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(atualizado em 30/06/2017, 12h00) 

Recepção em Comemoração ao Dia das Forças de Autodefesa do Japão 

30 de junho de 2017 

Saudações do Embaixador Satoru Satoh 

 

Excelências, prezadas autoridades, senhoras e 

senhores, 

Boa tarde! 

 

Hoje, temos a imensa alegria de celebrar o Dia das 

Forças de Autodefesa do Japão, com a presença de 

autoridades governamentais, oficiais do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica brasileiras, dos Embaixadores e 

dos Adidos Militares. Agradeço imensamente a todos os 

presentes por nos prestigiarem.  

Ao voltarmos nossos olhares para a conjuntura 

internacional, vivemos numa era de incertezas. Conflitos 

regionais persistentes, proliferação de armas de 

destruição em massa, ameaças do terrorismo 

internacional, aumento dos riscos aos bens comuns 

internacionais, como os mares, o espaço exterior e o 

espaço cibernético. Estamos numa época em que os 

esforços de só um país não são suficientes para garantir a 

segurança de si próprio ou da comunidade internacional.  

Nesse contexto, o Japão tem como diretriz da sua 

política externa manter-se firme em sua trajetória de 

nação pacífica, contribuindo ainda mais para a paz e a 
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estabilidade da comunidade internacional, a partir do 

princípio da “contribuição proativa para a paz”, baseado 

na cooperação internacional. 

Para tanto, é de suma relevância a promoção da 

cooperação nas áreas de segurança e de defesa com países 

amigos, como o Brasil, que compartilham de valores 

fundamentais, tais como a liberdade, a democracia, os 

Direitos Humanos e o Estado de Direito.   

Desde a visita do Primeiro-Ministro Shinzo Abe ao 

Brasil, em 2014, quando ambos os países concordaram em 

fortalecer o intercâmbio em segurança e defesa, através 

da designação do primeiro Adido de Defesa do Japão na 

Embaixada em Brasília, da vinda ao Brasil da Esquadra de 

Treinamento da Força Marítima de Autodefesa, da visita 

ao Brasil do Chefe do Estado-Maior da Força Terrestre de 

Autodefesa do Japão e de outros acontecimentos, o 

diálogo e o entendimento na área avançaram de 

sobremaneira, o que é motivo de grande satisfação.  

Em especial, foi significativa a visita ao Japão do 

Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência, General Sérgio Etchegoyen, em março deste 

ano, que contribuiu para um avanço ainda maior da 

cooperação na área de segurança entre nossos países. 

Agradecendo a compreensão e o apoio por parte das 

autoridades brasileiras com relação à situação da 

segurança no entorno do Japão, desejo que Japão e Brasil, 

doravante, possam contribuir juntos para a paz e a 

prosperidade da comunidade internacional.  
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Esta recepção de hoje é o último evento oficial para o 

nosso Adido Coronel Toru Yamauchi.  Como primeiro 

Adido de Defesa do Japão no Brasil, ele dedicou-se 

abnegadamente e apresentou muitos resultados. Quero 

aqui externar minhas congratulações a ele pelos serviços 

prestados. E, agradeço a colaboração, o apoio e a amizade 

de todos aqui presentes. Peço-lhes a mesma colaboração 

também para com seu sucessor, o novo Adido Coronel 

Shigehisa Mizota.  

Para finalizar, faço votos pela paz e prosperidade da 

comunidade internacional, por progressos ainda maiores 

na amizade nipo-brasileira e pela felicidade e sucesso de 

todos os presentes.  

Muito obrigado! 

 

 


