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7° Festival do Japão em Brasília 

Saudações do Sr.  Kazuhiro Fujimura, 

 Chargés d'affaires ad interim da Embaixada do Japão no Brasil 

 (05 de maio de 2018) 

 

Prezadas autoridades, senhoras, senhores, e todos 

os amigos do Japão aqui presentes, boa tarde! 

Antes de mais nada, quero dizer que estou muito 

feliz com a realização, em grande estilo, deste 7º (sétimo) 

Festival do Japão em Brasília. Gostaria de prestar meus 

mais sinceros cumprimentos ao senhor Hermínio Suguino, 

presidente da Federação das Associações Nipo-Brasileiras 

do Centro-Oeste, que está promovendo este Festival, ao 

senhor Kuniyoshi Yasunaga, coordenador do Festival do 

Japão, e a todos que estão colaborando para a realização 

deste evento. 

O Festival do Japão em Brasília, que tem origem sete 

anos atrás, no espaço da Escola Modelo de Língua 

Japonesa, reuniu cerca de 40 mil participantes no ano 

retrasado e cerca de 50 mil no ano passado.  

Atraindo, ano após ano, o interesse de um número 

cada vez maior de pessoas da comunidade local, o 

Festival do Japão torna-se um dos eventos 

representativos de Brasília, o que me deixa muito feliz. 
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Além do mais, este ano marca os 110 anos da 

imigração japonesa ao Brasil. Os imigrantes japoneses e 

seus descendentes superaram, até agora, uma série de 

dificuldades, mas continuam contribuindo para o 

desenvolvimento deste país e difundindo de várias 

formas a cultura japonesa. Por detrás disso, no Brasil, há 

36 Festivais do Japão que atraem mais de 10 mil pessoas, 

o que pode ser considerado o maior do mundo.  

Graças a eventos como este, diversos componentes 

da cultura japonesa, como a culinária, as artes marciais, 

os tambores, o ikebana (que é a arte japonesa de arranjos 

florais), e a caligrafia, bem como a cultura pop, de anime 

e mangá, já estão profundamente arraigados no Brasil. 

Acredito que este Festival do Japão é uma oportunidade 

fascinante para conhecer tais aspectos da cultura 

japonesa.  

A Embaixada do Japão também realizará degustação 

de saquê, explicação das bolsas de estudo no Japão, 

exposição de painéis de mangá, com a cooperação da 

Fundação Japão, e show do apreciado cantor Joe Hirata. 

Para finalizar, desejo que, através deste Festival, o 

intercâmbio cultural entre Japão e Brasil se intensifique 

ainda mais neste ano comemorativo dos 110 anos da 

imigração japonesa ao Brasil, e que cada vez mais pessoas 

tenham afeição pela cultura japonesa. 

Muito obrigado! 


