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Recepção em Comemoração ao Dia das Forças de Autodefesa do Japão 

(12/06/2019, 11h30 a 14h00) 

 

Saudações do Embaixador Akira Yamada 

 

Senhoras e senhores, boa tarde! 

Estou muito feliz em poder comemorar o Dia das Forças de 

Autodefesa do Japão, nesta data de hoje, com a presença de tão 

grande número de pessoas. 

No dia 01 (primeiro) de maio último, o Japão passou da “Era 

Heisei” para e “Era Reiwa”, com entronização do novo imperador. 

No Japão, o calendário é definido por um “nome de era”, que 

muda a cada vez que um novo imperador é entronizado.  

Esta é a primeira recepção em comemoração ao Dias das 

Forças de Autodefesa, após o início da ”Era Reiwa”. Sinto-me 

profundamente grato pela presença de todos nesta recepção 

marcante.  

Ao volver nossas atenções ao ambiente de segurança em 

que o Japão está inserido, vemos que as incertezas estão 

aumentando. Num contexto em que o balanço de poder está 

mudando, aumentam os conflitos regionais, a proliferação de 

armas de destruição em massa, as ameaças terroristas, bem como 

os riscos em diversas áreas como a marítima, a espacial e a 

cibernética. Nos dias atuais, é muito difícil garantir a segurança da 

comunidade internacional e a segurança nacional através dos 

esforços de apenas um país.  

Nesse cenário, o Japão vem caminhando firmemente como 

uma nação pacífica e, fundamentando-se no conceito de 

“contribuição proativa para a paz”, baseado na cooperação 
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internacional, e tem a diretriz de contribuir ativamente em prol da 

paz e da estabilidade da comunidade internacional.  

O Japão e o Brasil são países tradicionalmente amigos, que 

compartilham de valores fundamentais, como a democracia e o 

estado de direito. No final deste mês, o presidente Jair Bolsonaro 

deverá visitar o Japão para participar da Cúpula do G20, e espero 

que a cooperação nipo-brasileira neste ano avance cada vez mais.  

Também na área da segurança, a cooperação entre Japão e 

Brasil é de suma relevância, e estou muito satisfeito que o 

intercâmbio bilateral esteja avançando significativamente. 

Aproveitando a ocasião, quero agradecer sinceramente a 

compreensão e a colaboração de inúmeros brasileiros 

relacionados à área de segurança e defesa. Assim sendo, logo após 

esta cerimônia de abertura, vamos homenagear dois brasileiros 

que têm contribuído para o intercambio nipo-brasileiro: o 

General-de-Divisão Matsuda e o General-de-Divisão Cardoso 

Martins.  

A propósito, o Dia das Forças de Autodefesa do Japão, na 

verdade, é 01 (primeiro) de julho, mas, a recepção comemorativa 

está sendo realizada antecipadamente. O fato desta recepção 

estar sendo realizada hoje não tem nenhuma relação com o Dia 

dos Namorados, que coincidentemente é hoje também. Depois de 

amanhã, vai começar a Copa América, em que a seleção japonesa 

vai participar como convidada, e precisamos torcer pelos times do 

Japão e o do Brasil. Na Copa do Mundo do ano passado, quase o 

Japão jogou contra o Brasil. Espero que desta vez isso aconteça.  

No início da minha fala, eu disse o nome da nova era no 

Japão é “REIWA”. “REIWA” significa “bela harmonia”. Está 

implícito também o sentido de que “a cultura nasce e amadurece 

quando as pessoas belamente aproximam seus corações em 

harmonia”. 
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Desejando que o Japão e o Brasil, daqui em diante, 

fortaleçam ainda mais a amizade e que, juntos, contribuam para a 

paz e a estabilidade da comunidade internacional, para que a 

“bela harmonia” se concretize em todo o mundo, aqui termino 

minhas palavras.  

Muito obrigado! 

 


