
O governo do Japão doa equipamentos médicos como medida contra a infecção do 
novo coronavírus

Como medida contra a infecção do novo coronavírus no Brasil, o governo japonês decidiu 
fornecer suporte para equipamentos médicos. Trata-se de fornecer equipamentos médicos por 
meio do UNPOS a fim de contribuir para o fortalecimento do sistema de saúde e médico do Brasil, 
tendo em vista as necessidades do governo brasileiro e a relação de amizade e cooperação com o 
Brasil. 

Especificamente, com o apoio de cerca de 4,67 milhões de dólares, o Japão fornecerá 
equipamentos médicos como tomógrafos e equipamentos de imagem de raio-X que futuramente 
serão entregues às instituições médicas por meio do Ministério da Saúde do Brasil.  

Além desse suporte, o governo japonês vem fornecendo apoios por meio de organizações 
internacionais, realizou doações para governos locais, organizou reuniões entre especialistas e 
apresentou o empenho do Japão em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Estamos 
torcendo imensamente pelo fortalecimento do sistema de saúde e médico do Brasil e para o 
estabelecimento do novo normal equilibrado entre a prevenção da infecção e as atividades 
econômicas. 
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Em abril, o governo japonês forneceu assitência
emergêncial por meio da OPAS para medidas
preventivas da propagação da infecção na America do 
Sul e Central. Com aproximadamente 485 mil dolares
em apoio ao Brasil, fortalecemos o Sistema de saúde e 
medico.  

Apoio por meio de organizações internacionais

Apoio japonês sobre medidas contra infecções pelo novo coronavírus ao Brasil 

A Embaixada do Japão no Brasil realizou encontros 
online de especialistas, em março e julho, com a OPAS e 
o Ministério da Saúde e, em outubro, com a Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. 
Durante esses encontros, apresentou medidas 
preventivas da infecção pelo novo coronavírus.

Em junho, a Embaixada do Japão e seus 
funcionários doaram materiais para a prevenção da 
infecção ao Governo do Distrito Federal.

Além disso, vários apoios estão sendo fornecidos pelos consulados gerais e escritórios consulares do 
Japão, pela JICA e pelas empresas japonesas que operam no Brasil. 

Apresentações dos esforços do Japão Doação de materiais ao GDF

Em setembro, a Embaixada do Japão no Brasil 
apresentou os esforços do Japão na retomada das 
aulas presenciais como boa prática durante uma 
comissão especial da Câmara dos Deputados.

Apresentação do empenho japonês na comissão 
especial da Câmara dos Deputados
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O governo do Japão doa equipamentos de emergência para combater os incêndios 
florestais na Amazônia

O governo japonês forneceu equipamentos de emergência para o combate ao incêndio florestal da 
Amazônia brasileira. O governo japonês decidiu por essa doação por meio do UNOPS tendo em vista as 
necessidades do governo brasileiro e a relação de amizade e cooperação com o Brasil, a fim de cooperar 
com as atividades de combate ao incêndio em conjunto.

Especificamente, com o apoio de cerca de 820 mil dólares, o governo do Japão forneceu roupas, luvas 
e capacetes de proteção contra o incêndio e purificadores de água para beneficiar as pessoas envolvidas 
atuando na linha de frente do combate pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. 

Em setembro de 2019, o governo japonês forneceu materiais de emergência por meio da Agência de 
Cooperação Internacional do Japão (JICA) para cooperar nas atividades de combate aos incêndios, e esta é a 
segunda cooperação. 

Além de contribuir com essas atividades, o governo japonês tem fornecido cooperação para a 
conservação das florestas no Brasil com uma perspectiva de médio a longo prazo e continuará com essa 
cooperação. Para a conservação das florestas na região amazônica, além das atividades imediatas da 
extinção dos incêndios, é necessário lidar com a causa raiz da perda florestal, incluindo medidas contra a 
extração ilegal da madeira. Acreditamos que o equilíbrio entre o desenvolvimento da região amazônica e a 
conservação da floresta é possível, e para isso, o Japão analisará o que for necessário junto com o Brasil e 
dará continuidade aos projetos concretos em conjunto. (vide a próxima página para conhecer o projeto)
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Programa de Conservação da Floresta Amazônica

Aumento da pressão de desenvolvimento ilegal sobre a floresta 
devido à expansão de terras agrícolas e pecuária

Programa de Conservação do Meio Ambiente NaturalPrograma de Conservação do Meio Ambiente Natural

♦ - Conservação e prevenção de desmatamentos 
ilegais da Floresta Amazônica (satélite ALOS) (2009-
2014)

♦ - Conservação da biodiversidade na amazônia com 
base no novo conceito de Museu na Floresta (2014-
2019)

♦ - Aperfeiçoamento do controle de desmatamento ilegal
por meio de tecnologias avançadas SAR (Radar de Abertura
Sintética) e IA (Inteligência Artificial) (2020-2025)
1. Recomendações precisas sobre  contramedidas
2. Critérios acurados para identificação de áreas 

prioritárias para controle;
3. Desenvolver sistema aprimorado de previsão;
4. Melhorar a eficiência do controle e combate.
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