Press Release

SEMINÁRIO BOUSAI COM OS JOVENS EMBAIXADORES DA ESCOLA
PROFESSOR JOÃO WIDEMANN, EM BLUMENAU – SANTA CATARINA
No dia 17 de outubro de 2018 foi realizado no auditório do Clube Esporte Guarani, ao lado da
Escola de Educação Básica Professor João Widemann, um Seminário BOUSAI - Prevenção de
Desastres Brasil – Japão, através da parceria com Secretaria de Defesa do Cidadão, Defesa Civil
municipal de Blumenau, Embaixada do Japão no Brasil, Agência de Cooperação Internacional do
Japão – Representação no Brasil (JICA), Japan Radio Company do Brasil (JRC do Brasil) e
Consulado Geral do Japão em Curitiba. O Seminário foi organizadopela iniciativa do Consulado
Geral do Japão, na ocasião os jovens embaixadores foram convidados a participar da Conferência
sobre o Dia Mundial de Conscientização dos riscos do Tsunami e Desastres Naturais, que ocorreu
entre os dias de 31 de outubro à 1 de novembro de 2018, na Província de Wakayama, no Japão.
BOUSAI é uma palavra japonesa que significa “prevenção” de desastres.O seminário contou
com a participação de autoridades, familiares e amigos, e através de palestras e apresentações,
disseminou conhecimento sobre diversos aspectos ligados ao BOUSAI:
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Prefeitura Municipal de Blumenau e Secretaria de Defesa do Cidadão, Defesa Civil
Municipal de Blumenau - “Blumenau e a Gestão de Riscos de Desastres”;
Jovens Embaixadores para Conscientização de Riscos de Tsunamis e Desastres
Naturais – “Sobrevivência a Desastres em Blumenu – SC”;
Embaixada do Japão no Brasil – “A experiência japonesa no combate aos desastres
naturais”;
Agência de Cooperação Internacional do Japão – Representação no Brasil (JICA) –
“Atividades de Gestão de Riscos de Desastres: Panorama geral de ações da JICA”,
Japan Radio Company do Brasil (JRC do Brasil) - “Soluções para Prevenção de
Desastres”; e
Consulado Geral do Japão em Curitiba – “JAPAN”.

O Governo do Japão espera que esta parceria venha reforçar, cada vez mais, o estreitamento
de amizade mútua entre Japão e Brasil, e o conhecimento da defesa contra desastres naturais
seja aplicado em prevenções para as futuros desastres naturais, através do conhecimento
adquirido, especialmente pelos jovens participantes.

Abertura do Seminário BOUSAI

Seminário contou com cerca de 400 participantes

Prefeito Sr. Mário Hildebrandt, de Blumenau

Cônsul-Geral Hajime Kimura, Consulado Geral do Japão
em Cuiritiba

Apresentação pelos Jovens Embaixadores para Confe“A experiência japonesa no combate aos Desastres
rência sobre o Dia Mundial de Conscientização dos Naturais”, Secretário Sr. Hiroteru Murayama (tradução
riscos do Tsunami e Desastres Naturais Summit em pela assessora, Sra. Érica Tananka), da Embaixada do
província de Wakayama – Japão
Japão no Brasil

“Atividades de Gestão de Risco de Desastres:
Panorama geral de ações da JICA”, Sr. Kazunori
Komazawa, Coordenador de Projetos da Agência
de Cooperação Internacional do Japão

“Soluções JRC para Prevenção de Desastres”, Sr.
Rodrigo Vidal, Engenheiro da Japan Radio Company
do Brasil que apresentou sua tecnologia avançada de
radar meterológico para prevensão da chuva intensa

Cônsul-Geral Hajime Kimura, através da palestra
“JAPAN” mostrou cenário nevana de Hokkaido, atividades de recuperação do terremoto em Kumamoto,
divulgação sobre olimpíadas e paralimpíadas, dentre
outras atraçõs culturais

A Secretária Municipal de Defesa do Cidadão de
Blumenau promove anualmente a prevenção de desastres
no Julho Laranja - Mês de Prevenção a Desastres

Os jovens brasileiros participando em Tsunami
Awareness Day 2018 em Wakayama, que reuniu 250
participantes mundiais de 47 países, e 130 japoneses
de 49 escolas.

Os congressistas fizeram parte do ritual “Fogo de
Inamura” uma cerimônia em homenagem a bravura
do Goryo Hamaguchi, que salvou vilas em tsunami,
em 5 de novembro de 1854.

Os jovens catarinenses que participaram do congresso realizaram algumas apresentações pósevento para compartilhar sua experiência.
O Governo do Japão espera melhorias em prevenção e combate contra futuros incidentes
naturais e marcar empenho de acordo com as necessidades e características de cada país, para
lidarem com esta questão, através destes jovens embaixadores.
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