
 
 

 

Discurso do Embaixador Akira Yamada  

por ocasião do 9º Seminário Internacional Polícia Comunitária 

 

Excelentíssimo Senhor Coronel Helbert Figueiró de Lourdes, Comandante Geral da Polícia 

Militar de Minas Gerais, e demais autoridades aqui presentes, agradeço imensamente o convite para 

este Seminário. 

Fico feliz ao constatar que muitos policiais responsáveis pelo futuro do Estado de Minas 

Gerais estejam participando deste Seminário Internacional de Polícia Comunitária. 

 Iniciado em 2005, o Projeto de Multiplicação do Policiamento Comunitário é um projeto 

histórico e que teve resultados positivos, chegando até mesmo a ser discutido entre os chefes dos 

dois governos durante a visita do Primeiro Ministro Shinzo Abe ao Brasil. Este projeto encerrou-se 

em janeiro deste ano, mas esperamos que a cooperação nessa área não só tenha melhorado ainda 

mais a segurança e o bem-estar dos cidadãos brasileiros, como também tenha ajudado a proteger os 

residentes japoneses no Brasil e contribuído para o progresso das relações econômicas entre os dois 

países, com o aumento dos investimentos privados. Nesse sentido, gostaria de continuar a apoiar a 

cooperação na área da segurança pública. 

A filosofia da Polícia Comunitária japonesa baseia-se na cooperação da polícia com a 

comunidade, que, ao colaborarem entre si, mantêm a segurança de todos. Para os moradores, o 

Koban é reconhecido como um local onde se sentem mais próximos aos policiais, e, por isso, é 

essencial para formar uma relação amistosa e colaborativa entre a polícia e a comunidade.   

               Por meio do projeto de multiplicação do policiamento comunitário realizado até o 

momento, reconhecemos felizmente que a filosofia básica de policiamento comunitário já está se 

espalhando pelo Brasil. Por outro lado, para que doravante as atividades da polícia comunitária 

possam se espalhar e penetrar em todo o território brasileiro de forma independente e continuada, 

contamos com iniciativa da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e dos estados 

modelos em policiamento comunitário, como Minas Gerais. 

  O Japão e o Brasil são parceiros importantes que compartilham valores básicos, tais como 

liberdade, democracia, direitos humanos, e estado de direito, além de cooperarem no cenário 

internacional. Gostaria de finalizar minhas palavras com o desejo sincero de que, por meio desta 

oportunidade, nossas experiências possam ser úteis para ajudar a melhorar a segurança pública 

brasileira. 

 

  

 


