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Atualizado em 27/11/2017 

 

Recepção em Comemoração à Data Nacional do Japão, 28/11/2017 

 

Saudações do Embaixador Akira Yamada 
 

Excelentíssimas Autoridades presentes do Governo 

Brasileiro e do Congresso Nacional; 

Prezados colegas do Corpo Diplomático; 

Representantes da Comunidade Nipo-Brasileira; 

Demais autoridades presentes; 

Senhoras e senhores, 

Boa noite! 
 

Estou muito feliz em poder realizar, em grande estilo, 

esta recepção em comemoração ao aniversário de Sua 

Majestade o Imperador do Japão, contando com a 

presença de todos os senhores. Sua Majestade irá 

completar 84 anos de idade no próximo dia 23 de 

dezembro e, juntamente com Sua Majestade a Imperatriz, 

tem se dedicado aos compromissos oficiais. Gostaria de 

agradecer a todos os presentes nesta noite. 
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Assumi o posto de Embaixador do Japão no Brasil em 

agosto deste ano. Desde meu ingresso no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, ao longo da carreira, em diversas 

ocasiões, tenho me engajado em trabalhos relacionados 

ao Brasil e à América Latina. 
 

O Japão e o Brasil são parceiros importantes que 

compartilham de valores e princípios fundamentais, e, 

entre ambos os países, existem “laços humanos especiais”, 

através do tradicional relacionamento de amizade e 

cooperação e da presença da comunidade nipo-brasileira.  

 

Em 2014, na visita do primeiro-ministro Shinzo Abe ao 

Brasil, fiz parte da delegação como diretor-geral do 

Departamento de América Latina do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. Naquela ocasião, os chefes de 

Governo de nossos dois países firmaram a “Parceria 

Estratégica e Global”. Visando o fortalecimento dessa 

“Parceria Estratégica e Global”, quero fazer com que a 

cooperação bilateral avance ainda mais em diversas áreas, 
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como política, defesa, economia, ciência e tecnologia, 

educação, cultura e desporto. 

 

 Há uma rica história de intercâmbio esportivo e 

cultural entre o Japão e o Brasil. No encerramento das 

Olimpíadas do Rio, no ano passado, o primeiro-ministro 

Shinzo Abe apareceu disfarçado de Super-Mario, e o 

bastão olímpico foi transferido do Rio de Janeiro para 

Tóquio. Quero promover o intercâmbio na área dos 

esportes, tendo como lema “do Rio a Tóquio”. 

 

 O judô é bastante popular no Brasil. O Japão tem 

colaborado no programa para introdução do judô na 

educação pública no Brasil. Em setembro deste ano, 

orientadores de judô brasileiros foram convidados ao 

Japão. No campeonato mundial de judô, realizado na 

Hungria em agosto passado, o Japão conquistou a 

medalha coletiva de ouro, e o Brasil, a de prata. Como 

embaixador do Japão no Brasil, espero que esse mesmo 

resultado seja repetido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
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 A culinária japonesa, também, vem cada vez mais 

caindo no gosto dos brasileiros. Hoje, aqui nesta recepção, 

preparamos uma grande variedade de pratos japoneses. 

Peço que apreciem. Além disso, temos um espaço para 

degustar saquê e também um espaço para provar o “arroz 

novo” que acabou de chegar há 5 dias. Quero que, nesta 

oportunidade, descubram os novos encantos da culinária 

japonesa e do saquê. 

 

No próximo ano, vamos celebrar os 110 anos da 

Imigração Japonesa no Brasil. Atualmente, no Brasil, a 

comunidade nipo-brasileira é composta por cerca de um 

milhão e novecentas mil pessoas. Também, no Japão, 

reside uma comunidade brasileira de aproximadamente 

cento e oitenta mil pessoas, de forma que nossos dois 

países estão unidos por fortes laços humanos. Através das 

inúmeras atividades que serão realizadas no ensejo das 

comemorações, gostaria de ampliar ainda mais o 

intercâmbio nipo-brasileiro. 
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 Passado o período de crescimento negativo de 2015 e 

2016, a economia brasileira começa a ver luzes no fim do 

túnel. Para o próximo ano, espera-se um avanço maior nas 

relações econômicas entre o Japão e o Brasil. Atualmente, 

cerca de setecentas empresas japonesas atuam no Brasil, 

e cada uma delas carrega um papel central na promoção 

das relações econômicas entre nossos dois países. Nesta 

noite, cinco dessas empresas, Yakult, Kikkoman, NEC, 

Fujifilm e Nippon-Steel & Sumitomo Metal, montaram 

estandes para apresentarem seus produtos e serviços. 

Peço que prestigiem. 

 

 Para finalizar, desejo a prosperidade de todos os aqui 

presentes. E, fazendo votos por progressos ainda maiores 

nas relações Japão-Brasil, aqui encerro minhas palavras.  

 

 Muito obrigado! 


