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Curitiba, 28 de agosto de 2017. 

 

Primeiramente, registro as minhas felicitações e votos de êxito na 

realização desta 20ª Reunião do Comitê de Cooperação Econômica 

Brasil-Japão.  

Hoje, com base na “Parceria Global Estratégica”, o Japão e o Brasil 

vêm fortalecendo suas relações econômicas que é o reflexo da dedicação e 

dos esforços envidados pelo Keidanren e as suas empresas-membros, bem como 

o apoio inestimável dos empresários brasileiros. Externo neste ensejo, todo 

o meu respeito e admiração pelo exímio trabalho desempenhado por todos os 

protagonistas e coadjuvantes brasileiros e japoneses.  

Em outubro do ano passado, recebi o Presidente Michel Temer em minha 

residência, logo após a sua posse, ocasião em que me apresentou a sua 

convicção da importância dos investimentos das empresas japonesas e 

estrangeiras para a retomada econômica do Brasil. Assim, a partir do acordo 

de cooperação que firmamos no âmbito do desenvolvimento da infraestrutura 

no Brasil, objetivamos uma ampliação dos negócios para ambos os países. 

Desta forma, ratifico o compromisso do governo japonês de prover o apoio 

continuado às atividades das empresas japonesas no Brasil.  

Hoje, é uma grande satisfação ter a cidade de Curitiba como palco 

para a realização desta Reunião do Comitê de Cooperação Econômica, uma vez 

que o estado do Paraná abriga a segunda maior comunidade de 

nipo-descendentes no Brasil. Há mais de um século, esses nipo-brasileiros 

são os principais agentes que fazem o elo entre os dois países. Em 2018, 

será o marco dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Com vista à 

celebração deste momento histórico, continuaremos fomentando e 

fortalecendo ainda mais as nossas relações com o apoio inestimável dos 

nipo-brasileiros.  

Por fim, registro os meus votos sinceros para que este encontro 

germine muitos frutos de sucesso. Às senhoras e aos senhores participantes, 

ao povo brasileiro e japonês, estendo os meus votos de saúde e prosperidade 

e finalizo a minha singela mensagem reiterando as nossas expectativas para 



o desenvolvimento continuado e profícuo das relações econômicas entre o 

Japão e o Brasil.  

 

 

Shinzo Abe 

Primeiro-Ministro do Japão 


