
Exposição Tesouros do Japão 
 
 Boa noite a todos. Eu sou Akira Yamada, Embaixador do Japão no 

Brasil. 
 
 Hoje, estou muito contente por poder participar da abertura do 

Festival Tesouros do Japão. Gostaria de parabenizar a Aloha 
Eventos, que fez os preparativos, e os membros da FEANBRA, que 
colaboraram plenamente para este evento. Também registro meu 
muito obrigado ao Pátio Brasil Shopping por proporcionar um local 
tão maravilhoso. 

 
 Além de ter pinturas e decorações, esta exposição é um evento 

maravilhoso que o levará a conhecer diversos aspectos da cultura 
japonesa, incluindo mostras e workshops sobre cerimônia do chá, 
artes marciais, quimonos, bonsai, origami, culinária japonesa, 
cultura pop e muito mais. 

 
 A propósito, atualmente existem cerca de 50 festivais do Japão no 

Brasil que atraem mais de 10 mil pessoas cada. O Brasil é o único 
país no mundo todo em que observamos a difusão do festival do 
Japão em larga escala. Graças a isso, várias culturas japonesas 
estão agora amplamente enraizadas no Brasil.  

 
 Isto não seria possível sem os esforços dos imigrantes japoneses, 

de seus descendentes e dos brasileiros que os acolheram 
calorosamente. A história dos imigrantes japoneses também é 
exibida neste evento, então espero que vocês possam conhecê-la. 

 
 A propósito, o ano passado foi o aniversário de 110 anos da 

migração japonesa para o Brasil, e este ano marca os 90 anos da 
migração japonesa para a Amazônia. No ano que vem, Tóquio 
assumirá as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio.  

 
 Com esse evento, gostaria que mais brasileiros aprendessem sobre 

a cultura japonesa e venham ao Festival do Japão de Brasília, que 
acontecerá no final de junho (dias 28 a 30). E também gostaria que 
visitassem o Japão durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

 
 Faço minhas saudações esperando que essa oportunidade histórica 

de “do Rio para Tóquio” impulsione ainda mais a amizade do Japão 
e do Brasil. Muito obrigado. 
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