
Boa tarde a todos, 

 

Gostaria de agradecer pelo convite à esta cerimônia. Ao comemorarmos os 

90 anos da Imigração Japonesa na Amazônia, gostaria de parabenizar os 

imigrantes japoneses e seus descendentes, assim como expressar o meu 

agradecimento ao governo do estado de Amazonas e à cidade de Manaus. 

 

Ao refletirmos sobre a história da imigração amazônica que se iniciou em 

setembro de 1929, reconhecemos que os imigrantes japoneses e seus 

descendentes superaram várias dificuldades com orgulho do seu país e de sua 

ascendência e estabeleceram uma base sólida na comunidade. Nesta 

comemoração, expresso o meu profundo respeito por essas superações 

enfrentadas e pelo empenho desses pioneiros. 

 

Neste momento, gostaria de ler a mensagem do Ministro dos Negócios 

Estrangeiros do Japão, Taro Kono. 

 

”Por ocasião da Cerimônia dos 90 anos da Imigração Japonesa na Amazônia” 
 

Gostaria de expressar a minha profunda alegria à comunidade japonesa pela 
realização da “Cerimônia dos 90 anos da Imigração Japonesa na Amazônia” 
no dia de hoje. 
 

Em setembro de 1929, há exatamente 90 anos, os primeiros imigrantes 
japoneses na Amazônia chegaram de Belém à colônia de Acará, atual Tomé-
açu. Ao mesmo tempo em que reflito sobre as dificuldades dos pioneiros que, 
com muita perseverança e sofrimento indescritível, desbravaram as terras em 
meio às difíceis condições climáticas da floresta tropical, expresso o meu 
respeito a todos que herdaram essa determinação dos antepassados e têm 
contribuído para o desenvolvimento do Brasil.  

 
Atualmente, o Brasil abriga dois milhões de nipo-brasileiros e possui a maior 

comunidade japonesa do mundo. No ano passado, foram realizadas cerimônias 
alusivas em cada região do país em comemoração aos 110 anos da Imigração 
Japonesa no Brasil. No mesmo ano, Sua Alteza a Princesa Mako visitou o Brasil 
para participar de vários eventos e foi muito bem recebida em Tome-açu, Belém 
e Manaus. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão está promovendo 
medidas para fortalecer a cooperação com a comunidade japonesa incluindo o 
estreitamento da relação com os jovens Nikkeis.  
  



 Gostaria de agradecer também à generosa sociedade brasileira que acolheu 
carinhosamente os descendentes japoneses. O Japão e o Brasil criaram um 
forte vínculo baseado na confiança e no respeito cultivado pela comunidade 
japonesa no Brasil. Iremos nos empenhar ainda mais a fim de fortalecer o 
relacionamento com o Brasil como parceiro estratégico global que compartilha 
valores comuns. 
 

Encerro minha mensagem, desejando um maior sucesso a todos imigrantes 
e descendentes japoneses.   

 
Toshimitsu Motegi 

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão 

 

 Gostaria de parabenizar a todos pelos 90 anos da Imigração Japonesa na 

Amazônia. 

Muito obrigado. 

 


