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Boa noite a todos. 

Estou muito feliz, como um dos realizadores, que um evento de artes marciais com 

origem no Japão seja realizado aqui em Brasília em tão grande escala . Expresso 

meus profundos respeitos ao professor Domingos da Federação de Karatê do 

Planalto Central que organizou este evento e a todos os envolvidos. 

As artes marciais se espalharam amplamente pelo mundo inteiro, mas 

especificamente o Brasil é um dos países onde as pessoas praticam mais 

ativamente. De fato, muitos karate-kas e judo-kas praticam no dia a dia. Além disso, 

o jiu-jitsu, que surgiu e se desenvolveu a partir do judô também tem alta 

popularidade.  

É um grande prazer saber que artes marciais tradicionais que surgiram no Japão 

foram introduzidas no Brasil pelos imigrantes japoneses e estão sendo 

desenvolvidas de forma tão significativa. 

Como todos sabem, o budô (artes marciais japonesas) não são simplesmente artes 

marciais. No Japão, as artes marciais se tornaram disciplinas obrigatórias no ensino 

secundário em 2012 e muitas escolas oferecem aulas de karatê e judô. As artes 

marciais nos ensinam valores muito importantes tais como coragem, respeito e 

diligência.       

Em 2020, serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. 

Aproveitando este ensejo, estamos intensificando as cooperações esportivas entre 

os dois países com base no lema “Do Rio para Tóquio”. Karatê, em especial, será 

modalidade oficial nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.  

Com isso, imagino um aumento nos praticantes de karatê no Brasil e o aumento de 

admiradores do Japão e da cultura japonesa, o que aprofundará ainda mais nossas 

relações amistosas. 

Desejo a todos os participantes muito sucesso nas competições que terão início a 

partir de amanhã e também espero que a difusão das artes marciais japonesas leve 

a intensificar a relação entre o Japão e o Brasil. Muito obrigado! 

  


