
Discurso do Embaixador, Akira Yamada por ocasião da abertura 
do 7º Festival do Japão em Minas Gerais em 23.02.2018 

 

Senhoras e Senhores, boa tarde! 

Esta é a minha primeira visita a este importante estado de Minas 

Gerais!  Sinto uma grande alegria por estar aqui e de participar da 

abertura do Festival do Japão, já em sua sétima edição.  Tive 

grande satisfação em saber que esse festival, que foi criado com o 

objetivo de difundir as riquezas culturais do Japão em suas 

diferentes formas e expressões e as tradições japonesas entre os 

mineiros, tem sido um sucesso desde a sua primeira edição, em 

2012. 

Quero então parabenizar todos os organizadores e 

patrocinadores que têm tornado possível a realização deste evento 

maravilhoso, ao longo desses anos.  E também não posso deixar de 

mencionar que esse evento tem sido sempre realizado graças ao 

admirável trabalho do Cônsul-Geral Honorário do Japão aqui em 

Belo Horizonte, o Dr. Wilson Brumer, juntamente com sua equipe. 

A incrível distância de mais de dezoito mil quilômetros entre 

Tóquio e Belo Horizonte nunca impediu o desenvolvimento de 



ideias e empreendimentos notáveis na área econômica e em 

projetos de intercâmbio pessoal, entre outros. 

Esta sétima edição do festival tem um significado ainda mais 

especial, pelo fato de estarmos celebrando em 2018 os 110 anos da 

imigração japonesa para o Brasil. Desde que os pioneiros 

imigrantes chegaram pela primeira vez ao Brasil em 1908, os 

imigrantes e descendentes japoneses vieram transmitindo a nossa 

cultura ao Brasil de várias formas.  

Desejo que todos possam desfrutar de cada detalhe da 

programação deste evento, que foi pensada cuidadosamente para 

promover o máximo de intercâmbio cultural a todos que vêm a este 

festival.   

Finalizando, reitero minha alegria em estar aqui e desejo 

sinceramente que a amizade e a parceria entre o Japão e Minas 

Gerais se aprofundem cada vez mais. 

Muito obrigado! 


