
Mensagem de Ano Novo do Embaixador: 
Abrindo os 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil 

 

 
Feliz Ano Novo! 
 
Cheguei ao Brasil em agosto último, e este é o meu primeiro 

Ano Novo como Embaixador do Japão no Brasil. Eu gostaria de 
continuar contando com o inestimável apoio de todos também 
neste ano. 
 

O Ano Novo de 2018 é um ano especial para o Japão e o Brasil, 
pois marca os 110 anos do início da Imigração Japonesa no Brasil. 

 
A estreita relação de amizade e de cooperação entre ambos os 

países, que vemos atualmente, é fruto da confiança que os 
imigrantes e os seus descendentes vieram construindo no Brasil 
ao longo dos anos. Nesta ocasião da abertura dos 110 anos da 
Imigração Japonesa, reitero minhas sinceras reverências aos 
imigrantes e descendentes pelos esforços despendidos até o 
presente. Ao mesmo tempo, desejo celebrar este ano memorável 
junto com todos, fazendo com que seja um ano de saltos ainda 
maiores para as relações nipo-brasileiras.  
 

Rememorando o ano que passou, aqui no Brasil, vimos 
progressos nas diversas reformas voltadas à consecução de um 
“Novo Brasil” e, paulatinamente, começamos a ver luzes na 
economia brasileira. Nesse contexto, muitos avanços ocorreram 
na cooperação e no intercâmbio Japão-Brasil, em várias áreas. Em 
abril do ano passado, em São Paulo, foi inaugurada a Japan House 
pioneira no mundo, que tem mostrado novas feições do Japão, 
atraindo e fascinando inúmeras pessoas. Na área política, foram 
realizadas visitas mútuas e intercâmbios de autoridades 
governamentais e parlamentares. No âmbito econômico, os 
setores público e privado, em uníssono, têm dado continuidade às 



muitas ações para a promoção das relações econômicas, 
merecendo destaque a realização da “1ª Reunião do Grupo de 
Trabalho sobre Cooperação no Setor de Infraestrutura entre Brasil 
e Japão”. Ademais, no desporto, sob o lema “do Rio para Tóquio”, 
no ano que passou, vimos um dinâmico intercâmbio, como no 
judô, visando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020. 

 
Neste ano de 2018 que se inicia, com os olhos voltados ao porvir 

das relações entre o Japão e o Brasil, desejo promover ainda mais 
a cooperação e o intercâmbio em múltiplas áreas, baseando-me 
na “Parceria Estratégica e Global” entre ambos os países. 

 
No ensejo dos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, serão 

realizados um grande número de atividades comemorativas em 
todo o Brasil. Quero pessoalmente participar desses eventos, ao 
máximo possível. Vamos enaltecer este ano memorável, 
“JUNTOS!!”, com a comunidade nipo-brasileira e os japoneses 
residentes no Brasil. 

 
Desejo, do fundo do coração, que 2018 seja um ano 

maravilhoso para todos. 
 

01 de janeiro de 2018 
Akira Yamada 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil 
 

 

 


