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Feliz Ano Novo a todos! 

Estou muito feliz em poder me encontrar 

com todos os senhores nesta cerimonia de Ano 

Novo. 

Em 2016, o Brasil realizou os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, 

coroados de êxito. Graças à torcida de todos, o 

Japão conquistou 41 medalhas, o maior 

número até hoje. O futebol brasileiro 

conquistou o ouro olímpico. Atletas brasileiros 

tiveram atuação brilhante, como na conquista 

do ouro no judô feminino. Essa vibração e 

dinamismo são fortes lembranças em nossa 

memória. 

Desejo que este Ano do Galo de 2017 seja 

para todos um ano de muitos sucessos e 

conquistas, como um enorme pássaro que alça 

voo com toda energia.   

Atualmente, o Brasil vive uma grande fase 

de transição e está prestes a se encaminhar 

rumo a um “novo Brasil”, através de reformas 

políticas, econômicas e sociais. Também o 

relacionamento nipo-brasileiro deverá avançar 
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ainda mais. Em maio deste ano, será 

inaugurada em São Paulo a primeira “Japan 

House” do mundo, como uma vitrine da 

cultura, da tecnologia e do estilo de vida do 

Japão. Ademais, neste ano, vamos juntos 

trabalhar para os 110 anos da imigração 

japonesa no Brasil, que serão celebrados no 

ano que vem. 

É de conhecimento geral o papel crucial 

exercido pelos imigrantes na construção da 

cidade de Brasília, atuando especialmente na 

agricultura. Estou ciente também de que, nos 

dias atuais, vários eventos culturais estão 

sendo realizados, como os festivais do Japão 

em Brasília.  Eu, pessoalmente, já fui convidado 

a participar de um evento do Ryukyu Koku 

Matsuri Daiko. Fiquei profundamente 

impressionado e senti, ao deparar-me com a 

vivacidade daqueles jovens tocando tambores, 

que a cultura japonesa está transmitida para as 

novas gerações e que a comunidade nipo-

brasileira atua como uma ponte que liga Japão 

e Brasil.  
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No final do ano passado, participei em 

Tóquio da reunião de embaixadores japoneses. 

Na ocasião, o primeiro-ministro Shinzo Abe 

manifestou o desejo de fortalecer ainda mais 

os laços com a comunidade nipo-brasileira e 

pediu-me para liderar esse processo.  E, no 

Brasil, as autoridades brasileiras com quem 

tenho me encontrado, inclusive o presidente 

Michel Temer, são unânimes em enaltecer o 

papel relevante da comunidade nipo-brasileira 

para este país, o que é motivo de grande 

orgulho para mim.  

Neste ano, unindo forças com todos os 

senhores, quero fortalecer ainda mais os laços 

com a comunidade nipo-brasileira e trabalhar 

para que o relacionamento Japão-Brasil seja 

ainda mais dinâmico, alçando voos cada vez 

mais altos.  

E, para encerrar, faço votos para que este 

ano seja, para todos os presentes e para cada 

um dos seus familiares, um ótimo ano com 

muita saúde. 

Muito obrigado! 


