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Recepção em Comemoração ao  

Dia das Forças de Autodefesa do Japão 2018 

 

 

Saudações do Embaixador do Japão Akira Yamada 

 

Boa tarde a todos! 

Estou muito feliz em poder realizar esta celebração pelo Dias das 

Forças de Autodefesa do Japão com a presença de grande número de 

convidados. Agradeço profundamente a presença de todos. 

Ao voltarmos nossos olhos para a conjuntura internacional, vivemos 

em uma era de indefinições e incertezas.  

Num contexto em que o balanço de poder global está em 

transformação, aumentam os riscos ao patrimônio internacional comum, 

como os espaços marítimo, espacial e cibernético, manifestos em conflitos 

regionais profundamente arraigados, na disseminação de armas de 

destruição em massa, bem como na ameaça do terrorismo internacional.  

Vivemos uma era em que os esforços de um único pais não são suficientes 

para se assegurar a segurança da comunidade internacional, nem mesmo 

a de si próprio.  

Nesse contexto, o Japão, defendendo firmemente seu caminho 

como uma nação pacífica, tem como diretriz contribuir ainda mais 

ativamente em prol da paz e da estabilidade da comunidade internacional, 

à luz do princípio da “Contribuição Proativa para a Paz”, baseado no 

cooperativismo internacional.   

Para tanto, é de suma relevância a cooperação com o Brasil, país 

com o qual o Japão mantém uma amizade tradicional, compartilhando de 

valores fundamentais, como a democracia e o Estado de Direito.  

Em 2014, por ocasião da visita ao Brasil do Primeiro-Ministro Shinzo 

Abe, nossos dois países concordaram em fortalecer o intercâmbio nas 

áreas da segurança e da defesa. Desde então, o intercâmbio bilateral tem 
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avançado significativamente, o que é motivo de grande alegria. Quero 

aproveitar esta oportunidade para manifestar minha sincera gratidão pela 

compreensão e pela colaboração das autoridades brasileiras em 

segurança e defesa para com o Japão.  

Este é ano memorável em que celebramos os 110 anos do início da 

Imigração Japonesa ao Brasil. Se atualmente nossos países mantêm uma 

estreita relação de amizade, isso é graças ao fato de os imigrantes e seus 

descendentes terem conquistado confiança e credibilidade perante a 

sociedade brasileira, ao longo dos anos. E hoje, neste local, contamos com 

a presença de inúmeros militares nipo-descendentes.  Reitero minhas 

sinceras reverências aos esforços de todos os senhores.  

A cooperação nipo-brasileira em segurança e defesa começou 

efetivamente há pouco tempo, mas, entre o Brasil e o Japão há fortes 

laços.  Tenho a convicção de que, doravante, ambos os países irão 

construir um relacionamento ainda mais magnífico na área da segurança e 

da defesa, contando com o entendimento e a colaboração de inúmeras 

pessoas, notadamente de cada um dos senhores aqui presentes.  

Reiterando meus sinceros agradecimentos a todos os presentes e 

desejando que, através de um fortalecimento ainda maior das relações 

nipo-brasileiras, possamos juntos contribuir para a paz mundial e para a 

estabilidade internacional, aqui encerro minhas palavras. 

Muito obrigado! 

 


