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Recepção a Bordo do Navio-Escola “Kashima” 

Saudações do Embaixador Kunio Umeda 

28/07/2015 (18h30 a 20h30) 

 

 Boa noite a todos! 

 

 Nesta noite, contamos com inúmeras presenças ilustres:  

 General-de-Exército Manoel Luiz Pafiadache, Comandante do 

Comando Militar do Nordeste, 

 Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior, Comandante do 3º 

Distrito Naval, 

 Major-Brigadeiro José Hugo Volkmer, Comandante do Segundo 

Comando Aéreo Regional (2º COMAR), 

 Desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, Presidente do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE),  

 Desembargador Marcelo Navarro, Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região (TRF-5), 

 Desembargador Antônio Carlos Alves da Silva, Presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 

 Delegado Marcello Diniz Cordeiro, Superintendente da Polícia 

Federal em Pernambuco, 

 Sra. Lucia Melo, Secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, 

 Deputado Estadual Joaquim Lira, Presidente da Comissão de 

Assuntos Internacionais da Assembléia Legislativa de Pernambuco,  

 Sr. André Regis, Vereador, 

 Representantes do Corpo Consular em Recife, 

 Dr. Odecil Costa Oliveira, Cônsul-Geral Honorário do Japão em 

Salvador, 

 Sr. Akira Iyoda, Presidente da Associação Cultural Japonesa do 

Recife (ACJR), 



2 

 

 Sr. Toshihiro Tahara, Presidente da Federação Cultural Nippo-

Brasileira da Bahia, 

 Sr. Roberto Mizushima, Presidente da Associação Cultural Nippo- 

Brasileira de Salvador (ANISA), 

 Capitão João Batista Fujita, Presidente do Instituto Cultural Nipo-

Brasileira do Ceará (ICNB-Ce). 

 

 No ensejo deste ano memorável dos 120 anos das relações 

diplomáticas entre o Japão e o Brasil, poder realizar esta recepção em 

conjunto com o comandante da Esquadra de Treinamento da Força 

Marítima de Autodefesa do Japão, o Contra-Almirante Yasuki Nakahata, é 

motivo de grande alegria. Agradeço a presença de todos. 

 

 A primeira vez que a Esquadra de Treinamento veio ao Brasil 

remonta a 1965, há exatos 50 anos. Desde então, ela visitou o Brasil em 

mais dez ocasiões, sendo esta a décima primeira vez. 

 

 Nesta visita, além das apresentações musicais e de intercâmbio 

desportivo, estão previstas atividades de intercâmbio militar, como o 

exercício conjunto e o intercâmbio de aspirantes entre as armadas dos dois 

países.  

  

 Por trás disso tudo, está o fato de, em agosto passado, o primeiro- 

ministro do Japão Shinzo Abe e a presidente do Brasil Dilma Rousseff 

terem acordado em dar início a um ativo intercâmbio na área da defesa. 

 

 O fato desse intercâmbio em defesa ser iniciado neste ano em que 

celebramos os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas 

entre nossos dois países é bastante significativo. 
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 No ensejo desta visita da Esquadra de Treinamento, agradeço 

profundamente ao comandante do 3º Distrito Naval, vice-almirante 

Afrânio, e a todos da Marinha do Brasil pela compreensão e pela imensa 

colaboração neste novo desafio que é a cooperação na área da defesa. 

 

 E, nesta oportunidade, quero agradecer também ao Governo do 

Estado de Pernambuco e à Prefeitura de Recife, que não somente nos têm 

ajudado na realização das diversas atividades relacionadas à presente 

visita, mas sempre têm dado atenção à comunidade nipo-brasileira local. 

 

 Na última Copa do Mundo, a Seleção Japonesa disputou sua 

primeira partida, em 14 de junho do ano passado, no Estádio Arena 

Pernambuco, aqui em Recife. E, a segunda partida foi disputada em Natal, 

no Rio Grande do Norte.  

 

 Durante a Copa, mais de dez mil torcedores japoneses puderam 

assistir aos jogos e se hospedarem em segurança aqui no Brasil. Reitero 

meus sinceros agradecimentos pela colaboração de todos. 

 

 Para finalizar, faço votos de saúde a todos os presentes e de 

progressos ainda maiores nas relações entre Japão e Brasil.  

 

 Muito obrigado. 


