se tornar 
um, desde que não concorde 
com a nossa postura. Inclu-
sive fabricar fake news. Assim, 
novos inimigos são criados e 
outros ainda, desaparecidos, 
são desenterrados para que no-
vamente retornem à vida para 
serem odiados. Alguns neces-
sitam odiar para viver ou dar 
sentido às suas vidas. Talvez a 
psicanálise possa dar uma res-
posta aceitável para esta situa-
ção de carência e frustração. 
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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, 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.

CORONAVÍRUS/ESTRANGEIROS (05/05/2020)

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

ESTADO DE EMERGÊNCIA (05/05/2020)

Premiê do Japão explica detalhes sobre extensão do estado de 
emergência

O primeiro-ministro do 
Japão Abe Shinzo informou 
que o governo estendeu o 
estado de emergência para 
o coronavírus decretado na-
cionalmente até o dia 31 de 
maio. No entanto, adicionou 
que ele pode ser suspenso an-
tes do prazo caso a situação 
melhore.

Abe fez o anúncio durante 
uma coletiva de imprensa re-
alizada na segunda-feira. Ele 
disse que o número de casos 
do vírus caiu para um terço 
do total máximo a que che-
gou, adicionando que o Japão 
está no caminho certo para 
controlar o surto da doença.

No entanto, o premiê 
disse que a taxa de declínio 
não é satisfatória e que o sis-

tema de saúde permanece sob 
grande pressão. Ele disse que 
está pedindo sinceramente às 
pessoas que se mantenham 
em seus esforços para conter 
a disseminação.

Abe informou que o trata-
mento para pessoas com sin-
tomas graves deve ser refor-
çado ainda mais. Ele explicou 
que novos casos confirmados 
devem cair para abaixo do 
número de pessoas que já se 
recuperaram, que atualmente 
é de mais de 100 por dia.

Segundo o primeiro-mi-
nistro, decidiu-se manter em 
vigor o estado de emergência 
em todo o país porque é ne-
cessário que exista alguma 
medida para impedir o movi-
mento de pessoas das cidades 

para outras áreas.
Abe informou que é pos-

sível que o estado de emer-
gência seja suspenso antes 
do prazo final caso um painel 
de especialistas conclua que 
seja possível. Ele disse que 
o painel está previsto para 
atualizá-lo no dia 14 de maio 
sobre a evolução no número 
de infecções e sobre os siste-
mas médicos em cada região.

O premiê disse ainda que 
o governo irá entregar com 
rapidez o auxílio em dinheiro, 
já que um orçamento suple-
mentar, que inclui um pacote 
econômico emergencial, foi 
aprovado no Parlamento.

Ainda segundo o anúncio, 
o governo irá considerar uma 
assistência adicional com 

base em negociações com a 
coalização governista. Abe 
disse que novas medidas in-
cluem assistência a negócios 
que se encontrem em difi-
culdade de pagar alugueis, 
melhoria dos subsídios para 
ajustes na situação empre-
gatícia, além de ajuda para 
estudantes em dificuldade fi-
nanceira.

O primeiro-ministro 
também pediu para que um 
“novo normal” na era do co-
ronavírus seja identificado o 
quanto antes. Ele salientou 
que a reabertura gradual de 
escolas, lojas, restaurantes 
e eventos de pequeno porte 
precisa seguir as diretrizes 
e tomar todas as precauções 
possíveis contra o vírus.

CORONAVÍRUS/TESTES (05/05/2020)

Painel do governo do Japão 
está revisando critérios para a 
realização de testes do coronavírus

Um painel de especialistas 
do governo do Japão anun-
ciou que está revisando os 
critérios sobre quem poderá 
fazer o teste de coronavírus.

Esta decisão foi tomada 
em resposta a reclamações 
sobre os atuais critérios, por 
serem muito restritos.

Um dos critérios criados 
pelo Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar Social 
estabelece que alguém que 
queira ser testado precisa an-
tes entrar em contato com as 
autoridades sanitárias locais 
caso tenha tido febre de 37,5 
graus centígrados ou mais 
por um mínimo de quatro 

dias seguidos. Contudo, os 
especialistas dizem que estas 
regras dificultam a realização 
de testes PCR no Japão, ape-
sar dos esforços do país para 
expandir sua capacidade de 
realizar tais testes.

Na segunda-feira, o vice-
-chefe do painel, Omi Shi-
geru, disse à imprensa que o 
número de testes que podem 
ser realizados por dia está 
aumentando, mas precisa au-
mentar ainda mais. Ele disse 
que as pessoas que devem ser 
testadas, mesmo aquelas com 
sintomas leves, precisam ter 
acesso ao exame imediata-
mente.

ESTADO DE EMERGÊNCIA (04/05/2020)

Japão anuncia extensão do estado 
de emergência até 31 de maio

O governo do Japão de-
cidiu estender oficialmente o 
estado de emergência decre-
tado nacionalmente em um 
período de cerca de um mês, 
até o final de maio. Original-
mente, o estado de emergên-
cia terminaria na quarta-feira.

A força-tarefa do governo 
japonês contra o coronavírus 
tomou a decisão nesta segun-
da-feira. O ministro encarre-
gado pelas medidas governa-
mentais contra o coronavírus, 
Nishimura Yasutoshi, havia 
dito anteriormente que o nú-
mero de novas infecções por 
dia apresentou uma queda, 

mas que ainda não havia che-
gado ao nível planejado. Ele 
disse ainda que o sistema de 
saúde do país permanece sob 
grande pressão.

Tóquio, Osaka e outras 11 
províncias irão permanecer 
sob um estado de alerta ex-
traordinário devido à necessi-
dade de que tomem medidas 
particularmente estritas.

Para outras províncias, o 
governo irá mudar a estraté-
gia, equilibrando a necessi-
dade de se conter a dissemi-
nação da infecção com medi-
das para manter a atividade 
econômica.

SUMÔ (04/05/2020)

Torneios de sumô de maio serão 
cancelados

A Associação de Sumô do 
Japão decidiu cancelar seus 
torneios de maio, já que o go-
verno japonês se prepara para 
estender a situação de estado 
de emergência em todo o país 
para até o final deste mês, de-
vido ao surto de coronavírus.

Diversas fontes afirmam 
que é difícil para a entidade 
dar continuidade ao Grande 
Torneio de Verão enquanto o 
estado de emergência estiver 
em vigor.

O torneio, que estava ori-

ginalmente programado para 
começar no início de maio 
em Tóquio, havia sido adiado 
em duas semanas, para o dia 
24 de maio.

O torneio anterior, ocor-
rido em março, foi realizado 
sem a presença do público 
pela primeira vez.

Este vai ser o primeiro 
torneio a ser cancelado desde 
a primavera de 2011, quando 
a Associação enfrentou uma 
série de escândalos sobre re-
sultados combinados de lutas.
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Anuncie no Jornal Nippak

(11) 3340-6060

CAMPANHA DE MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE/UNIÃO DAS ASSOCIAÇõES NIPO-BRASILEIRAS DE SBC

Somos a União das Asso-
ciações NIpo-Brasilei-
ras de São Bernardo do 

Campo, que congrega quatro 
Associações do município 
que, ao todo, reúnem apro-
ximadamente 600 famílias 
nipo-brasileiras. 

Tanto a União como cada 
uma das Associações durante 
todo o ano, realizam vários 
eventos como Festival de 
Comemoração da Imigração 
Japonesa – denominado Ja-
pão em São Bernardo, que 
este ano estaria na sua 39ª 
edição, Bon Odori, Undokai, 
FIB - Fórum de Integração 
Bunkyo, Bingos Beneficen-
tes, Karaokê Taikai, Kenko 
Taisso, Yakisoba-Kai, Te-
maki-Kai, Odori, Gueinosai, 
reuniões de Rojinkai e outros.

O inesperado e temido 
surgimento do coronavírus 
alterou radicalmente a rotina 
de todas as associações can-
celando praticamente todos 
os eventos acima previstos 
até agosto de 2020. 

Acreditamos que o im-
pacto maior foi sofrido pelos 
idosos, devido interrupção 
de atividades que os ajuda-
vam a proporcionar saúde fí-
sica e mental, tais como Ka-

‘Interrupção das atividades afetou mais os idosos’
divulgação

raokê, Bingo, Odori e Kenko 
Taisso.

Difícil estimar quais con-
sequências ocorrerão com 
essa reclusão forçada dos 
idosos. Sob o aspecto mate-
rial, sabe-se que o espírito de 
solidariedade prevalece onde 
os jovens apoiam os idosos, 
tanto da própria como de ou-
tras famílias, provendo apoio 

no suprimento de gêneros de 
primeira necessidade. 

Há unanimidade de que 
o controle da propagação do 
coronavírus deve ser através 
do isolamento social, sendo 
que a polêmica está no for-
mato, vertical ou horizon-
tal. No Brasil, acredita-se 
impraticável separar idosos 
dos jovens em classes me-

nos favorecidas, que infe-
lizmente representam uma 
proporção significativa da 
população. 

Outra dificuldade no 
nosso país é a proliferação 
de fake news bem como do 
oportunismo político favore-
cido pela situação como esta, 
coexistindo várias declara-
ções contraditórias que só 

CAMPANHA DE MENSAGENS DE SOLIDARIEDADE/IKOI-NO-SONO

“Recém-eleito presidente 
da Assistência Social 
Dom José Gaspar – Ikoi-

-no-Sono,, no dia14 de março, 
esta pandemia nos pegou de 
surpresa. Assim, ao lado dos 
cuidados em família, estamos 
extremamente preocupados 
com a instituição, onde resi-
dia 67 idosos. Nunca tivemos 
uma catástrofe global em que 
ninguém, pode se dizer, está 
a salvo. A única coisa que 
sabemos é a sua forma de 
transmissão (pelas formas de 
contágio já amplamente di-
vulgados).

Assim, solicitamos às fa-
mílias dos idosos – as que que 
pudessem – levar o seu idoso 
para casa e mantê-lo isolado. 
Entretanto, existem muitos 
que não tem como cuidá-los 
em sua casa. E assim, não 
resta outra laternativa se-
não deixá-los na instituição, 
o mais afastado entre eles, 
e impedindo a entrada de 
estranhos e, sobretudo, cui-
dar do aspecto higiênico. Os 
nossos funcionários têm sido 
de uma dedicação elogiável, 
fazendo tudo que é possível, 
mesmo enfrentado falta de 
materiais indispensáveis. E, 
neste sentido, aproveitamos 
este espaço para manifestar 
os nossos profundos agrade-
cimentos a todos os doadores 
de materiais e recursos finan-
ceiros indispensáveis para dar 
continuidade a nossa missão. 
“Que Deus nos salve”.

Dito isto, emitirei a minha 
opinião a respeito da situa-
ção decorrente deste estrago 
jamais visto neste e no sécu-

Para Reimei Yoshioka, sentimento é de solidariedade
divulgação

lo passado, exceção feita a II 
Guerra. É possível dizer que 
a humanidade está passando 
por calamidade, jamais vista, 
causada por um vírus, invisí-
vel a olho nu. A globalização 
trouxe inúmeros benefícios 
e o estrago também, global-
mente. A facilidade de ir e vir 
de um país a outro, facilitou 
a propagação da epidemia 
que acabou se tornando pan-
demia. Se a pandemia, que 
dizem ter saído da China, 
alastrou-se mundialmente, 

fazendo grandes estragos em 
Nova York devido a grande 
concentração humana, não 
deixou de atingir os nossos 
índios que vivem isolados no 
meio da floresta amazônica. 

A recomendação do iso-
lamento social preconizado 
pela OMS é praticamente 
impossível. O agricultor fa-
miliar consegue sua produ-
ção isoladamente, mas o seu 
produto deve ser comercia-
lizado por muitas pessoas. 
Assim muitos produtores 

não tem como vender seus 
produtos, acabando por per-
der toneladas de verduras 
como relatou um produtor 
de Mogi das Cruzes. Mesmo 
que a epidemia passe, até a 
nova safra levará diversos 
meses. Até que isso aconteça 
muitos estarão falidos e a po-
pulação urbana morrendo de 
inanição. Por outro lado, as 
indústrias estão paralisadas, 
os fornos apagados, empre-
gados sendo dispensados e 
assim por diante. 

Os prestadores de servi-
ços se encontram dispensa-
dos e sem receitas, não tem 
como sobreviver. O Brasil, 
que tem contingente popu-
lacional de baixa renda, ne-
cessita alimentar  esse con-
tingente. Aliás, até encontrar 
essa gente para distribuir os 
parcos recursos de R$ 600,00 
(seiscentos reais) está difícil. 
Some-se a tudo isso os milha-
res de desempregados mesmo 
antes do coronavirus-19. E 
para tornar a situação ainda 
pior, os governantes que não 
se entendem dentro do go-
verno federal;  entre o exe-
cutivo, legislativo e judici-
ário. O desentendimento do 
governo federal, estaduais e 
municipais, agravada com o 
ano de eleições municipais. 
Este é, rapidamente, o cená-
rio do Brasil.

Já um comentário sobre 
o Japão é um pouco difícil, 
pois isto acompanho através 
do programa de NHK. La, é 
preciso que se diga, a popu-
lação é mais disciplinada, a 
comunicação emanada do 
governo é mais respeitada. 
Além disso, a população já 
tem passado por diversas 
catástrofes como vendaval, 
terremoto, maremoto, en-
chentes. Para muitas catás-
trofes já existem esquemas 
de seguranças. Não estava 
previsto aquele terremoto, 
seguido de maremoto e de-
sastre da usina de geração de 
energia através da usina nu-
clear da região nordeste do 

Japão em novembro 
de 2011. 

Mas ação do go-
verno foi imediata. A 
população japonesa 
é resignada, espera 
ainda a grande ca-
tástrofe na região de 
Kanto (Tóquio e ar-
redores). O Japão tem 
sido vítima de virus 
que afetam os seres 
humanos e sobretudo 
a criação de aves, su-
ínos e bovinos que 
exigem sacrifício 
dessas criações. En-
tretanto, conseguem 
circunscrevê-los lo-
calmente ou regional-
mente. 

No entanto, não conseguiu 
segurar o covid-19. Não obs-
tante, está conseguindo obter 
colaboração da população 
para evitar aglomeração. A 
NHK apresentou, por exem-
plo, a estação de Shibuya 
quase sem transeunte. Assim 
como no Brasil, o governo 
está prevendo ajuda finan-
ceira à população desprote-
gida; às pequenas e médias 
empresas. 

Os centros de pesquisas e 
as universidades fazem pes-
quisas intensivamente.

A mensagem que gosta-
ríamos de enviar a todos é o 
sentimento de solidariedade 
àquelas famílias que perde-
ram entes queridos, àqueles 
que lutam para sobreviver em 
hospitais, pessoas que per-
deram empregos, suas pro-
duções. Enfim, mais do que 
nunca, esta palavra e atitude 
devem estar presentes no 
nosso cotidiano. 

E por fim, como presi-
dente da Assistência Social 
Dom Jose Gaspar (Ikoi-no-
-sono), manifesto palavras de 
muita gratidão a todas as pes-
soas, empresas, pelas doações 
que estamos recebendo; e, a 
vocês, funcionários, volun-
tários que lutam incansavel-
mente para manter isolados 
os nossos queridos idosos, à 
salvo deste terrível vírus que 
avassala a humanidade. 

Muito obrigado. 

Reimei Yoshioka - 
presidente

confundem a população. 
Acompanhando os noti-

ciários do Japão pelo NHK, 
percebe-se outro nível de 
atitude, existindo mais con-
senso entre as autoridades 
bem como maior precisão na 
comunicação ao público. Não 
foram tomadas medidas de 
isolamento forçado, somente 
de conscientização à popu-
lação. Uma das que chama 
atenção pela precisão é o pe-
dido de isolamento social em 
80%, ou seja, se uma pessoa 

tinha contato usual 
com 10 pessoas, que 
passe a ter contato 
apenas com 2, se 
afastando das outras 
80% das pessoas. 

Acredito que o Ja-
pão irá superar mais 
rapidamente a crise 
do que aqui no Brasil. 

Porém também 
há esperanças no 
caso brasileiro pois 
o país com certeza 
saíra diferente, for-
talecido, com maior 
consciência da ur-
gente necessidade 
de saneamento bá-
sico, bem como da 
necessidade de solu-

ção social para os informais 
agora evidenciados. A crise 
aflorou vários aspectos que 
os políticos e governantes 
não queriam enxergar, desde 
o enorme débito social até o 
absurdo dos volumosos gas-
tos públicos não justificados 
como o fundo eleitoral. 

Kunime Iwamoto –
Presidente da União das 
Associações Nipo-Brasi-
leiras de São Bernardo do 
Campo

Entidade foi fundada por Margarida Vatanabe

Reimei Yoshioka

Shinnenkai da União das Associações Nipo-Brasileiras de São Bernardo do Campo

Kunime Iwamoto
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Em meio a tantas notícias 
ruins, eis uma que que 
deve agradar em cheio 

os mais saudosistas. A apre-
sentadora, atriz e cantora Rosa 
Miyake – que fez sucesso na 
década de 60, no auge da Jo-
vem Guarda – está de volta. A 
intérprete de Urashimataro e 
apresentadora do inesquecível 
Imagens do Japão – programa 
criado, apresentado e idealiza-
do pelo marido, o saudoso ex-
-radialista e jornalista Mario 
Okuhara – participa, ao lado 
do filho, o produtor Mario Jun 
Okuhara (ela nos Estados Uni-
dos e ele aqui), do programa 
+81: Aeroporto de Hakodate, 
uma seleção musical que vai 
ao ar todas as terças-feiras, 
das 20h30 às 21h30, na Rádio 
Capital FM (105.9) da cidade 
de Bastos e região.

De acordo com Mario Jun 
Okuhara, idealizador do Pod-
cast +81 - Código de Área do 
Japão, semanalmente uma 
nova playlist é elaborada com 
uma variedade de músicas 
do mainstream japonês, mas 
também de outras vertentes: 
jazz, rock, experimental, fol-
clórica, erudito, eletrônico, 
post-rock e outros gêneros. 

Segundo Mario Jun, a 
playlist será criada com uma 
seleção do cenário musical 
japonês, mas também de ar-
tistas estrangeiros que toca-
ram no Japão, ou cantaram 
em japonês.

A carreira de Rosa Miyake 
– Cantora da Jovem Guarda 
ao lado de Roberto Carlos, 
Rosa Miyake era considerada 
uma “mistura bem comporta-
da e recatada de Hebe Camar-
go com Regina Duarte. Como 

Com+81: Aeroporto de Hakodate, Rosa Miyake 
realiza sonho de apresentar programa de rádio

divulgação

observa o jornalista Ricardo 
Taira, autor de “Rosa da Li-
berdade” – livro biográfico 
lançado em 2018 – “a influ-
ência e importância de Rosa 
para os nipo-brasileiros ultra-
passavam os limites da tela 
da televisão”.

Após a morte do marido - 
o jornalista e empresário Ma-
rio Okuhara -, durante o pe-
ríodo de luto, enfrentou uma 
profunda depressão, desistin-

do da carreira artística. Partiu 
para os EUA, para um longo 
tratamento terapêutico. 

Em 2015, recebeu o con-
vite do jornalista Marcelo 
Duarte (autor do best-seller 
“Guia dos Curiosos”) para 
participar como colaboradora 
do programa “Vc é Curioso?” 
da Rádio Bandeirantes. As-
sim, semanalmente, por dois 
anos seguidos, apresentou 
curiosidades do Japão no 

quadro “Imagens Curiosas do 
Japão” - batizado por Mar-
celo Duarte, apresentador do 
programa, juntamente com 
Silvania Alves.

Precisou se retirar nova-
mente para continuar o tra-
tamento. O filho a substituiu 
temporariamente no pro-
grama “Vc é Curioso?”. Mas, 
mais uma vez, Rosa precisou 
de mais tempo.

Neste ínterim, Mario Jun 

rão a partir dos assuntos das 
exposições ‘Construção’, de 
Tadashi Kawamata e ‘Japão 
em Sonhos’, recentemente 
expostas no centro cultural. 
Segue na programação a sé-
rie JHSP recomenda, especial 
semanal em que os colabora-
dores da instituição dão dicas 
culturais de filmes, livros e 
músicas da cultura nipônica.

Em destaque entre as 
tradições, a agenda destaca 
conteúdo em comemoração 
especial ao Dia das Crianças 
do Japão, comemorado em 
05 de maio. Nessa data, as 
crianças serão presenteadas 
com uma oficina online de 
Koinobori, flâmulas em for-
matos de carpas que, segundo 
a tradição, são hasteadas  em 
comemoração à data. O Dia 
das Mães, celebrado em 10 
de maio, também recebe ho-
menagem em conteúdo que 
aborda a história e a simbolo-
gia dos presentes oferecidos 
neste dia.

O teatro Kamishibai tam-
bém faz parte da programa-
ção, com um passo a passo 
em vídeo de como montar o 
seu próprio teatro de papel, 
buscando incentivar as crian-

ças a criarem suas próprias 
histórias e contá-las para 
toda a família. Já a convidada 
professora Michiko Okano 
proporciona uma aula sobre 
o MA, relação entre espaço 
e arte, sendo um conceito 
muito presente no dia a dia do 
povo japonês, porém de difí-
cil interpretação. E para aque-
les que gostam de aprender 
sobre dicas de etiqueta, uma 
aula de como utilizar o Hashi 
de maneira correta também 
será apresentada através de 
ilustrações, mostrando o que 
podemos ou não fazer com 
esse artefato tão presente na 
cultura nipônica.

Para relembrar, às quin-
tas-feiras o #tbt traz de volta 
uma das exposições mais pe-
didas pelos seguidores atra-
vés de votação nos stories 
do Instagram e o cronograma 
inclui resgates do podcast da 
Japan House São Paulo, desta 
vez com os episódio 3 , que 
abordam a literatura japonesa 
com o livro  “Querida Konbi-
ni”, de Sayaka Murata.

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

Desde o início do distan-
ciamento social, o projeto 
#JHSPOnline destaca conte-
údos especiais para o público 
por meio  das mídias digitais 
da Japan House São Paulo. 
Toda semana, novos temas 
que ressaltam as diferentes 
vertentes do Japão contem-
porâneo são disponibilizados 
diariamente no Instagram, 
Facebook, Twitter e YouTu-
be, para que o público possa 
aprender, interagir e ocupar-
-se de arte e cultura durante 
este período.

Para a temporada entre 04 
e 16 de maio, a instituição 
preparou um conteúdo que 
promete agradar aos apaixo-
nados pela cultura nipônica 
e aos que querem conhecer 
um pouco mais sobre este 
universo. Entre os assuntos 
e atividades programadas há 
um novo passo a passo para 
aprender diferentes usos da 
técnica milenar japonesa do 
Furoshiki (amarração com 
tecido quadrado utilizando 
apenas nós), conteúdo que 
vem agradando bastante os 
internautas desde o início do 
projeto. A programação conta 
também com a série de posta-
gens que destacam filosofias 
japonesas, dessa vez apresen-
tando o Mottainai e o MA, 
filosofias que podem inspirar 
para um maior bem estar du-
rante o isolamento social.

A novidade na agenda é a 
série Conversa Online com 
o Educativo, onde o núcleo 
Educativo da Japan House 
São Paulo propõe um diá-
logo sobre diferentes temas 
relacionados à cultura e arte 
japonesa, tanto para o público 
em geral quanto para grupos 
e instituições. Para essa quin-
zena, as conversas acontece-

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

08 de maio (sexta-feira)
JHSP recomenda
Nesta série os colaboradores 
da Japan House São Paulo 
compartilham semanalmen-
te dicas culturais de filmes, 
livros e músicas da cultura 
japonesa, com uma breve 
explicação sobre suas indica-
ções.

10 de maio (domingo)
Dia das Mães
O Haha no Hi (母の日), Dia 
das Mães no Japão, é uma 
data muito especial e que 
já passou por muitas trans-
formações. Abordaremos a 
história por trás da definição 
desse dia e a simbologia dos 
presentes oferecidos.

11 de maio (segunda-feira)
Kamishibai: passo a passo 

fotos: divulgação

ONLINE

Projeto #JHSPOnline traz nova programação para as mídias digitais da Japan House

Okuhara criou o podcast 
“+81 - Código de Área do Ja-
pão” e continuou a produzir 
os boletins culturais no pro-
grama “Vc é Curioso?”.

De acordo com Mario Jun, 
a mãe sempre teve o desejo de 
encerrar sua carreira na Rádio 
com um programa musical. E 
foi então que o chamou para 
retomar a parceria na produ-
ção. E juntos criaram o pro-
grama “+81: Aeroporto de 
Hakodate”.

Este ano surgiu o convite 
da Rádio Capital FM, coman-
dado por Eder Campos, por 
intermédio de Cecília Saito, 
da cidade de Bastos, para 
participar da emissora. “Meu 
sonho era um dia fazer rádio, 
de ter contato com as pessoas 

Hakodate, que é apresentado todas as terças-feiras pela Rádio Capital FM de Bastos

e receber cartas”, disse Rosa 
no programa de estreia. “Para 
ela foi uma novidade e ela 
está muito feliz”, disse Mario  
Jun, explicando que, “antes 
de qualquer coisa, a manu-
tenção da saúde dela é o mais 
importante”. 

O programa também está 
disponível no site www.
plus81.com.br.

(Aldo Shiguti)

PROGRAMA +81: 
AEROPORTO DE 
HAKODATE. 
Todas às terças-feiras, das 
20h30 às 21h30 na Rádio Ca-
pital FM - 105.9 (www.radio-
capitalfm.com.br)
Depois da veiculação: 
www.plus81.com.br

para montar o seu próprio te-
atro de papel

Conheça mais sobre o tra-
dicional kamishibai, antigo 
teatro de papel que pode in-
centivar as crianças a cria-
rem suas próprias histórias e 
contá-las para toda a família. 
Com um passo a passo em ví-
deo, aprenda a fazer em casa 
o seu.

12 de maio (terça-feira)
Sayaka Murata: relembrar ep 
3 do podcast
Relembraremos o terceiro 
episódio da série de podcasts 
do centro cultural, que nesta 
temporada inicial aborda a li-
teratura japonesa. O destaque 
é para o livro “Querida Kon-
bini”, de Sayaka Murata.

12 de maio (terça-feira), às 
16h
Conversas online com o Edu-
cativo
Com inspiração na exposi-
ção “Japão em Sonhos”, essa 
conversa será uma viagem 
pelo imaginário nipônico por 
meio das gravuras japonesas 
(ukiyo-e), apresentando um 
pouco do seu contexto histó-
rico, principais representantes 
e o fascínio causado por elas 
em artistas ocidentais como, 
por exemplo, Van Gogh. 

Acompanhe as nossas re-
des sociais para receber o link 
de participação.

Orientações: Para uma 
melhor experiência suge-
rimos a participação pelo 
computador; não é obrigató-
rio o uso da câmera e do mi-
crofone; não é necessário ter 
visitado as exposições e nem 
mesmo a Japan House São 
Paulo para participar.

Esta atividade também está 
disponível para grupos fecha-

dos (escolas, empresas, insti-
tuições, etc). O agendamento 
deve ser realizado via e-mail 
educativo@jhsp.com.br

13 de maio (quarta-feira)
Filosofias Japonesas: MA
A professora Michiko Okano 
explica o MA, que é a rela-
ção entre espaço e arte, muito 
presente no dia a dia do povo 
japonês, porém, um conceito 
de  difícil interpretação.

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

15 de maio (sexta-feira)
Hashi: etiqueta
Por meio de ilustrações, va-
mos explicar algumas curio-
sidades do que não fazer com 
o hashi.

16 de maio (sábado)
JHSP recomenda
Nesta série os colaboradores 
da Japan House São Paulo 
compartilham semanalmen-
te dicas culturais de filmes, 
livros e músicas da cultura 
japonesa, com uma breve 
explicação sobre suas indica-
ções.

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

Rosa Miyake no Estúdio Imagens do Japão em 2008

CARlOS VIllAlBA

Conteúdo promete agradar os apaixonados pela cultura nipônica

Kamishibai

Hashi: etiqueta
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COMUNIDADE

No último dia 21, uma 
história iniciada há 
uma década e meia 

teve continuidade com a ação 
solidária de um grupo de vo-
luntários formado por pessoas 
das mais variadas profissões, 
além de de empresas e entida-
des nikkeis. No total, quatro 
entidades foram beneficiadas 
este ano com a doação de 1 
tonelada de produtos – entre 
mantimentos e produtos de hi-
giene. São elas: Enkyo Sakura 
Home (Campos do Jordão); a 
Assistência Social Dom José 
Gaspar “Ikoi-no-Sono”, de 
Guarulhos; a Sociedade Be-
neficente Casa da Esperança 
Kibô-no-Iê, de Itaquaquecetu-
ba), e o orfanato Casa do Pe-
queno Cidadão, de São Paulo.

“Sábado fizemos a com-
pra dos produtos, efetuando a 
compra em estabelecimentos 
de compras de grandes vo-
lumes (atacarejos). Fizemos 
toda a triagem dos materiais, 
separando por entidade, reali-
zando a higienização e iden-
tificação com etiquetas do 
movimento”, explicou o co-
ordenador Lucas Oishi, acres-
centando que a ação acontece 
todos os anos no dia 21 de 
abril, feriado de Tiradentes.

“Fazemos uma ação so-

Ação solidária cresce, mobiliza mais pessoas e 
beneficia mais entidades assistenciais

arquivo pessoal

lidária que envolve diversas 
atividades de cunho social. 
Interagimos com os assisti-
dos, realizando apresentações 
culturais, como apresenta-
ções de taikô, danças e  kara-
okê, além de interações e ba-
te-papos para saber um pouco 
mais das experiências vividas 
e adquirir conhecimentos”, 
conta Lucas, lembrando que 
essa história teve início há 

muito tempo.

Corrente do bem – Para ser 
mais exato, há 15 anos. De lá 
para cá, essa corrente do bem 
cresceu, mas ação acontece 
todos os anos. “Um grão foi 
semeado por um engenheiro 
com muita vontade e aspi-
rações. Ele desejou seguir o 
seu sonho de tentar ajudar a 
construir um mundo melhor. 

Começou doando um equipa-
mento de produção de cloro 
para higienização a uma enti-
dade assistencial e a ação foi 
crescendo no decorrer dos 
anos, com a participação de 
algumas associações cultu-
rais, esportivas e religiosas. 
Hoje esta ação já se encontra 
em calendário oficial de todos 
as entidades assistenciais e 
equipes envolvidas”, explica 

associação nipo-brasilera de 
sua região ou preencha as 
informações necessárias di-
retamente no formulário de 
inscrição  – disponível no 
site da entidade: http://www.
bunkyo.org.br/2020/04/01/

homenagem-aos-99-anos-co-
nhece-pessoas-nascidas-an-
tes-de-1921/ – e encaminhe 
por e-mail para a Secretaria 
do Bunkyo até esta sexta-
-sexta-feira.

Vale lembrar que só po-

Em função da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), o Bunkyo – Socie-
dade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência 
Social – informa que este 
ano não haverá a tradicional 
Cerimônia de Entrega aos 
homenageados das pessoas 
de 99 anos de idade (Haku-
jusha Hyoushou), que seria 
realizada no dia 28 de junho, 
no Grande Auditório da enti-
dade, na capital paulista.

Seguindo medidas de 
segurança contra o Co-
vid-19-19, o Bunkyo optou 
manter a data de inscrições 
até esta sexta-feira (8 de 
maio).

O Hakujusha Hyoushou é 
um dos eventos realizados em 
comemoração ao Aniversário 
da Imigração Japonesa no 
Brasil e tornou-se um ritual 
de profundo significado para 
os pioneiros e seus familiares.

Para tanto, o Bunkyo so-
licita a familiares e amigos 
que façam a indicação das 
pessoas nascidas até 1921 
para serem homenageadas à 

dem ser indicadas pessoas 
que não tenham recebido esta 
homenagem anteriormente.

Confira os requisitos:
1. Pessoas nascidas até 1921 

(que completem 99 anos 

arquivo

HAKUJUSHA HYOUSHOU

Homenageados receberão certificados pelo correio; prazo termina nesta sexta
de idade em 2020)

2. Data da homenagem: 28 de 
junho de 2020,

3. Documentos necessários:
a) Formulário de inscrição 

devidamente preenchi-
do, com uma foto 3×4;

b) Cópia do documento 
de identidade (RG ou 
RNE);

c) Cópia de documentos 
comprobatórios, tais 
como passaporte, por 
exemplo.

4. Prazo para entrega: até 08 
de maio de 2020.

Endereço para envio da do-
cumentação: Sociedade Bra-
sileira de Cultura Japonesa e 
de Assistência Social – Bun-
kyo
Rua São Joaquim, 381 – Li-
berdade – CEP 01508-900 – 
São Paulo – SP
Informações: (11) 3208-
1755, com Chika ou Regina
E-mail: site@bunkyo.org.br

Este ano, em função da pandemia, não será realizada Cerimônia de Entrega 

Cerimônia é considerada uma das mais importantes realizadas 
pelo Bunkyo

Parte do grupo de voluntários na Assistência Social Dom José Gaspar Ikoi-no-Sono

Ação cresceu e este ano envolveu mais pessoas

Grão foi semeado há 15 anos e hoje já se encontra no calendário oficial de todas as entidadesNa Sociedade Beneficente Casa da Esperança Kibo-No-Ie com a presidente Dirce Shimomoto

Lucas, destacando que, este 
ano, em função da pandemia, 
não foi possível realizar as vi-
sitas tradicionais.

“Isto, no entanto, não foi 
motivo para abalar o grupo e 
decidimos realizar esta cor-
rente do bem a fim de arre-

cadar mantimentos e itens de 
higiene para que eles possam 
se manter firmes e fortes neste 
período tão complicado”, 
disse Lucas Oishi, afirmando 
que a ação impactou e envol-
veu mais de 2 mil pessoas.

(Aldo Shiguti)

Anuncie no Jornal Nippak

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

castoados da marca. Se não encontrar os 
produtos na sua loja virtual de preferên-
cia, peça ao lojista para contatar através 
do email petersen@petersen.com.br ou 
fone 11 2615 7132. 

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

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.

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 lo-
cal 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

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

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

Guss Produções

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

montar o seu Portfolio Digital. Tenha seu vídeo fi-
nalizado com qualidade, por profissionais qualifica-
dos. Divulgue a sua marca! Consulte sobre locação 
de equipamentos.  Estrada Henrique Franchini, 2400 
- Bairro Votorantim - Embu Das Artes/SP - CEP 
06844-312. Mais informações no facebook da em-
presa ou no email: daniel@gussproducoes.com.br
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Uhobby – Pesca e Aquarismo num só local!!
Aproveite o isolamento social para conferir os produtos desta nova loja virtual!

Por: Mauro Yoshiaki 
Novalo

Isolamento social não quer 
dizer que você precisa 
ficar alienado e alheio a 

tudo e a todos. Pode sim pelo 
menos imaginar, sonhar com 
peixes fisgados, e ver o que 
precisa ser reposto para a sua 
próxima pescaria. E disto a 
Uhobby entende! 

O que você necessitar em 
termos de tralha de pesca, é 
ir lá no site, conferir, ver os 
preços e ajustar tudo que esti-
ver em falta na sua lista para 
repor o seu estoque. 

Além de uma linha de ves-
tuário completa como: ban-
danas, bonés especialmente 
dirigidos a pescadores, luvas 
adequadas com diversos mo-
delos para atender sua neces-
sidade, manguitos, toalhas 
absorventes e uma série de 
camisetas com ilustrações re-
lacionadas a atividade. Vai ter 
a disposição linhas dos mais 
variados tipos (mono, multi 
e fluoro carbono), molinetes 
e carretilhas para diversas 
modalidades, um catálogo 
completo de iscas artificiais 
inclusive jigs do mais varia-
dos tipos e formatos, acessó-
rios como alicates para corte 
e tipo boga, e vários tipos de 
tesouras inclusive as específi-
cas para corte de linhas mul-
tifilamentos. 

 
Artigos como chicotes 

glow para espadas, sabikis in-
clusive as pargueiras, anzóis 
para iscas vivas, incluindo as 
wide gap e outras para varia-
das modalidades, assim como 
material específico para mon-
tar suports hooks. Varas de 
pesca para iscas artificiais e 
pesca de espera, inteiriças ou 
em partes, sejam para água 
salgada ou doce, e as lisas te-
lescópicas para quem prefere 
ter alta carga de emoção na 
beira dágua, 

No catálogo consta tam-
bém Itens de segurança como 
lanternas, facas e coletes sal-

va-vidas em diversos mode-
los e tipos para escolher. 

Para os amantes de aqua-
rismo, uma completa linha de 

bombas e filtros para aquá-
rios de variados tamanhos 
e de acordo com o que pre-
tende realizar, com as melho-
res marcas para o propósito. 
Portfólio de plantas aquáticas 
para decorar e montar seu 
mini mundo subaquático. 
Pode escolher também entre 
rações de marcas consagradas 
para alimentar seus peixes.

Para melhorar ainda mais 
o seu ambiente seja na sua 
residência ou no seu trabalho, 
oferece uma coleção de sucu-
lentas, seja a mais tradicional 
até a mais exótica e exube-
rante. Boas opções para me-
lhorar o ambiente para quem 
vai estar confinado e isolado, 
dentro da segurança do lar.

  
Recapitulando

Procura produtos para 
pesca? Aquarismo? Conheça 
a sua mais nova loja de pesca 
na internet, uma linha inteira 
de itens dedicados aos temas.  
Marcas como: Jignesis, V-
-Fox, Oscar Gold e outras da 
Piscicultura Chang. 

Você compra hoje e en-
viamos no próximo dia útil! 
Fast Delivery!!! Confira o 
site www.uhobby.com.br 
contato whatsapp (11)96500 
5613 email: uhobby8888@
hotmail.com

Ótimas compras!!!
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Tucunaré 
Cichla spp.

Distribuição Geográ-
fica: Bacias amazônica e 
Araguaia-Tocantins, mas foi 
introduzido nos reservatórios 
da bacia do Prata, em algu-
mas áreas do Pantanal, no rio 
São Francisco e nos açudes 
do Nordeste.

Descrição: Peixes de es-
camas; corpo alongado e um 
pouco comprimido. Existem 
pelo menos 17 espécies de tu-
cunarés na Amazônia, sendo 
cinco espécies descritas: Ci-
chla ocellaris, C. temensis, 
C. monoculus, C. orinocensis 
e C. intermedia. O tamanho 
(exemplares adultos podem 
medir 30cm ou mais de 1m 
de comprimento total), o co-
lorido (pode ser amarelado, 
esverdeado, avermelhado, 
azulado, quase preto etc.), e a 
forma e número de manchas 
(podem ser grandes, pretas e 
verticais; ou pintas brancas 
distribuídas regularmente 
pelo corpo e nadadeiras etc) 
variam bastante de espécie 
para espécie. Todos os tucu-
narés apresentam uma man-
cha redonda (ocelo) no pe-
dúnculo caudal.

Ecologia: Espécies se-
dentárias (não realizam mi-
grações), que vivem em la-
gos/lagoas (entram na mata 
inundada durante a cheia) e 
na boca e beira dos rios. For-

mam casais e se reproduzem 
em ambientes lênticos, onde 
constroem ninhos e cuidam 

da prole. Têm hábitos diur-
nos. Alimentam-se principal-
mente de peixes e camarões. 

São as únicas es-
pécies de peixes 
da Amazônia que 
perseguem a pre-
sa, ou seja, após 
iniciar o ataque, 
não desistem até 
conseguir captu-
rá-las, o que os 
torna um dos pei-
xes mais espor-
tivos do Brasil. 
Quase todos os 
outros peixes pre-
dadores desistem 
após a primeira 
ou segunda tenta-
tiva malsucedida. 
Todas as espécies 
são importantes 
comercialmente 
e na pesca espor-
tiva.

Equipamen-
tos: Varas de 
ação média a mé-
dia/pesada, com 
linhas de 17, 20, 
25 e 30 lb e an-
zóis de n° 2/0 a 
4/0, sem o uso de 
empates. O uso 
de arranque com 
linha grossa é re-
comendado para 
evitar a perda do 
peixe nas galha-
das.

Iscas: Iscas 
naturais (peixes 

e camarões) e artificiais. Pra-
ticamente todos os tipos de 
iscas artificiais podem atrair 
tucunarés, mas a pesca com 
plug de superfície é a mais 
emocionante. Os tucunarés 
“explodem” na superfície da 
água para capturar os peixi-
nhos.

Dicas: Na pesca com isca 
artificial deve-se procurar 
manter a isca em movimento, 
porque o tucunaré pode pegar 
a isca 4 a 5 vezes antes de ser 
fisgado.

O recorde mundial do 
maior tucunaré-açú Cichla 
temensis, oficialmente ho-
mologado pela IGFA é do 
brasileiro Andrea Zaccherini 
de Cravinhos com um exem-
plar capturado no dia 03 de 
novembro de 2010, no muni-
cípio de Santa Izabel do Rio 
Negro, na Amazônia Brasi-
leira, pesando 29 LB 1 OZ 
(13,19 kg) e medindo 94 cm.
Fonte: www.ibama.gov.br

Web Radio Atividade – www.aradioatividade.com.br
Melhore o seu clima de isolamento 
social escutando uma rádio, que 
tem como propósito trazer para o 
ouvinte, o melhor do rock nacio-

nal ou internacional. Música para 
seus dias de quarentena. A web rá-
dio que privilegia a participação do 
radiouvinte na busca de qualidade 

para o seu dial na internet. Aces-
se www.aradioatividade.com.br e 
peça a sua música, cantor ou banda 
preferida.
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Informações cartográficas são geradas para auxiliar no enfrentamento e no controle da disseminação do novo coronavírus no Acre

O ciclo Olimpico no Time 
Brasil, começou em 2018, Jo-
gos Sul-americanos, depois 
2019, Jogos Pan-americanos, 
e as Olimpiadas serão em 
2021.

O ranking internacional 
está paralisado, desde o final 
de marco ate agosto, e segue 
assim:

MASCULINO - Hugo 
Calderano 6º , Gustavo Tsu-
boi 44º, Vitor Ishiy 58º, Thia-
go Monteiro 84º, Eric Jouti 
88º e Cazuo Matsumoto 491º.

FEMININO - Bruna Ta-
kahashi 47º, Jessica Yamada 
143º, Caroline Kumahara 
145º, Gui Lin 234º, Bruna 

Alexandre 305,º Lívia Lima 
805.º

Muitos destes continuam 
treinando em casa, inúmeros 
compraram mesas e fazem 
suas manutenções para não 
decairem muito.

Uma pena para o tênis de 
mesa, que viu inúmeras alte-
rações históricas que muda-
ram o conceito deste esporte, 
oficializado em 1926 com a 
criação da ITTF, e a padroni-
zação das regras, quando or-
ganizaram o 1 º Campeonato 
Mundial em Londres.

Em 1952 apareceu uma 
inovação tecnológica, a es-
ponja (entre a borracha e a ra-
quete) e todos adotaram este 
artificio para melhorar a velo-
cidade e o efeito no golpe.

Em 1963 os japoneses in-
ventaram um golpe chamado 
TOPSPIN, que ate hoje se 
aplica, em 1971 os europeus 
usaram uma cola rápida, pro-
duto que tensionava a bor-
racha e a bola ia mais veloz, 

A Federação Internacio-
nal que comanda o Tênis de 
Mesa Mundial, declarou que 
até o final de julho, não ira 
realizar nenhum evento inter-
nacional, devido a Covid-19.

Ou seja, clubes fechados, 
atletas parados, corte de ver-
bas, nenhuma competição 
oficial ou seja mesa-tenistas 
sem conseguir manter a pro-
gramação anual, em especial 
para as Olimpiadas 2020. 
Uma derrota para a evolu-
ção do nosso esporte, tanto 
na parte técnica, como física, 
mental e essa quebra de rit-
mo, resulta num retrocesso 
para o esporte em geral.

2000 a 2002, mudança nas 
regras adotadas pela ITTF, 
bolas maiores com 40mm de 
diâmetro, redução dos pontos 
de 21 para 11, e um saque 
(serviço) mais limpo para 
que o adversário enxergasse 
melhor o efeito aplicado. Em 
2006 baniram a cola rápida a 
base de solvente e obrigaram 
a usar a base de agua e 2016 
mudaram a bola de celuloide 
para plástico.

Todas estes fatos entraram 
para a historia do mesatenis-
mo mundial, foram mudanças 
drásticas na forma de treinar 
e jogar, sera que o Corona Ví-
rus sera mais um?  O tempo 
nos dirá….

TÊNIS DE MESA

Retrocesso histórico na modalidade

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

Moldar a mente e o espírito
“A prática do Budo 

não consiste em apenas 
moldar o corpo, mas 

principalmente moldar a 
mente e o espírito”

Em tempos de isola-
mento social, é de suma im-
portância manter exercícios 
físicos diários para um bom 
funcionamento do corpo e 
suas propriedades fisioló-
gicas. Mas é fundamental 
manter a mente tranquila, 
produtiva e o espírito soli-
dário, menos egoísta e mais 
humano. 

No Budo (Caminho Mar-
cial) a prática de técnicas e 
fortalecimento do corpo ser-
vem a um propósito especi-
fico no que se diz ao com-
bate, porém, é também uma 
importante ferramenta para 
“moldar” a mente do prati-
cante para que este consiga 
se autoconhecer e descobrir 
suas próprias fraquezas e 
vence-las. Molda seu ca-
ráter e introduz o poder da 
mentalização para a realiza-
ção de suas tarefas. Propõe-
-se depois deste autoconhe-
cimento a dispor seus esfor-
ços a um bem maior, a uma 

evolução “espiritual”, de se 
transformar em um ser hu-
mano melhor para ajudar de 
certa forma o próximo e a 
sociedade em que vive. 

Em situações difíceis, é 
também uma oportunidade 
de olharmos com mais aten-
ção aos menos favorecidos, 
daqueles que estão em situ-
ações piores do que nos en-
contramos (que em muitas 
vezes julgamos o nosso pro-
blema ser o maior de todos) 
e ao invés de reclamar, de 
culpar alguém, de se revol-
tar, poder agradecer, esten-
der a mão a alguém que pre-
cise, enxergar a situação que 
pode não ser boa, mas dar 
esperança a quem necessita.

Os tempos são difíceis, 
mas não necessariamente 
será preciso se tornar ne-
gativo ou um ser humano 
egoísta, talvez seja a opor-
tunidade das pessoas explo-
rarem o que há de melhor 
nelas mesmas.

Precisamos mais do que 
nunca nos tornar melhores 
para vencermos esta bata-
lha!!!!!

GANBARIMASHOU!!!!!

 
Engo Marcos 
Yamada
Consultor 
Especialista em 
Tenis de Mesa

Na guerra ao Corona-
vírus, toda a Ciência 
brasileira está engaja-

da na busca por soluções que 
ajudem o combate ao vírus. 
Uma das mais importantes 
contribuições vem de pesqui-
sadores e técnicos da Embra-
pa Acre, que estão utilizando 
tecnologias geoespeciais para 
mapear a evolução da pande-
mia no estado. 

Com as ferramentas, in-
formações cartográficas são 
geradas para auxiliar no en-
frentamento e no controle da 
disseminação do novo co-
ronavírus no Acre. Normal-
mente, esses sistemas são em-
pregados no monitoramento 
da produção agropecuária.

Com base nas informações 
do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde e da Divisão de 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesacre), profissionais tra-
balham na construção de um 
banco de dados geográficos e 
geram mapas distintos sobre 
o avanço da Covid-19 no es-
tado. 

As ferramentas permitem 
aos órgãos locais de saúde 
acompanhar a evolução da 
doença e traçar medidas ter-
ritoriais preventivas.

Os mapas sobre a espacia-
lização da incidência do coro-
navírus no Acre subsidiam a 
produção de boletim informa-
tivo, divulgado diariamente 
pela Sesacre, sobre o avanço 
do vírus em diferentes bairros 
da capital, Rio Branco, e no 
interior do estado. 

Além de dados atualizados 
sobre o número de casos no-
tificados e quantitativo confir-
mado, a publicação traz a dis-
tribuição geoespacial da Co-
vid-19 no território acreano.

Segundo  o secretário de 
Saúde do Acre, Alysson Bes-
tene, o georreferenciamento 
tem ajudado os técnicos da 
área a orientar a população 
sobre o grau de incidência 
de casos de coronavírus e a 
traçar medidas que evitem o 
alastramento da doença. “A 
tecnologia permite agirmos 
diretamente nos focos de 
contaminação, inclusive com 
medidas preventivas e pontu-
ais para determinadas comu-
nidades”, relata o secretário. 

Tecnologia – Para desenvol-
ver os mapas, é utilizado o 
sistema de informações ge-
ográficas (Geographic Infor-

divulgação
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Tecnologias agrícolas atuam no combate ao coronavírus
Sistemas geoespaciais de monitoramento da produção agropecuária estão ajudando a mapear 
a evolução da pandemia no Acre

Apoio à pesquisa – Os siste-
mas de informações geográ-
ficas já são bastante utiliza-
das no setor agropecuário na 
elaboração de zoneamentos, 
instrumentos de ordenamento 
e gestão territorial. 

O zoneamento permite 
recomendar a melhor utili-
zação da terra e retorno da 
produção, de acordo com 
suas condições geográficas 
e outros fatores,  com maior 
efetividade na concessão de 
crédito.

Nos zoneamentos pedo-
climáticos (solo e clima) ou 
agroclimáticos (requerimen-
tos da cultura em relação a 
questões climáticas), os estu-
dos levam a decisões sobre os 
cultivos agrícolas e atividades 
pecuárias e florestais, consi-
derando aspectos de solo e 
clima, conforme exigências 
da cultura ou forrageira.

Executado no Acre, Ama-
pá, Roraima, Amazonas e 
Maranhão, a partir de deman-
das específicas de cada loca-

lidade, o Terramz faz parte 
do Projeto Integrado da Ama-
zônia (PIA), iniciativa finan-
ciada pelo Fundo Amazônia 
e operacionalizada pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), em cooperação 
com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA).

A iniciativa também capa-
cita profissionais de diferen-
tes áreas para o uso efetivo 
dos dados do mapeamento. 

No Juruá, a agenda de cur-
sos iniciou em março deste 
ano. Os mapas produzidos 
por meio de metodologias 
participativas visam gerar 
tecnologias e inovações para 
melhoria do processo de ocu-
pação e gestão de territórios 
menores, como municípios, 
vilas e propriedades rurais, de 
forma a orientar as atividades 
produtivas e as políticas pú-
blicas territoriais.
Fonte: www.embrapa.com.br

mation System, GIS), asso-
ciado à base cartográfica da 
área urbana de Rio Branco, 
elaborada pela prefeitura, na 
escala de 1:10.000, ou seja, 
cada centímetro no mapa 
corresponde a 100 metros no 
terreno. Além disso, integra 
a base cartográfica do Es-
tado, utilizada no Zoneamen-
to Ecológico e Econômico 
(ZEE), na escala 1:250.000, 
em que um centímetro no 
mapa equivale a 2,5 quilôme-
tros. 

De acordo com a pesqui-
sadora da Embrapa Territo-
rial (SP) Marcia Dompieri, o 
uso da inteligência espacial 
(GIS) no controle de epide-
mias pode auxiliar na defini-
ção de estratégias de isola-
mento de grupos de pessoas, 
inclusive com segmentação 
por idade e renda, e de loca-
lidades mais propícias para 
atendimento das distintas ne-
cessidades da comunidade.

“As informações podem 
subsidiar, por exemplo, a mo-

vimentação de pessoas via 
sinal de geolocalização de ce-
lular, a identificação de locais 
estratégicos para a montagem 
de hospitais de campanha e 
realização de testagem de ca-
sos suspeitos, além da distri-
buição de alimentos e de ma-
teriais de proteção”, exem-
plifica a cientista ao ressaltar 
que o Brasil conta com cen-
tros renomados de pesquisa 
em geomedicina, como o Nú-
cleo de Geoprocessamento da 
Fiocruz, que podem ser alia-
dos dos órgãos de saúde dos 
estados. 

A Embrapa é capaz de 
apoiar esse esforço com seus 
laboratórios e núcleos de ge-
oprocessamento aplicados ao 
setor agropecuário e que ge-
ram ativos cartográficos em 
todas as regiões do País. “A 
soma dessa expertise a esfor-
ços governamentais é fun-
damental para o trabalho de 
mapeamento e análise da dis-
seminação espacial do coro-
navírus”, segundo Dompieri.

www.jnippak.com.br
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MANGÁ

O Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros 
do Japão anunciou o 

início das inscrições para o 
14º Prêmio Internacional do 
Japão de Mangá, cujo obje-
tivo é reconhecer os artistas 
que vêm contribuindo para a 
divulgação desta cultura em 
todo o mundo.

Os trabalhos devem ser 
enviados até o dia 19 de ju-
nho à representação diplo-
mática japonesa (consulados 
ou embaixada, excluindo-se 
escritórios representativos), 
ou diretamente à caixa pos-
tal da Comissão Executiva 
do Concurso Internacional de 
Mangá.

Entre os prêmios estará o 
Golden Award, de melhor tra-
balho, além de três prêmios 
de excelência Silver Award e 
onze Bronze Award, de men-
ções honrosas.

Os resultados serão anun-
ciados em dezembro deste 
ano e a previsão é realizar a 
Cerimônia de Premiação em 
fevereiro de 2021, em Tó-

Governo japonês abre inscrições para o  
14º Prêmio Internacional de Mangá

divulgação

quio.
Os premiados com o Gol-

den Award e o Silver Award 
serão convidados pelo go-
verno japonês por intermédio 
da Fundação Japão a viajar 

ao Japão para uma estadia de 
cerca de dez dias. Neste pe-
ríodo, além de participar da 
Cerimônia de Premiação, os 
premiados realizarão encon-
tros com artistas de mangá e 

visitas a editoras locais.
O endereço de embaixa-

das e Consulados Gerais do 
Japão para envio do material 
pode ser verificado em ht-
tps://www.sp.br.emb-japan.

características culturais, tais 
como a maneira de ser com-
portar, pensar e se expressar 
em toda a sua ambiguidade 
existencial”, acrescentam, 
ressaltando que “podem nar-
rar experiências rurais e ur-
banas, a critério do autor”.

Mais informações po-
dem ser obtidas no Regu-
lamento/Ficha de Inscri-
ção (http://www.bunkyo.
o rg . b r / 2 0 2 0 / 0 4 / 2 2 / p r e -
mio-bunkyo-de-l i teratu-
ra-2020/).

A obra vencedora do 
Prêmio Bunkyo de Litera-
tura 2020 será anunciada 
durante solenidade reali-

zada anualmente no mês de 
novembro.

Conto – “Assim eu ouvi” é 
o título do desafio lançado 
pela Comissão de Atividades 
Literárias – Seção de Língua 
Portuguesa para o V Con-
curso Bunkyo de Contos.

O Concurso busca incre-
mentar a criação literária, 
fomentar a expressão da rica 
experiência humana e reve-
lar talentos, afirma Francisco 
Handa, presidente da Comis-
são. Explica que o tema pro-
posto “Assim eu ouvi” é de 
ficção, com inteira liberdade 
de criação aos concorrentes, 

O Bunkyo prossegue com 
inscrições abertas para o 
Prêmio de Literatura 2020 e 
para o V Concurso de Con-
tos. O primeiro, organizado 
pela Comissão de Atividades 
Literárias – Seção de Língua 
Portuguesa, tem inscrições 
até o dia 15 de junho. A obra 
deverá ser escrita no idioma 
português, e ser considerada 
de ficção regionalista.

“Entendemos por ficção 
regionalista as criações que 
não se restringem a deter-
minado recorte geográfico 
em seu aspecto físico”, es-
clarecem os organizadores. 
“A este, devem se somar as 

“desde que abordem situa-
ções que se enquadrem no 
tema proposto”.

Ressalta ainda que podem 
participar pessoas que qual-
quer idade, residentes no 
Brasil ou no exterior. Serão 
premiados os três primeiros 
classificados.

As inscrições prosseguem 
até o dia 31 de julho de 2020.

Regulamento do V Con-
curso Bunkyo de Contos 
e a Ficha de Inscrição no 
h t tp : / /www.bunkyo.org .
br/2020/04/22/abertas-as-
-inscricoes-para-o-v-concur-
so-bunkyo-de-contos/

divulgação

BUNKYO

Prosseguem abertas inscrições para o Prêmio de Literatura e para o Concurso de Contos

Prêmio Internacional de Mangá
O Prêmio Internacional de Mangá foi criado em 2007, por 
iniciativa do então Ministro dos Negócios Estrangeiros do 
Japão, Taro Aso, como forma de promover o intercâmbio 
cultural internacional através do mangá. Desde a sua cria-
ção, o Prêmio vem sendo realizado todos os anos.

A 13ª edição do Prêmio 
Internacional de Mangá teve 
um sabor todo especial para 
Guilherme Petreca. O bra-
sileiro, de 29 anos, teve seu 
mangá Ye, publicado pela 
editora Veneta, contemplado 
com o Silver Award.

O brasileiro, que partici-
pava do concurso pela pri-
meira vez, recebeu a notícia 
‘literalmente com lágrimas 
de alegria’, contou.

Dentre os 345 trabalhos 
de 66 países de todo o mundo 
inscritos, o vencedor foi o is-
raelense “Piece of mind”. Ao 
lado de Petreca, levaram a 
medalha de prata “My little 
kitchen in summer season”, da 
Tailândia, e “Korokke and the 
girl who said no”, da Espanha.

Fui para o Japão sim, por 
sorte foi antes de ser decreta-
do a pandemia.

A viagem levou os vence-
dores a diversos pontos turís-
ticos, como o Templo Doura-
do, em Quioto, e o Museu do 
Estúdio Ghibli, em Tóquio.

“Visitamos as editoras 
Shueisha e Shogakukan e o 
estúdio de animação Pier-
rot, para uma visão geral do 
processo de produção de um 
mangá e de uma série de ani-
mação. Em uma das visitas, 
tivemos a honra de conhecer 
o mangaká Taiyo Matsumoto, 
um dos artistas em quem 
mais me inspiro, e pudemos 
perguntar para ele sobre sua 
experiência no Japão e enten-
der um pouco mais sobre seu 
processo de trabalho”, conta 

Petreca.
Os premiados também pu-

deram compartilhar entre si 
suas experiências e as parti-
cularidades de seus países, o 
que foi muito enriquecedor, 
afirmou o brasileiro.

“Pudemos entender como 
são os processos de produção 

nos diferentes países e con-
versar com as guias, que nos 
deram uma visão de público 
sobre o consumo de mangás 
pelo público japonês. Tam-
bém tivemos experiências 
gastronômicas muito baca-
nas, para experimentar a co-
mida tradicional, que é bem 

diferente do que costumamos 
imaginar, e também a culiná-
ria moderna.”

Além da grade programa-
da, no último dia o roteiro re-
servou uma confraternização 
em um bar, com mangakás 
japoneses.

“Bebemos, comemos e 
desenhamos juntos, foi ines-
quecível e extremamente 
inspirador. Fomos extrema-
mente bem tratados e mima-
dos o tempo todo”, lembra 
Petreca.

Após viver esta experiên-
cia, o brasileiro deixa uma 
mensagem àqueles que este-
jam pensando em participar 
do concurso.

“A pior barreira que um 
artista pode impôr a si mesmo 
é o medo. É difícil termos se-
gurança em nosso trabalho, 
somos rotineiramente assom-
brados pela auto crítica e inse-
gurança, porém é uma luta que 
temos que enfrentar. É muito 
difícil termos a real noção da 
recepção do nosso trabalho, 
pois julgar arte é algo muito 
subjetivo. É muito difícil ha-
ver um consenso sobre o que 
é bom e o que é ruim em arte. 
Talvez se fossem outros jura-
dos, meu trabalho não tivesse 
sido premiado esse ano”.

Aos que não forem sele-
cionados, ou àqueles que já 
participaram de edições ante-
riores e não foram premiados, 
ele destaca a importância de 
saber lidar com a expectativa 
e frustração.

“É um concurso bastante 

Organizadores e premiados na edição passada

Os premiados com o mangaka Taiyo Matsumoto
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go.jp/itpr_pt/consulado.html. 
Para residentes dos Es-

tados de São Paulo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
região do Triangulo Mineiro, 
o material deverá ser encami-
nhado para:

Consulado Geral do Japão 
em São Paulo

Departamento de Assun-
tos Culturais e de Imprensa

Avenida Paulista, 854 – 3º 
andar, Cerqueira César

CEP 01310-913  São 
Paulo – SP

14º PRêMIO 
INTERNACIONAL DE 
MANGÁ
Período de inscrição: 
Até 19 de junho de 2020
Inscrições e informações:
https://www.sp.br.emb-japan.
go.jp/itpr_pt/consulado

Prêmio levou brasileiro ao Japão em 2019

Brasileiro foi contemplado com o Silver Award

Guilherme na cerimônia de premiação em Tóquio

arquivo pessoal

concorrido, com participantes 
do mundo inteiro. Ser pre-
miado é uma alegria imensa, 
porém não ser selecionado não 
significa que seu trabalho está 
aquém dos vencedores. Os 
quadrinistas brasileiros vem 
desenvolvendo um trabalho 
excelente nos últimos anos, 
com uma qualidade artística 
de altíssimo nível. Eu não te-
nho dúvidas que mais artistas 
brasileiros serão premiados 
nas próximas edições!”

Quem é Guilherme Petre-
ca – Fã de mangás como 
Tekkonkinkreet (Taiyo Ma-
tsumoto), Akira (Katsuhiro 
Otomo), O Homem que pas-
seia (Jiro Taniguchi), Shaman 
King (Hiroyuki Takei), Vaga-
bond (Takehiko Inoue) e Boa 
Noite Punpun (Inio Asano), 
Petreca começou a se interes-
sar por mangás na década de 
90, quando o Brasil viveu a 
famosa febre dos animes.

“Como muitos da minha 
geração, eu era fascinado por 
Cavaleiros do Zodíaco, Poké-
mon, Dragon Ball. O anime 
foi meu primeiro contato 
com a cultura japonesa e mi-
nha primeira inspiração para 
o desenho. O interesse pelo 

mangá foi uma consequência 
natural dessa paixão por ani-
mação japonesa. Por volta de 
2002, com 12 anos, comprei 
meus primeiros mangás: Sha-
man King e Vagabond. Eu lia 
e relia as edições e copiava à 
exaustão os desenhos. Ambos 
trabalhos são uma referência 
para mim até hoje”, revela.

Guilherme Petreca come-
çou a trabalhar com ilustra-
ção aos 17 anos. Trabalhou 
com livros e jogos didáticos, 
depois com animação e como 
concept artist. Foi diretor de 
arte em longas e curtas me-
tragens, séries de TV, vídeos 
promocionais e games, ativi-
dade que exerce ainda hoje.

Em 2013, publicou sua 
primeira HQ, “Galho Seco”, 
de forma independente, se-
guida por “Carnaval de Meus 
Demônios” (2015 – Balão 
Editorial),”Ye” (2016 – Edi-
tora Veneta) e “Superpunk” 
(2017, independente).

Atualmente, trabalha em 
uma HQ para a editora Pipo-
ca e Nanquim, com roteiro de 
Bruno Zago.

Acompanhem o Petreca 
pelo Instagram: @guilherme-
petreca
(do site da Fundação Japão)

Regulamentos e fichas de inscrição estão no site do Bunkyo 


