
17º Bon Odori de Goiás 

Saudações do ministro Yamanaka (23 de agosto de 2019) 

 

Boa noite a todos. 

Estou muito feliz, como um dos co-realizadores, em poder realizar a 17ª (décima 

sétima) edição de Bom Odori de Goiás em escala tão grande. Manifesto meus 

profundos respeitos aos organizadores da Associação Nipo Brasileira de Goiás, a 

todos do estado de Goiás e da prefeitura de Goiânia e a todos que se empenharam. 

O Bon Odori é uma dança tradicional do Japão que originalmente começou como 

uma dança espiritual para receber e enviar os espíritos dos antepassados durante o 

Obon, período em que se diz que estes espíritos retornam às suas casas e é 

considerado um dos símbolos do verão japonês. Aqui no Brasil também o Bon Odori 

é realizado em várias regiões e acredito que não é exagero dizer que é um símbolo 

do inverno no Brasil.  

O Bon Odori de Goiás tem sido realizado todos os anos em grande escala graças 

ao empenho dos imigrantes que vieram do Japão e seus descendentes que 

superaram as dificuldades e contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento 

do Brasil, além de difundirem a cultura japonesa de várias maneiras. 

No ano passado, celebramos os 110 anos da imigração japonesa no Brasil e neste 

ano os 90 anos da imigração japonesa no Amazônia. E em 2020, os Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos serão repassados do Rio a Tóquio. Aproveitando este ensejo, a 

Embaixada do Japão tem atuado em várias atividades como a divulgação da cultura 

japonesa para intensificar ainda mais nossa relação nipo-brasileira. 

Acredito que com o aumento dos brasileiros admiradores do Japão e da cultura 

japonesa podemos aprofundar ainda mais nossa relação de amizade. 

Hoje teremos, mais tarde, as apresentações dos grupos de tambores japoneses 

Ryukyu Matsuri Daiko, Hikari Daiko e Kyoshin Daiko e também o Bon Odori. Espero 

que todos presentes aqui aproveitem bastante. 

E espero também que se intensifique o intercâmbio cultural entre os dois países e 

aumente o interesse de todos pela cultura japonesa e desejo a todos muita saúde. 

Muito obrigado! 


