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Recepção pelo Dia das Forças de Autodefesa do Japão 2016 

29 de junho de 2016 

Saudações do Embaixador Kunio Umeda 

 

Boa noite a todos! 

Antes das minhas saudações quero dirigir algumas palavras 

sobre o ataque a bomba no aeroporto de Istambul na Turquia, 

ocorrido ontem, resultando em inúmeras vítimas. O Japão 

manifesta suas sinceras condolências às famílias dos mortos e 

seu sentimento de consolo aos feridos. 

O terrorismo é inaceitável, quaisquer razões que seja. O 
Japão repudia firmemente atos terroristas como esse e expressa 
sua forte solidariedade ao Governo e ao povo da Turquia. 

 

Bem, agora, quero salientar as ilustres presenças: 

- Embaixador  Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, Coordenador-Geral de 

Assuntos de Defesa; 

- General-de-Divisão Fernando Rodrigues Goulart, representando o 

Ministério da Defesa; 

- General-de-Divisão Joarez Alves Pereira Junior, representando o Exército 

Brasileiro; 

- Major-Brigadeiro Rui Chagas Mesquita, representando a Força Aérea 

Brasileira; 

- Contra-Almirante Nelson Nunes da Rosa, representando a Marinha 

Brasileira; 

-  Embaixadores e Adidos dos países amigos;  

- Demais autoridades civis e militares; 

- E representantes da comunidade nipo-brasileira de Brasília e de São 

Paulo. 
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É uma alegria imensa poder contar com a companhia de 

todos os senhores para celebrar o Dia das Forças de Autodefesa 

do Japão. Agradeço a presença de todos. 

O Brasil e o Japão celebraram, no ano passado, os 120 anos 

do estabelecimento das relações diplomáticas e são parceiros 

tradicionais que compartilham de valores fundamentais, como a 

Democracia e a Soberania do Direito. 

No ano retrasado, na ocasião da visita ao Brasil do 

primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, os chefes de governo dos 

dois países concordaram em dar início à cooperação na área da 

defesa.   

Decorridos dois anos, a cooperação em matéria de defesa 

entre ambos os países avançou significativamente.  

Em julho do ano passado, a Esquadra de Treinamento da 

Força Marítima de Autodefesa do Japão em visita ao Brasil, 

atracou em três portos brasileiros. 

Neste ano, em fevereiro, o Chefe do Estado-Maior da Força 

Terrestre de Autodefesa do Japão, General Iwata, visitou o Brasil 

e reuniu-se com o comandante do Exército Brasileiro, General 

Villas Boas, e ambos concordaram em efetivar o intercâmbio 

entre ambos os exércitos. E, na reunião com o Chefe do Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Sobrinho, 

concordaram acerca da relevância da cooperação também entre 

as marinhas e as forças aéreas de ambos os países.  

Dessa forma, o intercâmbio de autoridades na área de 

defesa entre nossos países está se aprofundando, o que é motivo 

de imensa alegria para mim, como embaixador do Japão.  

Agradeço imensamente às autoridades brasileiras o 

entendimento e o intercâmbio com o Japão.  
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Neste ano de 2016, o Rio de Janeiro irá sediar os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos. Em 2020, será a vez de Tóquio. Um 

intercâmbio nipo-brasileiro na área desportiva está em curso.  

Hoje, nesta recepção, estamos contando com a 

colaboração de seis empresas japonesas: NEC, Toyota, Yamaha, 

Japan Radio Company, Mitsubishi Indústrias Pesadas do Brasil e 

Nagawa do Brasil, que montaram estandes. Agradeço aos 

representantes das empresas a colaboração nesta oportunidade.  

Finalmente, fazendo votos de muita saúde a todos os 

presentes e por um fortalecimento ainda maior das relações 

Brasil-Japão, aqui encerro minhas palavras. 

Muito obrigado! 


