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Reunião entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão  

e das Relações Exteriores do Brasil 

29 de julho de 2015 

 

 Neste dia 29 de julho de 2015, a partir das 17:40, durante cerca de quarenta 

minutos, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Fumio Kishida, reuniu-se com 

o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Luiz Iecker Vieira, em visita ao 

Japão. Os principais tópicos da reunião de chanceleres foram os seguintes: 

 

1. Inicialmente, o ministro Kishida regozijou-se com o fato de a primeira reunião de 

chanceleres dos dois países, desde a decisão do Primeiro Ministro Shinzo Abe, tomada 

por ocasião de sua visita oficial ao Brasil no ano passado, de realizar regularmente a 

reunião de chanceleres, estar sendo realizada no ano em que se celebra os 120 anos do 

estabelecimento das relações diplomáticas entre Japão e Brasil, saudando o 

acontecimento. O ministro Mauro Vieira, por sua vez, disse que é motivo de grande 

alegria o fato de o intercâmbio humano entre os dois países estar se dinamizando em 

diversos níveis, no ensejo das comemorações dos 120 anos, ressaltando a possível visita 

ao Brasil de Suas Altezas Imperiais o Príncipe e a Princesa Akishino, entre outubro e 

novembro deste ano. Nisso, o Ministro Kishida declarou que deseja fazer desta visita do 

chanceler brasileiro o ponto de partida para a promoção de ajustes objetivos acerca de  

diversos temas, visando um desenvolvimento ainda maior das relações nipo-brasileiras. 

 

2. Os dois chanceleres concordaram em promover o fortalecimento das relações 

econômicas, promovendo o comércio e os investimentos em uma ampla gama de setores, 

como os da medicina e saúde, da agricultura, da construção naval, da formação de 

recursos humanos para a indústria e da infraestrutura, e cooperando para a melhoria do 

ambiente de negócios. Também, discutiram acerca da cooperação na área do desporto, 

no ensejo da realização das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio, 

em 2016 e 2020, respectivamente. Outrossim, discutiram sobre o fortalecimento da 

cooperação em ciência e tecnologia e na área cultural. Ainda, o ministro Kishida 

referiu-se à Casa do Japão (Japan House), prevista para ser instalada em São Paulo, ao 

que o chanceler brasileiro saudou sua instalação, manifestando o desejo de que ela possa 

contribuir para a promoção do entendimento mútuo.  
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3. Os dois chanceleres confirmaram a estreita cooperação entre ambos os países acerca 

de diversos temas do cenário internacional, como a reforma do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas. O chanceler Mauro Vieira mencionou que neste ano faz 70 anos do 

lançamento da bomba atômica em Hiroshima, ao que os dois chanceleres concordaram 

em cooperar na busca de um mundo livre de armas nucleares. 


