
O vídeo de mensagem  

do Chefe da Agência de Esportes do Japão Daichi Suzuki, 

 

Olá, todos. Sou Daichi Suzuki, Chefe da Agência de Esportes do Japão. 

 

Estou muito feliz com a assinatura dos memorandos de cooperação entre o 

Japão e o Brasil nesta vez. 

 

Atualmente, um projeto está em andamento entre os dois países para 

introduzir o judô na educação escolar do Brasil, que se baseia na parceria 

público-privada do Japão, um programa de contribuição internacional por meio 

do esporte chamado “Sports for Tomorrow (STF)”. O STF tem como objetivo 

transmitir o valor esportivo a todas as gerações do mundo e criar um mundo 

melhor com o poder do esporte, ampliando o movimento olímpico e paralímpico.  

 

Ouvi dizer que o judô, esporte originário do Japão, é muito popular no Brasil, 

e que há uma grande expectativa do judô como um alto valor educacional. Nesse 

contexto, a fim de introduzir o judô na educação escolar no Brasil, realizamos 

seminários, enviando mestres japoneses ao Brasil e convidando mestres 

brasileiros ao Japão.  

 

Nesta ocasião da assinatura dos memorandos, espero que se desenvolva 

ainda mais o intercâmbio de todos os esportes, incluindo tal intercâmbio de judô.  

 

Bem, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão finalmente realizados no 

Japão este ano.  

 

Como atleta de nado de costas, participei dos Jogos Olímpicos em Los 

Angeles em 1984, quando tinha 17 anos e em Seul, em 1988, quando tinha 21 

anos. Naquela época, no Japão, pouca gente acreditava na conquista da 

medalha de ouro e eu mesmo enfrentei dificuldades, sendo forçado a ficar 

deitado por um tempo devido a dores lombares. Mesmo assim, continuei 

acreditando que “iria conseguir”, praticando bastante e assim consegui realizar 

meu sonho. 

 

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são o maior evento do esporte no mundo. 

Os atletas de alto nível do mundo não apenas lutam por medalhas, mas também 

criam várias histórias, como novos recordes mundiais, troca de gerações e 

amizades entre os atletas, que sempre impressionam os espectadores. 

 

Assisti os Jogos do Rio há quatro anos e fiquei emocionado pelas várias 

histórias geradas nos jogos e também muito impressionado pela hospitalidade 



brasileira. Do Rio para Tóquio. Iremos herdar os movimentos animados da 

Olimpíada e Paralimpíada do Rio e dinamizar ainda mais os Jogos de Tóquio. 

 

O esporte possui o poder de transformar o mundo e o futuro. De fato, os Jogos 

de Tóquio em 1964 transformaram o Japão significativamente e fizeram com que 

o Japão voltasse os olhos para o mundo, além de impulsionar o crescimento 

acelerado do país. O Japão, que se tornou uma nação desenvolvida, pretende 

realizar os Jogos de Tóquio 2020 para trazer as mudanças mais inovadoras e 

positivas para o mundo, por meio de três conceitos básicos: “todos dão o melhor 

de si”, “respeitar a cada um” e “conectar-se com o futuro”. 

 

Espero que possam vir assistir os Jogos de Tóquio. Serão todos muito bem 

vindos! E também vamos nos divertir juntos assistindo os jogos por meio da 

mídia, compartilhando nossas emoções! 

 

Aguardamos a sua visita ao Japão neste verão! 

 


