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Boa noite a todos. 

 

É uma grande satisfação que recebo o convite para participar do encontro de 

networking de ex-bolsistas do governo japonês e confraternização de final de ano da 

ABRAEX. 

 

A Associação Brasiliense de Ex-Bolsistas Brasil-Japão, ABRAEX, desde a sua 

fundação em 1996, tem se dedicado intensamente na formação e desenvolvimento 

do networking entre os ex-bolsistas, colaborando com a Embaixada do Japão e a 

JICA, através da realização de diversas atividades como seminários, palestras, feira 

de estudos e divulgação da cultura japonesa. 

 

Gostaria de agradecer profundamente à diretoria da associação e a todos os 

ex-bolsistas que têm contribuído notadamente para a promoção das relações entre o 

Japão e o Brasil por meio de suas atividades. 

 

O primeiro-ministro Shinzo Abe, quando visitou o Brasil em 2014, instituiu como 

princípios condutores da diplomacia japonesa para a América Latina os três “Juntos”. 

Ou seja, ‘Progredir Juntos”, “Liderar Juntos” e “Inspirar Juntos”.  

Acredito que todos os ex-bolsistas que tiveram a experiência de estudar ou de 

adquirir treinamentos no Japão, aprimoraram-se mutuamente com os estudantes e 

profissionais japoneses, fizeram muitas amizades, e de alguma forma, atuam em 

diversas áreas contribuindo com o fortalecimento das relações nipo-brasileiras. Isso 

é exatamente o ideal do “Juntos”. 

 

No ano que vem, herdando o bastão do Rio, serão realizados os Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos em Tóquio. Além disso, completaremos 125 anos das relações 

diplomáticas entre o Japão e o Brasil, e 30 anos da comunidade brasileira no Japão. 

Dessa forma, acreditamos que será um ano em que o Japão e o Brasil irão 

estabelecer relações ainda mais fortes, e a Embaixada do Japão também realizará 

eventos relacionados em parceria com o governo brasileiro. 

  

Nesse sentido, contamos também com suas atuações de todos da ABRAEX para 

fortalecer a relação entre o Japão e o Brasil, assim como a Embaixada, não poupará 

esforços para apoiar tais atividades. 



 

Desejo que todos aqui presentes, possam aproveitar o evento desta noite e que 

juntos possamos expandir cada vez mais a nossa rede de contatos.  

 

Muito obrigado! 

 


