
Discurso do Embaixador na Solenidade pelos 120 anos do Estabelecimento das Relações Diplomáticas Japão-
Brasil e os 35 anos de Irmanamento entre a Província japonesa de Aomori e Oestado de Santa Catarina 

Local: Repartição Governamental do Estado de Santa Catarina 
6 de julho de 2015, 10:30 

(A Confirmar) 
 
Excelentíssimo Sr. João Raimundo Colombo, Governador do Estado de S. C. 
 
Sr. António Marcos Gavazzoni, Secretário de Fazenda, 
 
Sr. Carlos Adauto Virmond Vieira, Secretário Executivo de Assuntos Internacionais 
 
Demais autoridades e equipes dos três poderes deste estado, 
 
Membros das Assossiações Nipponicas e Nipo-Brasileiras além da FANSC, Federação das Assossiações 
Nikkeis de Santa Catarina, 
 
Minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, 
 

Hoje, representando o Governo do Japão, agradeço imensamente pela realização desta 
maravilhosa solenidade em homenagem aos 120 anos do Estabelecimento das Relações Diplomáticas 
Japão-Brasil e os 35 anos de Irmanamento entre a Província japonesa de Aomori e o Estado de Santa 
Catarina. 
 

Neste ensejo, gostaria de abordar três assuntos 
 

Em primeiro lugar, os nikkeis residentes no estado de Santa Catarina. No Brasil inteiro, 
existem aproximadamente 1 milhão e 900 mil nipo-descendentes, dos quais, aqui em Santa Catarina, 
estão cerca de 14 mil. A presença deles é importante no setor agrícola, com destaque para a 
produção de maçãs, peras e vinhos, dentre outros. Além da agricultura, eles também são bastante 
ativos em várias áreas, como administração pública, negócios, comércio e trabalhos médicos, 
contribuindo para o desenvolvimento do estado e da sociedade brasileira como um todo. Esse fato é 
um motivo de grande orgulho para mim, na posição de embaixador do Japão no Brasil. 

O primeiro Tanabata Matsuri, ou Festival das Estrelas, de Florianópolis foi realizado nos dias 
3 e 4 deste mês. Ele foi um sucesso graças ao apoio do governo estadual. Agradeço ao Sr. Governador 
Raimundo Colombo e sua equipe e gostaria de contar com sua cooperação contínua para que este 
Festival se torne um evento anual ainda maior. 
 

O segundo tema é o relacionamento entre o Japão e Santa Catarina. Em 1803, mais de 100 
anos antes do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, tripulantes do navio 
Wakamiya-maru desembarcaram aqui na ilha de Santa Catarina. Foi a primeira vez em que japoneses 
pisarem em terras brasileiras. 

Mais tarde, o relacionamento entre o Japão e Santa Catarina desenvolveu-se na área agrícola 
logo depois do início da imigração oficial do Japão. Nos dias de hoje, o Japão importa de Santa 
Catarina carne de frango, carne suína, suco de maçã e outros produtos. O estado de Santa Catarina 
faz uma importante contribuição para a segurança alimentar do Japão.  

 
Depois desta solenidade comemorativa, terei uma audiência privada com o Governador. Na 

ocasião, me acompanharão seis empresários japoneses e um representante da JICA (Âgencia de 



Cooperação Internacional do Japão). Espero que essa oportunidade contribua para o aumento das 
exportações catarinenses ao Japão,  investimentos japoneses no estado, fortalecendo, assim, ainda 
mais os nossos laços econômicos. 
 

Em terceiro lugar, gostaria de tratar da comemoração dos 35 anos do Irmanamento entre a 
Província de Aomori e o Estado de Santa Catarina. Alegra-me o fato de que Santa Catarina 
estabeleceu relações estreitas com a Província de Aomori ao mesmo tempo em que o estado 
tornava-se o maior produtor de maçãs do Brasil. 

Tomei conhecimento de que o Governador está considerando realizar uma visita ao Japão 
neste ano. Espero que sua visita faça aprofundar ainda mais o intercâmbio entre o Japão e Santa 
Catarina. Com isso, gostaria dede encerrar minhas palavras. 
 
Muito obrigado. 
 
 


