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Cerimônia de entrega de quimonos de judô  

pela Mitsui Sumitomo Seguros 

Saudações do Embaixador do Japão Kunio Umeda 

 

14 de abril de 2016 (quinta-feira), na Academia de Judô Miura, Brasília/DF 

 

Boa noite a todos! 

 

Antes de mais nada, eu queria agradecer ao presidente da 

Mitsui Sumitomo Seguros no Brasil, Syuji Inoue, a doação de 30 

(trinta) quimonos de judô, aqui em Brasília. Ele já distribuiu 120 

(cento e vinte) em todo o país. Agradeço também ao Mestre Takeshi 

Miura e ao presidente da Federação Metropolitana de Judô, Luiz 

Gonzaga, por esta cerimônia.   

 

Esta doação de quimonos faz parte do programa “Esporte para 

o Amanhã”, do governo japonês. Este programa tem o objetivo de 

difundir os valores do esporte para o mundo, visando os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. E, aqui no Brasil, 

queremos promover o “Esporte para o Amanhã”, principalmente 

através do judô, uma arte marcial tradicional e popular no Japão e no 

Brasil, e apoiar a formação das crianças.  

 

Agora, vou falar um pouco sobre a Mitsui Sumitomo Seguros e 

a Academia de Judô Miura. 

A Mitsui Sumitomo Seguros é uma empresa que, ao longo dos 

anos, tem contribuído para o desenvolvimento do judô, mantendo 
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uma academia de judô feminino, de onde saíram muitas medalhistas 

nos campeonatos mundiais e nos Jogos Olímpicos. No dia 18 de junho 

próximo, no Festival do Japão em Brasília, teremos uma 

demonstração de judô da treinadora Yoshie Ueno. Ela é funcionária 

da empresa, foi bicampeã mundial (Tóquio, em 2009, e Rotterdam, 

em 2010), e ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 

Londres, em 2012. Gostaria de poder contar com a presença de todos 

nesse dia, e, mais uma vez, eu quero agradecer à empresa pela 

cooperação.  

 

 A academia de judô Miura é o lugar ideal para o programa 

“Esporte para o Amanhã”.  Desde a fundação da academia, em 1966, 

o Mestre Miura tem ajudado seus alunos, oferecendo refeições, 

uniformes e isenção de mensalidades.  

Fui informado de que o atual presidente da Federação 

Metropolitana de Judô, Luiz Gonzaga, foi uma das pessoas que 

recebeu essa ajuda do Mestre Miura.  

 

Neste ano, a Academia Miura completa 50 anos. Estamos 

muito felizes com essa doação de quimonos neste ano memorável.   

 

Para encerrar, eu gostaria de fazer três pedidos a todos que 

estão aqui hoje: 

 

Primeiro, “ao praticarem judô, não busquem apenas as 

técnicas, mas também aprendam a gentileza, a disciplina, a 
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perseverança e o respeito pelo próximo, que fazem parte do 

verdadeiro espírito do judô”.   

 

Segundo, “espero que vocês se tornem judocas respeitáveis e 

competentes aqui no Brasil e no mundo”. 

 

E Terceiro, “através do judô, espero que fortaleçam ainda mais 

os laços entre o Japão e o Brasil”. 

 

Muito obrigado! 

 


