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12 de setembro de 2015. 

 

Em nome da Comissão Nacional dos 120 Anos de Estabelecimento do Relacionamento 

Diplomático entre o Brasil e o Japão  e nome do governo do Japão, eu gostaria de saudar a 

todos. 

Neste evento, a participação do Japão traz a designer de moda global Junko Koshino na 

produção dos fogos de artifício, e também a apresentação de artistas como a Oreskaband e a 

Banda KAO=S. 

A participação do Brasil traz Animadness, Família Lima, Yasmin Yamashita, Federação Brasileira 

de Wrestling, e os amantes da moda do J-Fashion. 

E também o carro de corrida do herói nacional Ayrton Senna do Brasil, com apoio da Honda, e 

a exposição da Hello Kitty, com apoio da Sanrio. 

A implantação desse projeto especial foi possível graças a Yakult, Bradesco, Mitsui & Co., 

Toyota e mais um monte de empresas que doaram para o início das comemorações dos 120 

anos. 

Na Comissão Nacional dos 120 Anos de Estabelecimento do Relacionamento Diplomático entre 

o Brasil e o Japão, Presidente Murata da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, 

Secretária Geral Hirata da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, Presidente Goya do 

Bunkyo, Presidente Motohashi da Kenren, Presidente Kikuchi da Beneficência Nipo-Brasileira, 

Presidente Oshiro da Aliança e membros da organização nipo-brasileira que estiveram juntos nos 

preparativos durante 1 ano. 

A Yamato Eventos é inteiramente responsável pelo planejamento e execução do “Festival de 

Fogos de Artifício”, com apoio dos funcionários do Consulado Geral do Japão em São Paulo, 

incluindo o Cônsul-geral Nakamae, a Japan Foundation, a JETRO, a JICA, e todos da JBIC. 

Graças à colaboração de todos, fomos capazes de alcançar hoje a realização de tão grandioso 

“Festival de Fogos de Artifício”. Eu gostaria de agradecer de coração à cooperação e dedicação 

de todos. 

O número de eventos do aniversário de 120 anos das relações diplomáticas Japão-Brasil 

superou algumas centenas e já participaram milhões de pessoas. 

Dentre eles, o Festival de Fogos de Artifício de hoje é um dos eventos mais importantes. Sob a 

orientação de Junko Koshino, os fogos de artifício feitos no Brasil serão lançados pelos 

pirotécnicos japoneses e brasileiros em conjunto. 

Através de uma série de celebrações dos 120 anos, o Japão tem ainda mais profunda 

compreensão mútua do Brasil, e estou confiante de que as relações bilaterais serão reforçadas. 

Finalmente, todo mundo está convidado para apreciar a comida japonesa e culinária brasileira, 

e oro para que apreciem o festival.  

Obrigado a todos! 


