
5º Festival do Japão em Brasília 

Palavras de saudação do Embaixador Kunio Umeda (18 de junho de 2016) 

 

Boa tarde a todos. 

Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao governo do Distrito Federal e ao Secretário 

Adjunto de Relações Institucionais e Sociais, Igor Tokarski, dentre outras autoridades aqui 

presentes por terem cedido este excelente local para a realização do evento. 

Ainda gostaria de parabenizar o presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras do 

Centro-Oeste, Hermínio Suguino, e o coordenador do evento, Kuniyoshi Yasunaga, além de 

todos os organizadores e voluntários que, com seus esforços, tornam possível a realização 

deste Festival. 

Hoje, 18 de junho, é o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, e diversos eventos comemorativos, 

como o Festival do Japão, estão sendo realizados por todo o país. O Festival do Japão também 

é uma oportunidade importante para divulgarmos a cultura japonesa, bem como a 

gastronomia japonesa, que já se tornou parte da cultura brasileira. Desta forma, gostaria de 

agradecer imensamente à colônia Nikkey pela realização de várias atividades que têm 

contribuído para o aprofundamento das relações entre Japão e Brasil.  

No ano passado, foram realizados vários eventos para comemorar os 120 anos do 

estabelecimento das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. Neste ano serão realizados 

os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, e a próxima edição será realizada em 

Tóquio.  

Por causa desta ocasião, o esporte tem sido o centro das atenções, e no Festival do Japão 

deste ano teremos a oportunidade de, após esta cerimônia de abertura, assistir à 

demonstração de judô de Yoshie Ueno, atleta japonesa medalhista de bronze nos Jogos 

Olímpicos de Londres e medalhista de ouro em campeonatos mundiais de judô feminino. O 

judô é muito popular tanto no Japão quanto no Brasil, havendo uma longa história de 

intercâmbios até agora. Por exemplo, por meio da Federação Japonesa de Judô e da empresa 

Mitsui Sumitomo Seguros, à qual pertence a atleta Yoshie Ueno, foi possível realizar, neste ano, 

uma doação de tatames e quimonos a jovens de várias regiões do Brasil, para que eles possam 

se desenvolver com a prática de uma atividade saudável como o judô. 

Além disso, convidamos a todos para visitarem o estande da Embaixada do Japão, onde temos 

diversas exposições para apresentar a cultura japonesa, e explicação sobre bolsas de estudo 

por ex-bolsistas que viveram essa experiência no Japão. Ainda, amanhã, o cantor Joe Hirata, de 

São Paulo, vai se apresentar com um repertório de canções japonesas. Esperamos que cada 

um de vocês se divirta e possa aproveitar ao máximo este evento.  

Muito obrigado! 


