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X1 Fuyu – Encontro Geek e Cosplay 

Saudação do Embaixador Yamada (08 de outubro de 2017) 
 

     Boa tarde a todos! 

 

     Estou muito feliz em poder participar do “X1 Fuyu – Encontro Geek e 

Cosplay”, evento que representa a cultura pop em Brasília. Manifesto meus 

cumprimentos ao empenho do Sr. Gustavo Teixeira, Coordenador-Geral, e a 

todos da Central Cosplay, assim como todos os apoiadores. 

 

     Como cheguei há pouco tempo ao Brasil, ainda estou estudando 

português. Mas, ao conversar com jovens em todo mundo, sempre se 

abordam assuntos sobre Animê e Mangá, como “Naruto”, “Dragon Ball” e 

“Sailor Moon”. É uma grande satisfação a cultura pop do Japão ser tão 

popular aqui no Brasil. 

   

Já participei de vários eventos relacionados à cultura pop no mundo, 

interagindo com jovens. Na Espanha, fui chamado “Diplomatico Friki”, e no 

México, último país em que estive a serviço, fui promovido a “Embajador 

Otaku”. Aqui no Brasil, como “Embaixador Otaku”, fomentarei o movimento 

da cultura pop do Japão junto com vocês, bem como com os Secretários 

Muto e Inaba, que estão aqui presentes. 
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     Estou ciente de que teremos agora o concurso de Cosplay. Na verdade, 

no México, no “World Cosplay Summit Stage Mexico”, outorguei Diploma 

para o campeão e ofereci um jantar na residência oficial antes da etapa 

mundial. Em 2015, o representante do México ganhou o Campeonato 

mundial. 

 

Tenho conhecimento de que o Brasil é o país que mais vezes venceu o 

campeonato mundial (※ Itália: 3 vezes como o Brasil; Japão: 2 vezes), e o 

Cosplay é muito popular. Espero que o campeão mundial surja de Brasília em 

um futuro próximo. E, por favor, concretizem isso durante a minha missão 

aqui como Embaixador do Japão no Brasil! 

 

     A cultura pop como Animê, Mangá e Cosplay é um idioma comum que 

interliga o mundo todo. Espero que, através da cultura pop, todos vocês 

interajam com diversas pessoas do mundo todo e conheçam as várias facetas 

do Japão, origem da cultura pop. 

 

     Para finalizar, desejo sucesso ao evento, o crescente desenvolvimento 

da cultura pop no Brasil e um maior aprofundamento dos laços entre o Brasil 

e o Japão. 

 

     Muito obrigado! 


