
2º Festival do Japão em Anápolis  

Saudação do Embaixador Yamada (31/08/2018) 

  

Boa tarde a todos.  

 

Estou muito feliz em participar do segundo Festival do 

Japão aqui na cidade de Anápolis , um ano depois do primeiro 

festival. 

 

A Embaixada do Japão realizou, durante nove anos até o 

ano retrasado, “Mostras da Cultura Japonesa em Anápolis” 

com palestras explicativas  das bolsas de estudo do governo 

japonês, mostras de cinema e palestras culturais. Para 

comemorar 10 anos dessas atividades, foi promovido o  “1º 

Festival do Japão” no ano passado. O 1º Festival foi um 

sucesso tão grande que inspirou a realização do 2º Festival 

neste ano comemorativo de 110 anos de imigração japonesa  

no Brasil. 

 

Agradeço mais uma vez profundamente ao empenho de 

todos da Prefeitura de Anápolis, do Senhor Jorge Matsubara 

e dos associados da Associação Cultural Nipo-Brasileira de 

Anápolis, e de toda a equipe da UniEVANGÉLICA, no 

decorrer desses anos. 

 

Temos atualmente cerca de 40 festivais do Japão no Brasil 

que atraem mais de 10 mil pessoas, sendo que um deles é o 

Festival de Anápolis.  O Brasil é o único país no mundo todo 

em que observamos a difusão do festival do Japão em larga 

escala. 

 

Em especial neste ano de 110 anos da imigração japonesa, 

temos vários outros eventos do Japão em todo o Brasil. A 

Embaixada do Japão possui a  página do Facebook em 

português onde divulgamos diversas informações sobre  os 



eventos. Portanto, peço a todos os presentes aqui para 

seguirem a nossa página. 

 

Os tocadores do taikô (tambor japonês) do grupo Ryukyu 

Koku Matsuri Daiko de Brasília vão nos mostrar neste 

festival uma apresentação dinâmica como fizeram no ano 

passado, assim como teremos estandes de culinária japonesa,  

apresentação de dança pop e tradicional japonesa, e exibição 

de vídeos culturais do Japão. Além disso, o nomeado 

embaixador da difusão da culinária japonesa, Sh inya Koike, 

veio do Rio fazer uma fantástica oficina de Washoku - 

culinária japonesa. 

 

Para finalizar, desejo muito sucesso e prosperidade ao 

“Festival do Japão em Anápolis”  e que, através deste evento, 

os laços entre o Brasil e o Japão se aprofundem ainda mais.  

 

Vamos nos divertir no Festival todos juntos!! Muito 

obrigado! 


