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Feliz Ano Novo! 

Saúdo o meu primeiro Ano Novo como Embaixador do Japão 

no Brasil, em pleno verão brasileiro, sob o sol forte e o azul do céu, 

com o verde refletindo no lago, em Brasília. A despeito de 

previsões de um ano agitado, o canto dos coloridos pássaros na 

janela anuncia a chegada do novo ano.  

O ano que passou foi um ano de tribulações, com 

insatisfações e confrontos vindo à tona em vários locais do mundo. 

No Brasil, à sombra do sucesso das Olimpíadas e Paralimpíadas do 

Rio de Janeiro, assistimos a grandes mudanças, como a troca de 

presidente, o avanço nas investigações contra a corrupção, a piora 

na situação econômica, dentre outras. 

Mesmo nesse contexto, a relação entre o Japão e o Brasil, 

alicerçada em profundos laços históricos, avançou em diversas 

áreas, destacando-se as visitas dos chefes de Governo, a saber a 

participação do primeiro-ministro Shinzo Abe no encerramento 

das Olimpíadas, vestido de Abe Mario, e a visita oficial do 

presidente Michel Temer ao Japão, em outubro. 

Neste ano, irão ocorrer trocas de comando em vários países, 

e dizem que este ano será de muitas incertezas. Assim, no Japão, 

sob a liderança do primeiro-ministro Shinzo Abe, está em curso 

uma diplomacia proativa com uma perspectiva panorâmica do 

mapa mundial, ao mesmo tempo em que avançam diversas 

reformas no âmbito doméstico, para a garantia da paz e da 

prosperidade do país. Este ano será crucial também para o Brasil, 

pois o país continua enfrentando os desafios históricos para a 

consecução de um “novo Brasil”. Tenho a expectativa de que os 

esforços atualmente em curso em prol das reformas deem 

resultados e de que o Brasil volte a brilhar.  
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Neste contexto, 2017 é um ano propício para que a Parceria 

Estratégica Global entre Japão e Brasil possa avançar ainda mais. 

Em maio, será inaugurada em São Paulo a primeira “Japan House” 

do mundo. Este ano será importante também tendo em vista as 

comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, em 

2018.  

Neste ano que se inicia, unindo forças com todos, desejo 

ampliar e desenvolver ainda mais as relações nipo-brasileiras. 

Conto com a colaboração de todos.  
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