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Sou Aso Taro. 
 
Primeiramente, gostaria de expressar meu luto aos falecidos nesta 
pandemia do coronavírus e minhas sinceras condolências a seus 
familiares. 
 
Também externo minha solidariedade aos inúmeros pacientes infectados. 
 
Notadamente, estou ciente de que o número de prejudicados pela 
pandemia é bastante alto e está aumentando no Brasil, o que me comove 
muito. 
 
O Japão atribui grande importância ao Brasil como um parceiro 
estratégico global que compartilha de valores fundamentais, como 
liberdade, democracia, o respeito aos Direitos Humanos e o Estado de 
Direito. 
 
E, o que constitui o alicerce fundamental dos laços de amizade entre 
nossos dois países é a presença dos nipo-descendentes no Brasil, que 
somam mais de 2 milhões de pessoas, a maior comunidade nipônica do 
mundo fora do Japão, e da comunidade brasileira no Japão, de 
aproximadamente 200 mil indivíduos. 
 
A despeito das inúmeras adversidades que enfrentaram, os imigrantes 
japoneses e seus descendentes acumularam esforços diligentemente, 
conquistaram a confiança da sociedade brasileira e vieram contribuindo 
de sobremaneira para o desenvolvimento e a modernização do Brasil. 
Gostaria de reiterar meu respeito. 
 
Na segunda metade da década de 1960, tive a oportunidade de morar em 
São Paulo durante um ano, a negócios, com direito de residência 
permanente. Naquela época, ao ver a presença de muitos nipo-brasileiros 
no Brasil, pude sentir como o Brasil é um país muito próximo do Japão. 
Eu estava na casa dos 20. Nos últimos anos, sempre que eu visito o 
Brasil, sinto-me muito encorajado com a atuação dos nipo-brasileiros. 
 
Nomeadamente, já conheci nipo-brasileiros que se tornaram ministros de 
Estado e oficiais-generais das forças armadas. 
 
 



Além disso, sempre que tenho oportunidade, tenho a satisfação de me 
encontrar com os nipo-brasileiros residentes no Japão. Lembro-me muito 
bem de que, em março de 2019, recebemos com deputado Kawamura 
nesta sala o deputado Kim Katagiri (vice-presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil/Japão), que tinha acabado de ser eleito. 
 
A comunidade brasileira no Japão, que neste ano completa 30 anos, está 
contribuindo para a economia japonesa de várias maneiras. Eu desejo 
poder dar continuidade aos esforços, em ambos os países, em prol de 
uma inserção ainda maior desses brasileiros na comunidade local. 
 
Em meio a esta pandemia do novo coronavírus, os povos de nossos dois 
países estão buscando um novo estilo de vida cotidiana e de economia. 
 
Enaltecendo os laços humanos que ligam o Japão e o Brasil, em estreita 
colaboração com o deputado Luiz Nishimori, presidente do grupo 
parlamentar Brasil-Japão, é meu desejo, na qualidade de presidente do 
grupo parlamentar Japão-Brasil, continuar me empenhando em prol de 
um progresso ainda maior das relações nipo-brasileiras. 
 
Torcendo pelo sucesso de todos os senhores, encerro minhas saudações. 
Muito obrigado. 
 
 

 


