
Discurso do embaixador Yamada 

Recepção do Ano Novo, 23 de janeiro de 2020 

 

Feliz ano novo a todos! 

 

 Gostaria de agradecer a todos por sua presença nesta Recepção do Ano Novo e 

na Cerimônia de Outorga da Condecoração do Outono de 2019. Estou muito feliz em 

poder comemorar o Ano Novo com todos os senhores aqui presentes. 

 

 Neste ano de 2020, comemoramos os 125 anos da relação diplomática entre 

Brasil e Japão, assim como os 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Desde que 

assumi o cargo de embaixador do Japão no Brasil, eu tive muitas oportunidades de me 

encontrar com as pessoas da comunidade nipo-brasileira, visitando várias cidades pelo 

Brasil em diversas ocasiões, como na comemoração aos 90 anos da Imigração Japonesa 

na Amazônia no ano passado. Reconhecendo a importância da relação com a 

comunidade nipo-brasileira, vou continuar me esforçando para o fortalecimento desse 

vínculo em todo o país. 

 No ano passado, tivemos diversos intercâmbios entre Brasil e Japão. O 

Presidente Bolsonaro visitou o Japão duas vezes, nas ocasiões da Cúpula G20 em Osaka 

e da cerimônia da entronização do novo imperador e teve 3 reuniões com o Primeiro 

Ministro Abe. Considerando essa relação intensificada entre os nossos países, vou me 

dedicando a deixar mais ativos os intercâmbios em diversas áreas, como política, 

econômica, cultural, esportiva entre outras. 

  Neste ano, finalmente ocorrerão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio. 

Desejo grande sucesso aos atletas brasileiros e de descendentes de japoneses nos jogos 

e, ao mesmo tempo, gostaria de aprofundar o intercâmbio entre os dois países na área 

de esportes. Especialmente, no Pré-Olímpico, o time brasileiro do futebol masculino 

está dando um bom resultado com duas vitórias consecutivas na primeira fase. Acredito 

que, dentre os embaixadores japoneses na América Latina, não tem mais ninguém que 

esteja torcendo tanto quanto eu pelo país em que trabalha. Tenho certeza de que o time 

brasileiro vai conseguir chegar na Olimpíada como país participante, pois eu estou 

enviando energia positiva ao time brasileiro aqui de Brasília. 

 

 Neste momento, gostaria de apresentar os dois condecorados de outono de 2019 

que serão homenageados hoje. 

 

 Primeiramente, apresento o Sr Ogib Teixeira de Carvalho Filho. 



O Sr Ogib, com a experiência de visita ao Japão como bolsista do governo japonês, após 

ter retornado ao Brasil, contribuiu ao longo dos anos com a divulgação e com os 

processos seletivos da bolsa de estudo do MEXT (Ministério de Educação, Cultura, 

Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão) e do programa de treinamento no Japão da 

JICA. Desde 2002, atuando como o Presidente da ABRAEX (Associação Brasiliense da 

Ex-bolsista Brasil- Japão) durante 10 anos, estabeleceu os Encontros Nacionais das 

Associações de ex-bolsistas do Governo Japonês e organizou diversos eventos para 

revitalizar a rede de contato dos ex-bolsistas. Também, colaborando com as principais 

universidades locais, dedicou-se a realizar aulas especiais sobre áreas destinadas aos ex-

bolsistas, assim como a oferecer informações de empregos aos ex-bolsistas. Ademais, 

veio contribuindo imensamente para a difusão da cultura japonesa, cooperando 

ativamente nos eventos relacionados aos 100 anos da Imigração Japonesa no Brasil, 

assim como nos do Comitê de Intercâmbio Cultural Nipo-brasileiro de Brasília entre 

outros. 

 Reconhecendo suas contribuições, hoje, outorgo ao Sr Ogib “A Ordem do Sol 

Nascente, Raios de Ouro e de Prata”. 

 

 Em seguida, apresento as contribuições da Sra Kuriki. 

 A Sra Kuriki, nascida na Província de Fukuoka, imigrou juntamente com seus 

familiares ao Brasil, após viver por algum tempo no Paraguai. Depois que se mudou 

sozinha de São Paulo para Brasília, apoiando as atividades diplomáticas na Embaixada, 

contribuiu ao longo de cerca de 40 anos para o desenvolvimento da relação entre Brasil 

e Japão. Durante 20 anos nos quais trabalhou na seção de protocolo, assessorando 8 

embaixadores, contribuiu bastante para a promoção da relação dos dois países. Nas 

seções de Tesouraria e de Economia, aproveitando sua competência linguística, 

contribuiu, respectivamente por 10 anos, para as atividades diplomáticas por meio da 

dedicação a diversos serviços da Embaixada. Além disso, nos eventos culturais 

realizados pelo Clube Cultural Recreativo Nipo-brasileiro de Brasília, no qual seu 

marido atuou como membro da diretoria inclusive na função de presidente, contribuiu 

para a divulgação da culinária japonesa em Brasília, se envolvendo nos preparativos de 

comida japonesa como yakissoba juntamente com as demais mulheres de descendentes 

de japoneses. 

 Reconhecendo suas contribuições, hoje, outorgo à Sra Kuriki “A Ordem do 

Tesouro Sagrado, Raios de Ouro e de Prata”. 

 

 Para conhecimento, informo aqui que, na jurisdição desta Embaixada, o 

Sr.Matsuy, ex-Presidente da Associação Nipo-brasileira de Goiás e atual Presidente do 



Conselho Deliberativo da mesma Associação, também foi homenageado na 

Condecoração do Outono de 2019. 

 

 Parabenizo sinceramente pelas Condecorações do Sr.Ogib, Sra.Kuriki e 

Sr.Matsuy e expresso a minha sincera reverência à suas contribuições. Também gostaria 

de transmitir meu respeito e congratulação a seus familiares que vieram os apoiando ao 

longo dos anos. 

 

 Desejando mais sucesso e prosperidade aos condecorados, de seus familiares e 

de todos aqui presentes, finalizo minhas palavras esperando um maior desenvolvimento 

da comunidade nipo-brasileira e um maior estreitamento da relação entre Brasil e Japão. 

 

 Muito obrigado. 


