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30 de julho de 2020
(Mensagem do Presidente da CCBJ)
Prezados Associados da CCBJ,
Gostaria de agradecer a todos que participaram da Assembleia Geral
Ordinária virtual. Agradecer também àqueles que enviaram as procurações.
Pudemos aprovar a conta fiscal de 2019 e aprovar as atividades da entidade.
Com a pandemia, estamos programando alguns eventos virtuais que logo
estarão sendo divulgados.
O artigo deste mês foi escrito pelo diretor-presidente da IPC World, Arthur
Muranaga. Ele faz uma reflexão sobre as mudança que estão acontecendo no
mundo diante da pandemia.
O Conselho de Cidadãos de Tóquio e o Consulado-Geral do Brasil em Tóquio
estão realizando uma campanha de arrecadação de alimentos. Aqueles que
puderam contribuir agradecemos.
Saiba também os dados numéricos de coronavírus no Brasil e o que o governo
federal vem fazendo para o setor produtivo.
Interessante assistir também o vídeo da CNI sobre o Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda.
Muito obrigado!
Celso Guiotoko
Presidente da CCBJ
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(Artigo)
O Novo-Normal nos Negócios
Por Arthur Muranaga
Diretor-presidente da IPC World
A luta pelas mulheres em ocupar espaços iguais aos dos homens ocorre há
mais de 100 anos. Mas, com a Segunda Guerra Mundial, conseguiu avançar
de forma rápida, já que as mulheres tiveram que ocupar posições
normalmente ocupadas por homens, enquanto eles guerreavam.
Essa guerra foi responsável desta forma por vários Novos-Normais, não
apenas a presença de mulheres nas empresas, mas também de novos hábitos
de consumo e estilo de vida.
Da mesma forma, vemos hoje o Normal sendo substituído pelo Novo-Normal,
devido a pandemia do Covid-19. Este Novo-Normal que vemos nascer hoje,
também está se mostrando como avanço rápido no curso da história.
Teleconferência, por exemplo já era algo esperado para um futuro próximo,
presente em vários filmes de ficção científica. A pandemia apenas fez com que
o processo tivesse acelerado.
A vinda das mulheres ao mercado de trabalho, geraram novos produtos e
serviços, como por exemplo vestuário para trabalho, restaurantes, novos itens
de cosméticos entre vários outros, sendo o tema central a praticidade sem
abdicar da beleza.
O novo coronavírus também está gerando novas necessidades e adaptações
em produtos e serviços. Veremos adaptações em vestuário para trabalho,
restaurantes, novos itens de cosméticos entre vários outros, sendo o tema
central a segurança (saúde), sem abdicar da liberdade.
Desta forma, desenvolvedores de produtos e serviços precisam se adaptar
rapidamente a esta nova necessidade, pois até ontem, estávamos assistindo
ao capítulo 5 da novela da vida. Hoje pulou para o capítulo 50. Praticidade e
beleza ainda têm sua importância, mas já não são os personagens principais.
Enquanto este texto é escrito, em junho de 2020, o Japão entra em contagem
regressiva para a chegada do Novíssimo-Normal. Quando amanhecer o dia 1
de Julho, os sacos plásticos das lojas passam a deixar de ser gratuitos.

Ecobags passarão a fazer parte da vida de muitos. Serão acessórios de carros
e até de vestimenta, e com certeza item de status.
Para o pessoal de pesquisa, desenvolvimento e empreendedores, agora é
hora de arregaçar as mangas.
******************************

Campanha Solidária
O Conselho de Cidadãos de Tóquio e o Consulado-Geral do Brasil em Tóquio
realizam a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Material
de higiene pessoal e doações em dinheiro também estão sendo aceitos.
As doações estão sendo encaminhadas para brasileiros em dificuldades
financeiras por causa da pandemia. As cestas básicas inclui variedade de
alimentos.
Para doar ou receber doações, entre em contato com a NPO Sabja:
Telefone:
090-8490-5467
E-mail: nposabja@gmail.com
******************************
Dados de Covid-19 no Brasil
O governo federal divulga dados de coronavírus no Brasil. O país tem mais de
1,2 milhão de pessoas recuperadas da doença. Outras 635 mil estão em
acompanhamento.
Já os óbitos totalizam mais de 75 mil até o fechamento desta edição. Ao todo,
o País tem mais de 1,9 milhão de casos acumulados.
Saiba mais pelo link: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid19_html/covid-19_html.html
Fonte: Governo Federal
******************************
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Medidas do Governo Federal para o setor produtivo
O Governo Federal lançou uma página na Internet com as medidas para
auxiliar o setor produtivo.
A seguir algumas delas:
Indústria de pequeno, médio e grande portes podem adiar o pagamento do
PIS, Pasep, Cofins e contribuição para a previdência por empresas. Também
adiado recolhimento de FGTS pelas empresas.
Linha de crédito para empresas para atravessar essa período de pandemia.
No Banco do Brasil, no Programa de Geração de Renda para o Setor Urbano,
R$ 5 bilhões de recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), sendo R$ 3,5 bilhões para empresas com até R$ 10 milhões de
faturamento.
Saiba
mais:
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-ainformacao/perguntas-frequentes/covid-19
Fonte: Governo Federal
******************************
Ministério da Infraestrutura realiza Digital Week
O Ministério da Infraestrutura (MInfra) realizou, entre os dias 13 e 17 de julho,
o “Digital Week MInfra”, uma semana de interação sobre temas como
Transformação Digital e Mindset de Inovação no setor de infraestrutura.
Nessa edição, o evento foi um espaço de disseminação de conhecimentos,
ampliação do diálogo, consolidação e evolução da Política de Governança
Digital, Transformação Digital orientada por dados, Inovação em Governo
e Mindset de Inovação. Além disso, foram apresentados casos bemsucedidos de Transformação Digital nos principais modais de transporte
brasileiro, além de introduzir temas bem atuais, como a Experiência do
Usuário (UX).
Assista aos vídeos: https://www.youtube.com/c/MInfraestrutura/videos

Fonte: MInfra
******************************
Lei sobre manutenção do emprego e da renda
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou um live sobre o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Houve participação de Sylvia Lorena, gerente-executiva de Relações do
Trabalho da CNI; Douglas Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, mestre em Direito pela PC/SP e professor do IESB; Rodrigo Dias
da Fonseca, juiz do Trabalho em Goiás, professor e coordenador do IPOG e
diretor da Escola Judicial da ABMT.
Eles discutiram sobre a lei 14.020/2020, sancionada pela Presidência da
República.
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cPrbijNihR8
Fonte: CNI
O boletim volta a circular a partir de setembro.
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